
 
 

 

Oppsummering fra Administrativt møte 2. desember 2010 i NHOs lokaler, 

Majorstua. 

 

Hovedhensikten med dette møtet var primært å få oversikt på status i samarbeidet mellom Næringslivet, Framtidens 

byer (FB) og Staten, og videreutvikle dette samarbeidet. Videre var det ønskelig å få tilbakemeldinger fra den store 

bykonferansen 2-3.november 2010, orientere om følgeevaluering av Framtidens byer, og hva Staten gjør av satsinger i 

FB.   

Det vises i sin helhet til program, deltakere og innleggene fra NHO, Rambøll og MD som ble holdt fra møtet på denne 

lenken; http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/referater.html?id=548025 

 

NHO om leverandørutviklingsprogrammet og kollektivløftet 
 

Avdelingsdirektør Tore Myhre innledet med å understreke NHOs rolle som katalysator mellom bedriftene og byene.  

Leverandørutviklingsprogrammet der NHO og KS er leverandøransvarlige, er å bidra til å øke kompetansen i byene 

slik at de offentlige anbudene blir bedre og mer innovative i forhold til miljøvennlige løsninger.  

Per Harbø, prosjektleder i NHOs leverandørutviklingsprogram, presenterte kort om hva dette programmet er, hvorfor 

og hva som nå er innsatsområdene (jf innlegg). Energi i bygg er ett av dem. 

Målet er bedre samhandling mellom offentlige innkjøpere og leverandører for å oppnå innovasjon i varer og tjenester  

Målgruppe for programmet: - Offentlig innkjøpere, - leverandører og bedrifter, - private og offentlige utviklere/FOU-

aktører.  

Det satses på 40 pilotprosjekter i løpet av den 5-årige programperioden. Byene i Framtidens byer er hermed invitert 

til å spille inn gode forslag til pilotprosjekter! Det er viktig at prosjektene har ledelsesforankring og klare 

målformuleringer. 

Kollektivløftet v/ Jan-Bertil Lieng, NHO.(jf presentasjon) 

NHO er samarbeidspartner med kommune og stat om en helhetlig tiltaksplan for kollektivtransport. Det er behov for 

virkemidler som styrker effektive og miljøvennlige transportformer pga stor økning i befolkningsvekst i de største 

byene og dermed økt transportbehov.  Formålet er å redusere bilbruken ved å sikre kollektivtransport i forhold til 

framtidig økning i transporten.  Kollektivløftet har trukket fram fire sentrale strategier: - Langsiktig planlegging, - 

Helhetlig virkemiddelbruk, - Best mulig kollektivdekning i byene der drift og vedlikehold sees i sammenheng med 

investeringer i nye transportløsninger. - Enklere kollektivtransportløsninger. Det er utarbeidet en 10- punktsplan for 

gjennomføringstiltak i byene ( jf.presentasjon). Av tiltakene nevnes bla: Buss skal prioriteres foran privatbiler, 

køprising må innføres, mer transporteffektiv arealbruk,  honorere kollektivbruk og sykkel til jobb istf bilgodtgjørelse, 

kontrakter som stimulerer til videreutvikling av kollektivtilbudet, osv.  

Både Oslo kommune og HSH understreket at denne strategien samsvarte mye med deres transportstrategi og satsing.  

HSH ga uttrykk for at et samlet næringsliv står bak både bruk av køprising og økt kollektivsatsing! 

framtidensbyer.no 

 

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/referater.html?id=548025


HSH understreket også viktigheten av byenes samarbeid med omlandskommunene, spesielt i forhold til samordnet 

areal- og transportløsninger. 

NHOs ”halvtime” gled sømløst over i neste punkt på dagsorden: 

Videreutvikling av samarbeidet med næringslivet.  
 

Det er behov for å styrke innsatsen for å synliggjøre og utvikle samarbeidet mellom offentlig og privat sektor i 

Framtidens byer. Temaet bør være fast på dagsorden på de administrative møtene framover. 

NHO, HSH og FNO skal sammen med MD forsøke å konkretisere samarbeidet mellom deres bedrifter og byene om 

miljøvennlige tiltak, bla på et møte i MD før jul. De ønsker å informere sine bedrifter mer konkret om hva som foregår 

i Framtidens byer og hvilke miljøvennlig tiltak som er aktuelle i den byen der deres bedrifter er lokalisert.  

Dag Sanne: ”De bedrifter som baserer seg på bilgodtgjørelse for sine ansatte i fremtiden, - har ikke livets rett!” 

Evaluering av konferansen Framtidens byer 2010,  2.-3. November  
 

Tor Atle Odberg foretok en kort innledning om tilbakemelding som har kommet fra konferansedeltakerne og viste 

også til fersk rapport etter konferansen ”Byer som lever og leverer”.  Videre pekte han på statusrapporten som forelå til 

konferansen. 

I diskusjonen som fulgte fremkom bla dette: 

 Enighet om at det hadde vært en vellykket konferanse med varierte innslag av høy faglig og kunstnerisk 

kvalitet.  

