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Forord 

I forbindelse med regionreformen 2020 som gir de nye fylkene en mer omfattende ansvar for 

fylkesveinettet ønsket Statens Vegvesen å se på nye modeller Sykkelbynettverket kan driftes 

på. Urbanet Analyse ble derfor kontaktet for å gjennomføre en kartlegging av hvordan ulike 

faglige nettverk er organisert og finansiert.  

Katrine Kjørstad har vært prosjektleder for oppdraget, og har gjennomført dette i nært 

samarbeid med Maria Amundsen. Ingunn O Ellis har kvalitetssikret arbeidet. Torstein Bremset 

fra Statens vegvesen har vært oppdragsgivers kontaktperson, og har kommet med verdifulle 

bidrag underveis i prosessen.  

Oppdraget er gjennomført høsten 2018, innenfor en økonomisk ramme på to ukesverk.  

Alle vurderinger i rapporten er gjort av Urbanet Analyse, som også står ansvarlig for eventuelle 

feil og mangler ved dokumentet.  

 

 

Oslo, november 2018 

 

Bård Norheim 
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1 Kort om prosjektet 

I forbindelse med regionreformen 2020 som gir de nye fylkene en mer omfattende ansvar for 

fylkesveinettet ønsket Statens Vegvesen å se på nye modeller Sykkelbynettverket kan driftes 

på. 

Sykkelbynettverket har vært drevet etter omtrent samme modell siden oppstarten i 2005. Per i 

dag er det er Statens vegvesen Vegdirektoratet som er prosjekteier. Alle eiere av offentlig vei, 

det vil si kommuner, fylkeskommuner og Regioner i Statens vegvesen, kan være medlemmer. 

Sykkelbynettverket har per i dag 110 medlemmer: 89 kommuner, 16 fylkeskommuner og alle 

de fem regionene i Statens vegvesen er med.  

Etter reformen overtar fylkene selv ansvaret for planlegging, bygging og drifting av 

fylkesveinettet – noe som i dag gjøres av Statens vegvesen. Statens Vegvesen ønsker å vurdere 

hva vil være den beste organiseringen av arbeidet med Sykkelbynettverket når rollene endres. 

Hensikten med prosjektet er derfor å skaffe mer kunnskap om hvordan faglige nettverk som er 

sammenlignbare med Sykkelbynettverket fungerer, hvordan arbeidet er organisert og hvordan 

det er finansiert.  

For å svare ut denne problemstillingen har Urbanet Analyse, på oppdrag av Statens vegvesen, 

fremskaffet, systematisert og dokumentert informasjon om ulike fagnettverk. Hovedvekten i 

prosjektet ble lagt på norske nettverk, men noen sykkelnettverk fra andre nordiske land er 

også inkludert i kartleggingen. 

1.1 Utvalg av nettverk som er kartlagt 

Vi har kartlagt til sammen elleve fagnettverk, i tillegg til Sykkelbynettverket som er brukt som 

referanse. Utvalget av nettverk og indikatorer som skulle kartlegges ble bestemt sammen med 

oppdragsgiver, og er satt sammen med tanke på å fange opp variasjon i ulike typer 

fagnettverk.:  

1. Kollektivforum 

2. Fremtidens byer 

3. KS Læring 

4. Sunne kommuner 

5. Nettverk for transportsikkerhet 

6. Forum for stedsutvikling 

7. Bystrateginettverket i Statens vegvesen Region sør  

8. Plannettverk i Møre og Romsdal og i Nordland 

9. Svenska Cykelstäder 
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10. The Network of Finnish Cycling Municipalities 

11. Cykelviden (Denmark) 

Utvalget av fagnettverkene som er inkludert i kartleggingen består av både nettverk som, i 

likhet med Sykkelbynettverket, arbeider med sykling, men også andre transportrelaterte 

nettverk. Blant de sykkelrelaterte fagnettverkene som vi har kartlagt er nordiske nettverk som 

kan anses til å være Sykkelbynettverkets «søsternettverk» – Svenska Cykelstäder, The Network 

of Finnish Cycling Municipalities og Cykelviden (Danmark). Blant andre transportrelaterte 

nettverk er Nettverk for transportsikkerhet og TØIs Kollektivforum. 

Fellestrekk til noen andre nettverkene som vi har kartlagt er at de jobber med temaer knyttet 

til byutvikling og bedre bymiljø. Disse fagnettverkene inkluderer også transportrelaterte 

problemstillinger i sitt arbeid, selv om dette ikke er hovedformålet i deres virke. I denne 

gruppen finner man Bystrateginettverket i Statens vegvesen Region sør, Forum for 

stedsutvikling og Framtidens byer.  

