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PRESENTASJON AV FØLGEVALUERING 

FØLGEEVALUERING: OVERORDNET 

• Framtidens byer har bidratt til å heve 

byenes arbeid med klima- og 

bymiljøspørsmål 

• Kunnskapsdeling 

• Økt engasjement 

• Økt fokus 

• Økt samarbeid 

• Økonomiske midler 

 

• Måloppnåelse 

• Positiv endring på klimatilpasning 

• Forventninger om positiv endring på 

bymiljø ved neste rapportering 

• Mangelfulle indikatorer på 

klimagassutslipp 



PRESENTASJON AV FØLGEVALUERING 

SENTRALE ANBEFALINGER 

• Bredere og bedre involvering fra næringslivet: 

Programmet vil i større grad oppnå sine målsetninger om 

næringslivet involveres mer aktivt 

• Økt involvering av sentrale aktører: Lokale 

næringsorganisasjoner, fylkeskommuner og fylkesmenn, 

samt Finansdepartementet, Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet, og Nærings- og 

handelsdepartementet. Viktig at tankegengen drypper ned 

til underliggende aktører. 

• Bedre forankring hos deltagende departementer: 

Samferdselsdepartementet, Kommunal- og 

regionaldepartementet, og Olje- og energidepartementet.  

• Utvikling av indikatorer og kommunikasjon av 

eksempler: Sentralt å utvikle gode indikatorer for 

reduksjon av klimagassutslipp 

• Mer markert satsing fra staten:Parkeringsvedtekter, mer 

langsiktige forpliktelser, grønne skatter- og avgifter 

 

 

 



PRESENTASJON AV FØLGEVALUERING 

SENTRALE KOMMENTARER FRA HØRINGSRUNDE 

• Noen justeringer av vedlegg som omhandler 

beskrivelse av byenes arbeid 

• Enkelte faktuelle justeringer, presiseringer, og 

omformuleringer 

• Mer utfyllende sammendrag 

• Nyansering/kommunisering av konklusjon om at 

det er vanskelig å identifisere måloppnåelse 

knyttet til reduserte klimagassutslipp 

• Større fokus på den politiske siden: Statlige 

virkemidler, toppmøte, forankring i deltagende 

departementer/etater 

• Framtidens byers påvirkningsmuligheter: 

Nyansering av vurdering om at FB som 

enkeltstående virkemiddel kun har begrenset 

påvirkningsmulighet: Forbruksdimensjon og 

strøm er ikke inkludert i SSBs utslippstall 

 

 



PRESENTASJON AV FØLGEVALUERING 

ETABLERING AV 
RESULTATRAPPORTERINGSSYSTEM 

HVA ER DET? 
Rambøll har bistått MD med å utvikle et 
resultatrapporteringssystem 

Et standardisert rapporteringsformat som viser 
prosjektframdrift for samtlige Framtidens byer-
tiltak, samt fordeler tiltakene på et antall 
bakgrunnsvariabler 

Excel-basert. Inkluderer både kvantitative 
indikatorer og kvalitative beskrivelser 

 
 
 

HVA ER FORMÅLET? 
Felles format gir grunnlag for sammenlikning 
mellom byer og over tid 

Et oversiktelig og effektivt rapporteringsverktøy for 
byene 

Kontinuerlig datastrøm – gir mulighet til å følge 
prosjektutvikling og justere kurs underveis 

Viser gode eksempler – eksempeldatabase til 
inspirasjon og læring 



HVA SLAGS INFORMASJON SKAL 
RAPPORTERES?  

• Beskrivelse av tiltak: Navn, beskrivelse, type tiltak (prosess, prosjekt, hendelse), 
satsingsområde (ATP, energibruk, forbruk/avfall, klimatilpasning), ansvarlig avdeling 

• Samarbeidspartnere: Kommuner, Næringsliv, andre, beskrivelse av samarbeidet 

• Status for framdrift: Overordnet status, framdrift i forhold til tidsplan, endring 
siden sist rapportering 

• Vurdering av framtidens byers bidrag og eventuelle kommentarer 
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HVA BLIR RESULTATET? 

• Beskrivende statistikk per by, samt en totaloversikt for alle byene 

• Rambøll har – basert på byenes handlingsplaner og siste rapportering – laget en pilotversjon av 
systemet. Resultater på overordnet nivå framgår av tabellen nedenfor 
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VEIEN VIDERE 
 

1. Før neste rapportering får byene tilsendt rapporteringsskjemaet. Skjemaet er forsøkt 
fylt ut på bakgrunn av byenes handlingsplaner og siste rapportering 

2. Byene kvalitetssikrer og justerer skjemaet 

3. Ved etterfølgende rapporteringer gjøres det justeringer basert på hva som har skjedd 
siden siste rapportering: Nye prosjekter legges til, og status for gamle prosjekter 
oppdateres 
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