 Konferansen bar preg av god planlegging, godt forarbeid og at mye ressurser var nedlagt 

 Ulike syn på toppmøtet både i forhold til form og innhold.  Viktig med politikertoppmøte som signaleffekt- 

gir engasjement fra næringslivet 

 Bør være tid for politikerne til å snakke sammen før og etter møtet 

 Det var forventet at statsrådene skulle opptre mer som pådrivere i toppmøtet 

 HSH ønsket en mer forpliktende dialog med toppolitikerne 

 Enkelte av byene påpekte stort utbytte av å reise en større delegasjon sammen fra både administrasjon, 

politikere og næringsliv  

o gir mulighet til å samtale om ulike problemstillinger i byene på en annen arena enn ellers,  

o gir felles referansepunkt og læringseffekt,  

o har vist seg å gi spredningseffekt bla blant næringslivets deltakere 

 

Følgeevaluering av Framtidens byer - Metodenotat 

 Ved Erlend Audunson Falch, Rambøll, jf presentasjon 
 

Rambøll er firmaet som har fått oppdraget med å studere hvordan FB styres og hvilke grep som eventuelt må tas for at 

programmet skal gi best mulig effekt.  Det ble orientert om metode og hvordan evalueringen skulle foregå. Bla skal 

alle aktørene i FB intervjues, og det er gjennomført besøk i de fleste av byene.  

Det vises til presentasjonen, men her nevnes noen stikkord fra metodenotatet som består av fem hoveddeler: 

Forandringsteori, indikatorer, bidragsanalyse, datainnsamling og Hva gjør vi, når? 

Forandringsteori er her ment å være den logiske koplingen mellom hva som gjøres i FB og hvorfor man gjør det. Det 

er da oppdelt i hvilke aktiviteter som kreves for å oppnå ønsket ”output”, hvilke ”output” skal til for å skape de 

nødvendige forutsetninger for å nå resultater, hvilke resultater må oppnås for å få effekt, effekter måles i forhold til 



effektmål som er knyttet til reduksjon av klimagassutslipp, bedre bymiljø, tilpasningsdyktighet til klimaendringer, 

evne til å skape engasjement og samarbeid, samt spre og utvikle kompetanse. 

Utvelgelse av prosjekter: De som gir langtidseffekt, gir gjennomføringseffekt og samarbeidsløsninger.  

Rambøll fokuserer mest på aktivitetene i byene, men vil også intervjue departementene om deres rolle og om 

samarbeidet dem i mellom.  

Statlige satsinger  
Ved prosjektleder i FB Øyvind Aarvig.  Jf presentasjon 

 Det har kommet mange innspill om statens ”feiing for egen dør”, senest brev fra byrådslederen i Oslo til 

statsministerens kontor 19.11.10. 

 Kartleggingsarbeid når det gjelder statlige bygg og eiendommer starter med møte mellom MD og Statsbygg, 

Helse Sør-Øst, Forsvarsbygg, Entra, Rom/NSB 7.12. 

 Arbeidet vil bli konsentrert til Drammen og Bærum i første omgang, parallelt og sett i sammenheng med 

Vestregionens arbeid med klimagassregnskap for kommunal virksomhet.  

 I tillegg til tiltak begrenset til statens virksomheter, bygg og eiendommer vil det bli arbeidet med kartlegging 

og utvikling av statlige virkemidler generelt.  

 Kompetanseoppbygging – Kurs i klimatilpasning og samfunnsplanlegging på Nasjonalt kompetansesenter for 

samfunnsutvikling og beredskap (NUSB) er et tilbud som gis et par ganger i året. Dette gir mulighet for 

kommunene til å erverve kunnskap om klimatilpasning. Det er aktuelt å lage regionale kurs, og 

fylkesmennene og fylkeskommunene er utfordret i denne sammenheng.  

 

Åpen post 
 

Hva kan gjøres for å få de rette personene på de ulike nettverksamlingene?  

Antall møter og reiser bør reduseres;-  både i forhold til ressursbruk og miljøaspektet. 

Samle alle nettverkene på en samling, parallelle sesjoner? Muligheter for felles poster i plenum? 

Fra byene ble det pekt på: 

 Det er ønskelig å styrke kommunikasjonsressursene i programmet og komme med indikatorer til 

innsatsområdene. 

 Enova og Transnova er gode tilbud men krever mye administrasjon, – forenkling ønskes  

 kalender og ”årshjul” bør komme på plass.* 

 Ønskelig at fagkoordinatorene samordner seg. (skal skje i Oslo 17. desember) 

 

Vårens kalender 2011 * 
 

Neste administrative møte: 10 februar 

Storsamling i Trondheim: 5-6. april  

Muligheter for fagnettverkene å anvende dagen før eller etter storsamlingen til nettverksamling og/eller 

fagtema! 

Endring/revidering av samarbeidsavtaler: Frist 15.januar 

Årsrapport: 1. mai  


