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TREDELT FOKUS – ET MÅL 

Program- og prosjekteffekter 

Etablere et metodisk grunnlag som muliggjør 
oppføling av effekter på programnivå samt se på 
samarbeid mellom involverte aktører 

 
Etablere og innføre et årlig resultat- 
rapporteringsssytem 

 
Etablere nullpunkt og 
sammenstille årlige 
resultatrapporter 

Følge utvalgte prosjekter 

Case studier blant 8 prosjekter 
Følge disse over to år og formidler læringspunkter 
til resten av programmet.  

Rådgiver for programmledelsen 

Bistå med programfaglig rådgivning 
 
Aktivt bistå i formidlingsarbeid 
 
Opptre som MD’s forlengede arm 
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KORT OM PROSESSEN: HVA HAR VI GJORT? 

1. Dokumentstudier 

2. Besøkt 13 byer og intervjuet 

administrasjon, politikere og 

næringsliv 

3. Deltatt på nettverkssamlinger og 

andre møteplasser 

4. Intervjuet deltagende departement 

5. Intervjuet andre departementer (FAD, 

NHD, FIN) 

6. Avslutter nå indikatorinnsamling: 

Bymiljø, Klimagassutslipp, 

Klimatilpasning. 
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OVERORDNET INNTRYKK 

• Overordnet er inntrykket at Framtidens Byer er et velfungerende program som blir 

godt mottatt 

• Imidlertid er oppfattelsen at FB som program evner å skape nettverk, spre 

kompetanse og motivere,  men er avhengig av andre virkemidler for å få 

gjennomfør konkrete initiativer/satsninger.  

• Framtidens Byer vurderes  dermed å ha størst effekt på: 

• Nettverk og kunnskapsdeling 

• Engasjement 

• Samarbeid og samordning 

• Politisk forpliktelse 
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NETTVERK OG KUNNSKAPSDELING 
 

• Inspirasjon: Deltagerne ser hvilke tiltak andre byer har jobbet med, og kan 

således få innspill til fokusområder for videre arbeid 

• Kunnskapsdeling: Deltagerne ser hvordan andre byer arbeider, og kan 

således vurdere om det finnes mer hensiktsmessige måter å organisere 

arbeidet på. 

• Benchmarking: Deltagerne ser hvor langt andre byer har kommet på ulike 

områder, og vil således vurdere kvaliteten på sin egen innsats: Hvor arbeides 

det godt, og hvor bør det legges inn en ekstra innsats. 

• Konkurranse: Nettverkene kan bidra til en positiv konkurranse mellom 

byene. Representantene ønsker ikke å møte opp på nettverksmøter uten å ha 

noe å vise til. 

• Plattform for felles samling: Nettverksmøtene kan fungere som en 

plattform der byene kan samle seg om felles innspill til stat og 

departementer. Det finnes eksempler på dette men er ikke en utbredt praksis 
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ENGASJEMENT 
 

• Det å møte fagpersoner som arbeider med samme problematikker 

i andre byer, oppleves som positivt og gir et økt engasjement 

• Dette har blitt framhevet av det store flertall av deltagerne i 

programmet, og henger tett sammen med diskusjonen av 

nettverkene.  
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SAMARBEID OG SAMORDNING 
 

• Samarbeid mellom byene oppleves 

som styrket som følge av Framtidens 

Byer. 

• Samordning internt i kommunen 

oppleves som styrket 

• Samarbeid med næringslivet har 

fram til nå ikke vært prioritert i 

flertallet av byene.  Byene ønsker å 

avklare sine interne forventninger og 

mål med programmet før de går ut til 

næringslivet 

• Det er større forventinger til bidrag 

fra statlig side enn hva tilfellet er i 

dag 
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POLITISK FORPLIKTELSE OG 
BUDSJETTKONSEKVENSER 
 
• Framtidens byer synes å være godt forankret i byenes politiske ledelse, 

men gir kun i begrenset grad utslag på budsjettprioriteringer 

• Framtidens byer fører til at miljøtanker i større grad blir innarbeidet i det 

administrative arbeidet.  

• Gir mulighet til å arbeide systematisk med handlingsplaner og tiltak 

knyttet til klima- og bymiljø 

• Pengestøtten til byene bidrar til å styrke arbeidet med klima- og bymiljø 

og få satt av menneskelige ressurser til dette arbeidet. Dette framheves 

som viktig 

• Framtidens Byer sees imidlertid ikke på som den avgjørende faktor for om 

større tiltak blir satt i gang. Kostnadsintensive prosjekter krever 

finansiering som hovedsakelig kommer fra andre kanaler.  
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NOEN MULIGE FORBEDRINGSOMRÅDER 

• Det bør vurderes om alle vesentlige aktører er 

representert i programmet: 

• Fylkeskommune? 

• FIN, FAD, NHD? 

• Lokale næringsforeninger (en utvidet 

storbygruppe)? 

• Det er vesentlig at det utarbeides gode og 

omforente indikatorer for klimagassutslipp 

• Roller og forventinger kan klargjøres ytterligere. 

Det etterspørres blant annet større innsats fra 

statligside. Er dette ønskelig/nødvedig? F. esk 

knyttet til kollektivtransport, statlige bygg etc.  

• Nettverkene ser overordnet ut til å fungere bra. 

Klarere agenda, og enkelte justeringer av fokus 

har dog blitt etterspurt. 
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OPPSUMMERING 

• Framtidens byer er et positivt bidrag inn i arbeid 

med klima- og bymiljø. Programmet bidrar med 

økt kunnskap, økt engasjement, og økt 

bevisstgjøring. Programmet bidrar også til å løfte 

klima- og miljøspørsmål fram på dagsorden.  

• Det er imidlertid ikke på nåværende tidspunkt 

mulig å isolere framtidens byers bidrag: 

Programmet har kun virket i kort tid, og er for 

begrenset i omfang til å alene gi en effekt som 

gir større utslag på et samlet klimaregnskap. 

• Unntaket er klimatilpasning: Dette er 

nybråtsarbeid i flere byer, og framtidens byer har 

bidratt til å løfte dette arbeidet. Her er inntrykket 

at Framtidens byer gir en tydelig effekt på 

resultatmål. 

 



 
Rapport ferdigstilles frem mot 28.2  - 
Denne gir en vurdering av nullpunkt 
samt status for 2010 

Åtte prosjekter velges ut som 
gjenstand for case studier. Disse 
følges nærmere frem mot sommeren.  

Veien videre 