Vi har i dette prosjektet også sett på samarbeidet i de ulike plannettverkene i Møre og 

Romsdal og Nordland fylkeskommuner. Valg av plannettverkene til nettopp disse 

fylkeskommunene skyldes god tilgjengelighet av informasjon om deres arbeid på nettet 

I tillegg til de ovennevnte fagnettverkene er også fagnettverkene Sunne kommuner og KS 

Læring med i kartleggingen.  

Ikke alle nettverk i vårt utvalg er klassiske fagnettverk. Noen, for eksempel Framtidens byer, 

var et tidsbegrenset samarbeidsprogram, andre som KS Læring, er en fellesplattform for ulike 

aktører til å samhandle og kommunisere. Det danske nettverket Cykelviden er en 

internettressurs for spredning av kunnskap og diskusjon heller en et klassisk fagnettverk. Det 

er imidlertid viktig å påpeke at til tross for noe annerledes format og formål har også disse 

nettverkene mange fellestrekk med de andre typiske fagnettverkene som vi har analysert. 

Siden prosjektet hadde som formål å forstå effektive organisasjonsmodeller som kan bidra til 

at Sykkelbynettverket kan utføre sin funksjon på en best mulig måte, var det viktig for oss å se 

på noen alternative løsninger for en slik organisering. 

I tillegg til ulike temaer og formater har nettverkene som vi kartla også noe ulike formål. Mens 

noen av fagnettverkene som er inkludert i utvalget har en «teoretisk tung» profil, dvs. at 

hovedformålet med nettverket er å produsere og/eller formidle ny kunnskap (Nettverk for 

transportsikkerhet, KS Læring, til en viss grad også TØIs Kollektivforum og Cykelviden), er de 

andre mye mer rettet mot oppnåelse av bestemte formål og mot gjennomføring av konkrete 

tiltak (Framtidens byer, til en viss grad – The Network of Finnish Cycling Municipalities). De 

aller fleste nettverkene i utvalget befinner seg et sted imellom ren teori og 

praksis/iverksetting, og har både informasjonsutveksling (å formidle kunnskap og erfaringer) 

og planlegging og samhandling om konkrete tiltak rettet mot oppnåelse av det bestemte 

formålet nettverket har som formål. 
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1.2 Metode 

Metoden for datainnhentingen har vært internettsøk via fagnettverkenes nettsider, supplert 

med direkte henvendelser til ansvarlige personer som koordinerer fagnettverkenes arbeid.  

Rapporten er bygd som en samling av fakta-ark som beskriver utvalgte nettverk etter en felles 

mal samt et oppsummeringskapittel som fokuserer på ulike organisasjonsmodeller fagnettverk 

organiseres etter og fordeler og ulemper med disse (kapittel 3), som oppsummeres i kapittel 2.  

Følgende egenskaper ved fagnettverkene er kartlagt:  

- En kort beskrivelse av nettverket 

- Oppstartsår, og om nettverket fortatt er aktivt 

- Formål med nettverket 

- Aktiviteter 

- Hvem som er hovedaktører og medlemmer 

- Organisasjonsstruktur 

- Gjennomførte aktiviteter knyttet til kommunikasjon, kommunikasjonskanaler, og 

hvem som tar seg av formidlingsarbeidet 

- Om det er gjennomført brukerundersøkelser 

- Finansiering av nettverket 

- Ressursbruk 

- Nettverkets egen vurdering av positive og negative erfaringer 

Urbanet Analyse har i hovedsak lykkes med å fremskaffe den planlagte informasjonen, med 

unntak av enkelte fagnettverk der vi ikke kom i mål med å etablere kontakt med de aktuelle 

kontaktpersonene. Selv om vår opprinnelige plan var å beskrive alle nettverk etter en felles 

mal, mangler vi noe informasjon for enkelte nettverk. Dette resulterte i noe ulik oppbygging av 

fakta-arkene.  
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2 Oppsummering av egenskaper ved de kartlagte 
fagnettverkene  

 

 

2.1 Sammenlikning av de kartlagte fagnettverkene 

Oppstart 

I utvalget av nettverk vi har kartlagt er det flere fagnettverk som ble startet opp på 1990-tallet 

og har fungert siden. Dette tyder på at et velorganisert fagnettverk kan holdes aktiv over lang 

tid. Kun to av nettverkene i vårt utvalg er ikke aktive i dag. Det ene er Fremtidens byer som i 

utgangspunktet var et tidsbegrenset samarbeidsprogram og som ble avsluttet i 2014 som 

planlagt. Det andre nettverket som ikke er aktivt lenger er den danske Cykelviden. Dette 

nettverket har ikke fått finansiering siden 2015 og fungerer i dag kun som et arkiv.  

