
PRESENTASJON AV FØLGEVALUERING

INTRODUKSJON TIL 
FØLGEEVALUERINGEN

FØLGEEVALUERING AV 
FRAMTIDENS BYER



Formålet med 
prosjektet og vår rolle

Bidra til å synliggjøre hvorvidt 

programmet når sine mål, og bidra 

til å korrigere programmets fokus, 

innretning og gjennomføring
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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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INDIKATORER

• Effektmål

• Klimagassutslipp

• Bymiljø

• Tilpassningsdyktighet til 
klimaendringer

• Resultatmål

• Gjennomføringsevne

• Samordnet innsats

• Outputmål

• Etablert og vedlikeholdt 
møteplasser

• Utviklet relevant kunnskap
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EKSEMPLER PÅ INDIKATORER

Navn på indikator Definisjon Kilde og 
datainnsamling

Målsetning

Klimagassutslipp i 
byene

Måle mengden 
klimagassutslipp byene 
slipper ut

SSB -
statistikkgjennomgang

Byene skal oppfylle 
målene i klimaforliket. 
Har byene satt seg 
høyere mål gjennom 
handlingsplanen vil 
dette være 
målsetningen.

Bymiljø Borgernes vurdering av 
kommunens helhetlig 
innsats

TNS 
holdningsundersøkelse -
Dybdestudie av tallene 
fra Bymiljørapporten.

Vekst i 
gjennomsnittstall for 
alle byene

Bymiljø Andel av befolkningen 
med maks avstand 300 
m til åpne grønne 
områder større enn 5 
da, samt eventuelt 
andre indikatorer.

SSB -
statistikkgjennomgang

Vekst i befolkningsandel

Tilpasningsdyktighet til 
klimaendringer

I hvilken grad er 
klimatilpassninger 
integrert i 
kommuneplanlegging. 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 
gjennomgås og
vurderes opp mot en 
sjekkliste (under 
utarbeiding)

Byene skal ha 
tilstrekklig beredskap og 
gjennomført nødvendige 
tiltak for å møte 
klimaendringene. 
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METODE FOR DATAINNSAMLING

DOKUMENTSTUDIER
Kommuneplaner, SSB, 

årsrapporter, 
holdningsundersøkelse, 

møtereferater, tilsagnsbrev

KVALITATIVE INTERVJUER
Eksplorative intervjuer med 

interessenter

SYSTEMATISK OBSERVASJON
Ikke-deltagende observasjon på 

nettverksmøter

DYBDESTUDIER
Casebesøk i de 13 byene , 
dybdestudier av 8 konkrete 

prosjekter



• Dokument-
studier

• Kvalitative 
intervjuer 
med sentrale 
aktører

• Etablere 
forandringst
eori

• Utvikling av 
metodenotat

Fase 1: 

Oppstart

•Dybde-
studier i 8 
samarbeidsp
rosjekter

•Erfarings-
workshop
med 
program-
ledelsen

Fase 3: 

Dybestudier

•Gjennomgå 
dokumentasj
on

•Gjennomføre 
besøk i 13 
byer

•Levere 
endelig 
nullpunkt og 
1 års 
rapportering

Fase 2: 
Nullpunkt og 
1.års 
rapportering

•Gjennomføre 
dokument-
studier

•Gjennomføre 
kvalitative 
telefon 
intervjuer

•Levere 
endelig 
rapport

Fase 4: 

2.års 
rapporterin
g

•Oppfølgende 
dybdestudier 
i 8 
samarbeids-
prosjekter

•Erfarings 
workshop
med 
program-
ledelsen

Fase 5: 

Oppfølgend
e 
dybedstudie
r

•Integrert 
analyse av 
resultater

•Utarbeide 
utkast til 
sluttrapport 

•Sammen-
stille
casestudier 
og utarbeide 
notat med 
god praksis

Fase 6:

Sluttrapporteri
ng

aug-okt 10 Mar-jun 11 Sep11-
feb12

Apr – jun 12Okt 10-feb 11 Feb – apr
12

GJENNOMFØRING


