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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 



PRESENTASJON AV FØLGEVALUERING 

FØLGEEVALUERING: STATUS 

• Følgeevalueringens  nullpunkt- og 

førsteårsrapport (for 2008 og 2010) er 

ferdigstilt 

 

• Det er ferdigstilt en rapport som ser 

nærmere på åtte konkrete prosjekter 

under FB-paraplyen 

 

• Arbeidet med følgeevalueringens 

andreårsrapport (for 2011) er 

igangsatt: 

• Det gjennomføres nå intervjuer med  byer, 

næringsliv, statlige og andre aktører 



PRESENTASJON AV FØLGEVALUERING 

KONKLUSJONER – NULLPUNKT OG FØRTE ÅRS 
RAPPORT 

• 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 

 

 

 



RESULTATRAPPORTERING 

 

•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 

 

•Skjemaet ble utviklet i mai, og 
pilottestet på tre byer 

•Første rapportering 
(prøverapportering) fant sted i August 
2011.  

•Åtte byer har så langt rapportert;  
Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad, 
Drammen, Kristiansand, Skien, 
Sandnes 

 

 



PRESENTASJON AV FØLGEVALUERING 

PROSJEKTVOLUM 

 

• Til sammen gjennomføres det 

535 tiltak i de 8 byene som har 

rapportert 

• Flest prosjekter gjennomføres 

innenfor satsingsområdet Areal 

og Transport, fulgt av Forbruk og 

avfall 

• 20 av tiltakene griper over flere 

satsingsområder 

 

 



SAMARBEID 

•Rapporteringen er noe mangelfull når det gjelder antall samarbeid.  
•Det samarbeides antakelig mer omfattende enn hva som framgår av tallene 
 
 

•Totalt samarbeides det…  
•…med næringsliv i 26 % av tiltakene 
•…med andre kommuner i 39 % av tiltakene 
•…med andre aktører i 56 % av tiltakene 

 
 

Samarbeid med næringsliv Samarbeid med andre 

kommuner 

Samarbeid med andre 

aktører 

Oslo 11 % 15 % 77 % 

Bergen 61 % 53 % 94 % 

Trondheim 39 % 54 % 71 % 

Fredrikstad 17 % 23 % 42 % 

Drammen 76 % 48 % 88 % 

Kristiansand 18 % 27 % 57 % 

Skien 21 % 88 % 43 % 

Sandnes 2 % 2 % 5 % 

TOTALT 26 % 39 % 56 % 



FRAMTIDENS BYERS BIDRAG 

•Det er rapportert på 
Framtidens byers bidrag for 
343 av de 535 tiltakene. 
 

•Av disse 343… 
 

•…ville 9 % ikke blitt 
gjennomført uten FB 
 
•…Har FB hatt stor 
betydning for 24 % 
 
•…har FB hatt noe 
betydning for 35 % 
 
•…har FB ikke hatt 
noen betydning for 32 
% 



FRAMDRIFT 

•Det er rapportert på 
framdrift for 236 av de 535 
prosjektene 
 

•Av disse 236… 
•…har 61 % framdrift 
som planlagt 
 

•…har 9 % bedre 
framdrift enn planlagt 
 

•…har 27 % dårligere 
framdrift enn planlagt 
 

•…er 3 % ferdigstilt 



PROSJEKT- OG EKSEMPELDATABASE PÅ NETT 

Det arbeides nå med utvikling av en prosjekt- og eksempeldatabase på nett 
•Anbudsdokumenter ut så snart som mulig 
•Tidsramme: 3-6 måneder 

 
Databasen: 
•Utarbeides med utgangspunkt i 
det Excel-baserte 
rapporteringsskjema (data kan 
importeres fra Excel) 
 
•Gir mulighet for å legge inn alle 
relevante data om et prosjekt 
 

•Byene får brukertilgang, og kan 
legge inn data om sine prosjekter 
 

 
Bruksområder: 
•Gir mulighet for å hente ut ulike 
typer rapporter (prosjektrapporter, 
årsrapporter, samlerapporter, 
nettbaserte rapporter, word, etc.) 
 

•Gir mulighet for å enkelt finne og 
vise fram eksempler. Databasen 
blir søkbar på tema og stikkord 
 

•Oversiktlig rapporteringsverktøy – 
både for den enkelte by, og for 
programmet som helhet 
 

•Inkluderer viktige indikatorer, slik 
at det blir enkelt å rapportere på 
dette 
 
 
 