Nettverket for transport sikkerhet er også et tidsbegrenset prosjekt og skal etter planen 

avsluttes i 2018. 

Et av nettverkene i utvalget (Bystrateginettverket i Statens vegvesen Region sør) er per i dag et 

lite aktivt nettverk. Ifølge prosjektlederen skyldes dette mangel på interesse og ressurser. Flere 

av nettverkene har, ifølge deres ansvarlige, potensial for mer aktivitet dersom de disponerte 

mer ressurser. 

Formål 

Kompetanseheving, informasjonsutveksling samt tilrettelegging for et bedre samarbeid 

mellom aktørene er svært typiske formål for de fleste fagnettverkene som vi har sett på. Noen 

nettverk i har/hadde i tillegg som mål å gjennomføre konkrete tiltak, ofte knyttet til 

omdømmebygging rundt av temaer som står i fagnettverkets fokus (miljø, sykling ol). Blant 

slike fagnettverk kan vi nevne f.eks. Framtidens byer, Svenska Cykelstäder, The Network of 

Finnish Cycling Municipalities.  

KS Læring er et fagnettverk som ikke bare fungerer som et metaforisk «møtested» for sine 

medlemmer, men også som en reel digital plattform for mange kommunale fagnettverk og 

som brukes til informasjonsdeling og kunnskapsdeling gjennom kursplattform for å 

gjennomføre kurs ol.  

Nettverkene som driftes av forskningsmiljøer (Nettverk for transportsikkerhet, Kollektivforum) 

holder primært fokus på å skape og formidle ny kunnskap. 
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Aktiviteter 

De typiske aktivitetene for mange fagnettverk er nettverkssamlinger, ulike kurs, f.eks. i 

sykkelplanlegging, studietur, temasamlinger og publisering av fagstoff.  

De nettverkene som har som mål å formidle forskningsresultater (TØIs Kollektivforum, 

Nettverk for transportsikkerhet) gjennomfører også konferanser og seminarer. 

Noen av fagnettverkene i vårt utvalg gjennomfører i tillegg holdningsskapende aktiviteter 

rettet mot den generelle befolkningen (promoteringskampanjer, hendelser ol) som bidrar til 

økt fokus på sakene de arbeider med og som hjelper i å nå fagnettverkenes formål (f.eks. øke 

sykling). 

Fremtidens byer var et fagnettverk/samarbeidsprogram som også fokuserte på gjennomføring 

av konkrete tiltak rettet mot klimavennlig byutvikling og reduksjon av klimagassutslipp. Blant 

en rekke tiltak som ble gjennomført i regi eller ved assistanse av programmet var pilot-

prosjekter, informasjonskampanjer mm. 

Hovedaktører og medlemmer 

I ni av elleve fagnettverk vi har kartlagt i tillegg til Sykkelbynettverket, er det kommuner, 

fylkeskommuner eller tilsvarende regionale myndigheter samt statlige etater blant 

hovedaktørene. SINTEFs Nettverk for transportsikkerhet og TØIs Kollektivforum koordineres av 

forskningsmiljøer og har myndigheter og statlige etater som medlemmer eller målgruppe for 

sine aktiviteter. 

Framtidens byer og Forum for stedsutvikling var koordinert/koordineres av departementer. 

Organisasjonsstruktur 

Fagnettverkene i vårt utvalg representerer en rekke ulike organisasjonsstrukturer. De aller 

fleste fagnettverkene vi har analysert har et administrativt apparat som tar seg av daglig drift 

og organisering av samarbeidet mellom medlemmene. Dette apparatet består som regel av en 

person (nettverksleder/daglig leder/prosjektleder/koordinator) og i tillegg ofte et sekretariat. 

De fleste fagnettverkene har også en referansegruppe/brukergruppe/fagråd som består av 

representanter fra medlemmer og/eller andre relevante miljøer, og som har en rådgivende 

funksjon i forhold til innhold i fagnettverkenes virke.  

