
Avtaler og samarbeidsområder 

Dokumentet Avtaler og samarbeidsområder  

• sprang ut av byenes handlingsplaner 

• tar bare for seg områder som involverer flere 
enn én part, og synliggjør ikke alle aktivitetene 
som skjer i byene for øvrig 

• er vedlegg til avtalen mellom byene, KS og 
staten og til intensjonsavtalen mellom 
næringslivet, KS og staten 

 

Vesentlig endring av dokumentet kan føre til at 

 avtalene må underskrives på nytt 



Hvorfor revidere dokumentet? 
• I avtalen heter det: Samarbeidsområder vil utvikles og avtaler 

inngås etter hvert som partene høster erfaringer og oppnår 
resultater. Det skal skje en årlig rapportering av oppfølgingen av 
avtalene 

• Framtidens byer er halvveis i programperioden - kursen bør 
kontrolleres 

• Kan være en fordel å konsolidere/fornye avtalen med byene etter 
lokalvalget 

• Behov for å gå gjennom struktur og innhold  
• Tiltakene beskrevet i dokumentet har ulik gjennomføringsgrad og 

ulik relevans nå 
• Tiltakene beskrevet i dokumentet kan ha tatt en annen retning 
• Mange av handlingsplanene er under revisjon, det kan innebære 

behov for revisjon av dokumentet 
• Ønskelig å synliggjøre delmålet om bedre bymiljø 
• Nye tiltak og satsninger har kommet til 
 



Forslag til endringer 

• Hovedstrukturen beholdes, men fellesområdet utvides 
med bymiljøtiltak og flere av tiltakene som omfatter 
alle temaer. Bymiljøsatsningen vil kreve noe ressurser. 
For øvrig bør vi se kritisk på overskrifter og 
beskrivelser. 

• Samarbeidsområder og tiltak knyttes opp mot målene i 
avtalene 

• Dokumentet som knyttes opp mot avtalene kan 
suppleres med tillegg som gjør det egnet som et 
arbeidsdokument, for eksempel med kontaktpersoner 
for hvert område, et avsnitt om informasjonsarbeid 
etc.  
 



Bedre bymiljø og fellessatsninger 

Prosjekter og tiltak som flyttes til/samles på  
det som nå heter Felles tiltak: 
 

• Klimagassregnskap: 
– Klimaregnskapsverktøy for bygg og uteområder 
– Klimagassregnskap for kommuner 
– Klimagassregnskap for avfall 

• Bedre bymiljø- og områdeutvikling: 
– Pilotprosjekter i Framtidens bygg 
– Smartby/klimagateprosjekter 
– Mosaikk-/byromsprosjekter 
– Sentrumsprosjekter 

• Kunnskaps- og metodeutvikling 
 



Bedre bymiljø og fellessatsninger forts 

Aktuelle nye tiltak og prosjekter: 

• Videreføring av Framtidsbilder - utvidet til å 
gjelde alle temaer 

• Internasjonalt samarbeid - pågående og nye 
arbeidsområder 

• Gåstrategi  

 



Areal og transport 

• De beskrevne samarbeidsområdene fra 
tidligere kan utdypes og oppdateres, det er 
Ikke nødvendig å fjerne noen eller innføre nye 

  

• Lokaliseringspreferanser må tas inn. Ellers 
viktig at bypakkene blir i samsvar med FB-
målene  

 



Energi i bygg/stasjonær energi  

• Kan være behov for å se på strukturen og inndelingen i 
samarbeidsområder. Når det gjelder pilotprosjekter er 
det viktig å få inn rehabiliteringsprosjekter.  

 

• I samarbeid med FutureBuilt planlegges utviklingen av 
et klimagassregnskap på områdebasis. Dette flyttes 
sammen med områdeutviklingsprosjektene til 
fellesområdet (tverrtema- og bymiljøtiltak) 

  

• Ellers bør energiforsyning og -leveranse gis fokus. Det 
samme gjelder gjennomføring av energiledelse i byene. 

 



Klimatilpasning 

• I likhet med areal og transport baseres 
oppgraderingen på de beskrevne 
samarbeidsområdene, men i noen grad med 
endrede overskrifter og beskrivelser.  

 

• Dialog med finansnæringen (FNO) er innledet. 
Et konkret samarbeid i forbindelse med 
områdeutvikling kan være aktuelt 

 

 