Fellestrekk for flere av nettverkene som har som formål å forene ulike kommuner og 

fylkeskommuner om en felles sak (Sunne kommuner, Svenska Cykelstäder) er at de i tillegg til 

det administrative apparatet, også har et høyeste organ som setter premisser og tar opp 

problemstillinger fagnettverkene skal ta seg av i neste periode. Organet består av 

medlemsrepresentanter og heter som regel generalforsamling (eller «toppmøte» i tilfellet med 

Framtidens byer). Dette gjelder imidlertid ikke de til dels uformelle regionale plannettverkene i 

fylkeskommunal regi. Disse har ingen formelt organ som tar beslutninger, men fungerer heller 

etter «direkte demokratisk» prinsipp, hvor deltakere (kommuner) kommer med innspill og 

ideer til temaer som nettverkene kan ta opp, mens fylkeskommunen hadde ansvar for det 

organisatoriske. 
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Flere av fagnettverkene i utvalget oppgir at de er organisert som et prosjekt uten at vi ser noen 

konkret forskjell i måten disse og de nettverkene som kaller seg selv for et «nettverk» eller 

«program» fungerer på. 

Gjennomførte aktiviteter knyttet til kommunikasjon 

Nettverkssamlinger, konferanser og kurs er blant de mest vanlige aktivitetene knyttet til 

kommunikasjon rettet mot (eller mellom) egne medlemmer i fagnettverkene vi har analysert. 

Noen av fagnettverkene inviterer eksterne aktører på sine arrangementer for å kommunisere 

resultater av arbeidet også til omverdenen.  

Noen av nettverkene gjennomfører i tillegg kommunikasjonskampanjer for å øke bevissthet og 

engasjement rundt temaer de jobber med blant et generelt publikum. 

Vitenskapelig publisering brukes som kommunikasjonskanal av de forskningsbaserte 

fagnettverkene, først og fremst Nettverket for transportsikkerhet. Flere av nettverkene i 

utvalget publiserer rapporter som oppsummerer fagnettverkenes arbeid. Det finske 

sykkelfagnettverket utgir eget magasin om sykling. 

Kommunikasjonskanaler 

Nettsider og nyhetsbrev til medlemmer er typiske kommunikasjonskanaler for de fleste 

fagnettverkene vi har kartlagt. Sosiale medier brukes sjelden som kommunikasjonskanal.  

Hvem tar seg av formidlingsarbeidet 

I hovedsak bruker fagnettverkene i vårt utvalg interne ressurser til kommunikasjonsarbeid. I 

enkelte tilfeller (f.eks. ved behov for teknisk/IKT bistand, designertjenester eller 

kommunikasjonskampanjer rettet mot et bredt publikum) benyttes det eksterne ressurser. 

Fremtidens byer og Sunne kommuner er de eneste eksemplene på nettverk i vårt utvalg som 

hadde/har egne kommunikasjonskoordinatorer. 

Brukerundersøkelser 

Hvor mye og hvordan de ulike fagnettverkene i vår kartlegging jobber med å få respons fra sine 

deltakere og medlemmer varierer mye. Det mest omfattende arbeidet med å samle inn og 

bearbeide respons fra medlemmer har blitt gjort i forbindelse med prosjektet Fremtidens byer. 

Her ble en ekstern aktør engasjert til å gjennomføre flere følgeevalueringer av prosjektet, og 

resultatene ble offentliggjort gjennom prosjektenes nettsider. Også KS Læring og Sunne 

kommuner har gjennomført flere brukerundersøkelser. De fleste tilbakemeldingene de 

ovennevnte nettverkene har fått fra sine medlemmer er positive. 

En stor andel av fagnettverkene som vi har sett på samler respons og innspill kun sporadisk, 

f.eks. i forbindelse med arrangementer og andre liknende aktiviteter.  

Finansiering 

Når det gjelder finansiering går hovedskillet mellom nettverkene ut på om 

deltakelse/medlemskap er avgiftsbelagt eller gratis. Seks av tolv fagnettverk i utvalget vårt har 

en eller annen form for medlemsavgift som går til finansiering av arbeidet. Dersom det ikke 
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foreligger noen medlemskapsavgift, dekkes kostnadene i forbindelse med fagnettverket som 

regel gjennom budsjettet til organisasjonen(-er) som har koordinerende ansvar for nettverket. 

Ofte kombineres det finansiering fra et budsjett med bidrag fra brukere (f.eks. deltakelse i 

arrangementer til eget kost). 

Ressursbruk 

Det er stor variasjon blant nettverkene når det gjelder ressursene som legges inn i arbeidet – 

noe som naturligvis gjenspeiler seg i hvor mye aktivitet nettverket produserer. Arbeidet med 

drift av fagnettverkene gjennomføres som regel av flere personer, og det er heller ikke vanlig 

at noen jobber med drift av et fagnettverk på fulltid. Ofte fordeles ansvar for drift av 

nettverket mellom koordinator(-er) og en referansegruppe som består av representanter fra 

deltakende organisasjoner.  

Nettverkene vi har kartlagt er svært ulike med tanken på budsjetter de har til disposisjon. 

Budsjettene varierer fra tolv tusen kroner til over en million kroner i året. Størrelsen på 

budsjettet henger naturligvis sammen med hvor mye aktivitet som skapes og hvor mye 

brukere eller medlemmer må legge ut ad-hoc f.eks. i forbindelse med deltakelse på 

fagnettverkenes arrangementer. 

Hvor mye av nettverkets budsjett går til å dekke eksterne utgifter varierer også svært mye på 

tvers av nettverkene som vi kartla.  

2.2 Positive og negative erfaringer med organisering av fagnettverk 

Oppsummering av positive og negative erfaringer med organisering av nettverkene er basert 

på tilbakemeldinger vi fikk fra kontaktpersoner i fagnettverkene. Dessverre har ikke alle 

fagnettverkene som vi kontaktet gitt oss svar på spørsmålene om deres positive og negative 

erfaringer. Vi opplevde i tillegg at mens noen av kontaktpersonene i sine besvarelser fokuserte 

på de generelle fordelene og ulempene med nettverksorganisasjon som samarbeidsform, var 

andre mer konkrete og snakket direkte om erfaringer med den typen nettverk som de 

koordinerte. Svarene vi fikk oppsummeres nedenfor. 

Positive erfaringer  

Mange kommentarer som vi fikk handlet om at fagnettverk som samarbeidsform er særlig 

godt egnet for informasjons- og kunnskapsutveksling, bidrar til faglig dialog og på denne måten 

styrker medlemmenes fagkompetanse. Ikke minst bidrar nettverkene til at kunnskapen om 

temaene som de setter i fokus blir mer relevant for de involverte miljøene og er mer tilpasset 

konteksten hvor den skal anvendes.  

De fleste nettverkene setter samarbeid mellom medlemmene i fokus, og av flere ble det 

påpekt at fagnettverkene bidrar positivt til å øke medlemmenes samordning. Som resultat av 

dette bedre deres gjennomføringsevne og nettverkene medvirker til endringer som ellers ikke 

ville skjedd.  
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Flere nevner også at deres fagnettverk bidrar til å skape oppmerksomhet og engasjement 

rundt de aktuelle temaene hos alle involverte parter, og ikke minst hos beslutningstakere.  

De positive effektene som fagnettverkene skaper ser ut til å være større enn det medlemmene 

hadde klart å skape hver for seg. Som en av kontaktpersonene påpekte, øker man egen 

legitimitet når flere aktører går sammen i sin kamp om felles sak. Man blir mer synlig og mer 

hørt og dermed bedrer man egen evne til påvirkning. Samarbeidsformen som et fagnettverk 

representerer øker i tillegg medlemmenes attraktivitet som samarbeidspartner for aktører 

som akademia ol. 

Negative erfaringer  

Et av problemstillingene som ofte ble nevnt er mangel på engasjement hos deltakere. Flere 

nettverk nevnte at det var problematisk å skape involvering og en god samhandling mellom 

medlemmene. Evnen til selvorganisering hos medlemmene i et fagnettverk kan være 

begrenset, noe som skaper behov for en sterk aktør som påtar seg en koordinerende rolle. 

Dette i sin tur kan føre til enveiskommunikasjon og styring «opp ned», noe som ikke 

nødvendigvis skaper mer engasjement og initiativ hos medlemmene. Et av nettverkene nevnte 

også at referansegruppen som var ment å ha en støttefunksjon i drift og utvikling av arbeidet, 

ikke fungerte godt. 

Et av årsakene til utilstrekkelig engasjement og deltakelse hos fagnettverkets medlemmer er 

ofte mangel på ressurser hos medlemmene. Behov for å skaffe en sikker og tilstrekkelig 

finansiering til drift og utvikling ser ut til å være et vanlig problem for fagnettverkene. Et av 

fagnettverkene i vårt utvalg var lagt ned nettopp grunnet manglende finansiering.   

Et fagnettverk er dessuten ikke nødvendigvis et godt verktøy for å nå ambisiøse sammensatte 

mål. Erfaringen med Fremtidens byer og prosjektets formål om reduksjon i klimagassutslipp 

tilsier at selv et velorganisert samarbeidsprogram kun har en begrenset gjennomføringsevne, 

spesielt dersom tiden er begrenset. Tidsbegrensning er imidlertid sjelden et aktuelt problem 

for et fagnettverk da de fleste av disse er ment som kontinuerlige prosjekter. Kun to av 

fagnettverkene i utvalget vårt var tidsbegrensede samarbeidsarena. En generell konklusjon i 

denne sammenhengen kan være at formålene til et fagnettverk må være i samsvar med tiden 

fagnettverket har til rådighet, og tidsbegrensede samarbeidsprosjekter gir lite mulighet til å 

følge opp alle effektene av en omfattende innsats med langsiktige konsekvenser.  

Kort konklusjon om positive og negative erfaringer 

Fagnenettverkene i vårt utvalg har mange felles trekk. Erfarings- og informasjonsutveksling, 

kompetanseheving hos medlemmene samt å styrke samarbeid mellom ulike aktører for å øke 

deres gjennomføringsevne er på lista over formål for arbeidet i alle nettverkene vi har sett på, 

selv om temaene som fagnettverkene fokuserer på er forskjellige. Mange nettverk er ut til i å 

lykkes med disse oppgavene.  

Hovedskille mellom nettverkene går på hvordan og hvor mye de involverer sine medlemmer i 

arbeidet. Dette gjelder først og fremst organisering av arbeidet og drift av nettverket og 
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beslutningsprosesser rundt innhold og temaer nettverket jobber med. Mens noen nettverk har 

en generalforsamling som sitt høyeste organ og på denne måten aktivt engasjerer 

medlemmene i de viktigste beslutningsprosessene, er andre i større grad styrt «ovenfra og 

ned» det vil si at de fleste beslutningene tas av den eller de organisasjonene som sto for 

etablering av nettverket og/eller eier det. Referansegrupper er en annen måte å involvere 

medlemmene i arbeidet, og de fleste fagnettverkene i vårt utvalg har en eller annen form for 

en slik brukergruppe. Ikke alle referansegruppene fungerer imidlertid godt. Også 

brukerundersøkelser kan anses som en form for involvering av medlemmer i arbeidet, men et 

slikt format er i mye mindre grad forpliktende og er mer sporadisk. Mange av nettverkene vi 

har sett på bruker dette verktøyet kun i forbindelse med arrangementer. 

Måten et fagnettverk finansieres på kan også anses som en form for involvering. Halvparten av 

nettverkene i utvalget har en eller annen form for medlemsavgift og det interessante her er at 

dette ikke ser ut til å påvirke hvor mye medlemmene engasjerte seg i arbeidet. Det å sikre seg 

en tilstrekkelig og sikker finansiering samt mangel på ressurser og/eller vilje til å allokere 

ressurser til samarbeid i et fagnettverk hos medlemmene er en av hovedutfordringene mange 

fagnettverk treffer på i sitt virke.  
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3 Fakta-ark om utvalgte nettverk 

Sykkelbynettverket 

Fagnettverk Sykkelbynettverket 

Kort om nettverket Sykkelfaglig nettverk som har informasjonsutveksling og 

erfaringsformidling mellom medlemmene som formål.  

Koordineres av Statens vegvesen. 

Aktivt nettverk Ja 

Oppstart (år) 2003 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål Mål for arbeidet i Sykkelbynettverket  er å heve kompetansen om 

tilrettelegging for sykling, skape arenaer for dialog og 

informasjonsutveksling mellom medlemmene, formidle erfaringer og gode 

eksempler fra deltakende byer og tettsteder. 

Aktiviteter Nettverkssamlinger for hver av de fem deltakende regionene 

Grunnkurs i sykkelplanlegging 

Studietur til sykkelby i utlandet 

Temasamlinger (f.eks. for storbyene, småbyene, kommunikasjon) 

Innsamling og publisering av fagstoff 

Hovedaktører  Kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen. Vegdirektoratet og 

regioner i Statens vegvesen har koordinerende ansvar. 

Medlemmer Sykkelbynettverket har per i dag 110 medlemmer hvorav 89 kommuner, 

16 fylkeskommuner og Statens vegvesens fem regionene.  

Sykkelbynettverket er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner som 

ønsker å være med. Medlemskapet er gratis. 

Innmelding skjer ved at det fattes vedtak i kommunen eller 

fylkeskommunen om innmelding. Alle medlemmer må ha en 

kontaktperson. 

Konsulenter, interesseorganisasjoner og andre som jobber for økt sykling, 

kan delta i nettverkets arrangementer. 

Organisasjonsstruktur Prosjekteieren er Vegdirektoratet. Nettverket har et innleid sekretariat. 

Sykkelbynettverket har i tillegg et råd som består av representanter fra KS, 
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Helsedirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Aust-

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Statens vegvesen Region 

øst og Statens vegvesen Region sør. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Kommunikasjonsaktivitetene i dette fagnettverket er først og fremst rettet 

mot interne aktører/medlemmer. Nettverkssamlinger og temasamlinger er 

blant slike aktiviteter. I tillegg administrerer fagnettverket en lukket 

Facebook-gruppe for dialog, inspirasjon og gode eksempler og sender ut et 

nyhetsbrev til medlemmene. Fagnettverket har også egen Twitter-konto 

for deling av inspirasjon og gode eksempler både internt og eksternt. 

Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

I hovedsak er det prosjektlederen i Vegdirektoratet som tar seg av 

formidlingsarbeidet. 

Brukerundersøkelser De absolutt fleste som deltar i fagnettverket mener at dette arbeidet er 

nyttig. I forbindelse med at Statens vegvesens undersøkelse om satsing på 

sykkeltrafikk i kommuner og fylkeskommuner ble representanter for 

medlemmer i Sykkelbynettverket spurt om det var nyttig for dem å være 

med i fagnettverket. 92 prosent av de som svarte oppga et positivt svar. 

Spørreundersøkelser blant deltakere på fagnettverkets samlinger og 

kontaktpersoner hos medlemmene gir det samme hovedbildet. 

Finansiering Fagnettverket finansieres av Statens vegvesen.  

Ressursbruk Personale: prosjektlederrollen tilsvarer 0,4 årsverk (ansatt i SVV). I tillegg 

brukes de ca. 8 ukesverk av Vegdirektoratets interne ressurser til 

publisering og håndtering av påmeldinger til arrangementer. Regionale 

sykkelkoordinatorer bruker til sammen ca. 10 ukesverk. 

Kostnader knyttet til innleid bistand: kostnader knyttet til sekretariatet 

utgjorde 700.000 kr i 2017. 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Siden Statens vegvesen finansierer og koordinerer alt av arbeidet i 

forbindelse med dette nettverket er terskelen for kommuner og 

fylkeskommuner for å delta lav. Dette har gitt god mulighet for høy 

aktivitet i nettverket. 

I tillegg  har erfaringen med å kombinere interne krefter og eksterne 

konsulenter vært vellykket og har gitt en god bredde i hvordan nettverket 

har vært drevet. 

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

For noen av medlemmene har terskelen for å være med vært for lav - noe 

som førte til at en disse medlemmene har vært  helt passive. 

Nettside https://www.sykkelbynettverket.no/ 
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Svenska Cykelstäder 

Fagnettverk Svenska Cykelstäder  

Kort om nettverket Et fagnettverk  av kommuner, regionale myndigheter og 

interesseorganisasjoner som jobber målrettet for økt og sikrere sykling ved 

å drive med kunnskapsutvikling og utveksling, etablering av 

samarbeidsprosjekter og omdømmebygging/popularisering av sykling. 

Koordineres av et styre som består av representanter fra byer, kommuner 

og regioner. 

Aktivt nettverk Ja 

Oppstart (år) 2014 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål Svenska Cykelstäder er en sammenslutning av kommuner, regioner og 

organisasjoner som jobber målrettet for økt og sikrere sykling. Målet med 

nettverket er å skape samarbeid og kunnskapsdeling blant lokale 

myndigheter og formidle svenske beste praksis i arbeidet for mer 

tilgjengelige, sunne og miljøvennlige byer.  Nettverket holder fokus på å 

øke andelen sykkelturer, bedre forholdene for sykling og heve statusen til 

sykling blant aktørene som er aktive i transportsektoren på lokalt, 

regionalt og nasjonalt nivå. 

Nettverket er en plattform for opinionsarbeid, kunnskapsutveksling og 

samarbeid mellom sine medlemmer. I tillegg jobber foreningen tett med 

ulike sykkelorganisasjoner i Sverige.  

Nettverkets medlemmer har en felles visjon om at 50% av alle turer som er 

kortere enn 5 kilometer, bør være på sykkel. 

Aktiviteter  - Kunnskapsutveksling. Svenska Cykelstäder en brobygger mellom landets 

mest kompetente aktører innen sykling. Svenska Cykelstäder skal være et 

forum for utveksling, utvikling og foredling av innovasjon. Per i dag er 

dette et digitalt forum for politikere og planleggere. I tillegg gjennomføres 

2-3 fysiske møter per år.  

- Samarbeid. Gjennom deltakelse i Svenska Cykelstäder får medlemmene 

mulighet til å samarbeide, blant annet gjennom felles nasjonale 

kampanjer. 

- Opinionsbygning. Svenska Cykelstäder arbeider målrettet med "harde", 

"myke" og organisatoriske faktorer med formål å øke dagligdags sykling.  

Gjennom opinionsdannende aktiviteter bringer nettverket en positiv 

endring i forhold til lovgivning, finansieringsmodeller og holdninger. 

Hovedaktører  Ordinære medlemmer er 29 svenske kommuner og 3 regioner, som alle er 

ledere i arbeidet for mer attraktiv daglig sykling. Foreningen støttes av 7 

tilknyttede medlemmer. 

Medlemmer Det er to typer medlemskap i foreningen: vanlig medlem og assosiert 

medlem. Vanlige medlemmer er svenske kommuner og regioner som 
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søkte medlemskap og som møter kravene og kriteriene til foreningen. 

Assosierte medlemmer er selskaper, organisasjoner eller tilsvarende som 

ikke er kommuner eller regioner i henhold til definisjonen ovenfor og søkte 

medlemskap og som oppfyller kravene til foreningen. Et assosiert medlem 

ha de samme rettighetene og forpliktelsene som faste medlemmer, men 

har ikke stemmerett. Medlemskapet er avgiftsbelagt. 

Organisasjonsstruktur Foreningens styre består av minst fem og maks ni medlemmer, hvorav en 

formann og en nestleder. Antall medlemmer er bestemt av 

generalforsamlingen. For å bli valgt til styret må personen ha et politisk 

verv i en kommune eller region som er medlem av nettverket.  

Styret, med plass i Stockholm, velges på generalforsamlingen.  

Gjennomførte aktiviteter 

knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Nettverket engasjerer seg i ulike kommunikasjons- og opinionsbyggende 

aktiviteter (seminarer, informasjonskampanjer, f.eks. "cykla mer-

kampanje" ol), deltar på konferanser, møter med beslutningstakere. 

Nettverket gjennomfører også nettverksmøter med hensyn å fasilitere 

kommunikasjon mellom medlemmene. Fagnettverket administrerer i 

tillegg et digitalt forum og har egne nettsider. 

Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

Interne personressurser tar ansvar for å spre informasjon om nettverket, 

rekruttering av nye medlemmer samt kommunikasjon med relevante 

aktører i bransjen.  For gjennomføring av kampanjer («Cykla mer-

kampanj») bruker fagnettverket et kommunikasjonsbyrå. 

Brukerundersøkelser Kun samlet muntlige tilbakemeldinger og noe innspill til framtidige 

aktiviteter. 

Finansiering Arbeidet i fagnettverket finansieres gjennom medlemskapsavgift. "Cykla 

mer"-kampanjen ble finansiert i tillegg av involverte kommuner.  

Ressursbruk Det er en innleid konsulent som jobber med å drifte nettverket. 

I 2018 er det ansatt 0,7 årsverk som skal gå til drift av nettverket, 0,95 

årsverk i 2019. Det er en ambisjon om at budsjettet skal vokse videre.  

I 2018 hadde nettverket et budsjett på ca. 1.250.000 svenske kroner som 

dekket alle eksterne kostnader  i forbindelse med arbeidet i nettverket 

samt utgifter knyttet til "Cykle mer"-kampanjen. 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Fagnettverket styrker faglig dialog mellom aktørene samt gir kommunene 

og regionene en mulighet til opinionsbygning og bidrar til å skape 

engasjement blant politikere. 

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Nettverket kunne fungert bedre med tanke på kunnskapsutveksling 

mellom medlemmene. Finansieringen er begrenset og er avhengig av at 

lokalpolitikere og medlemskommunene og regionene har betalingsviljen til 

å bli med i nettverket. 

Nettside http://svenskacykelstader.se/ 
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The Network of Finnish Cycling Municipalities 

Fagnettverk The Network of Finnish Cycling Municipalities 

Kort om nettverket Et fagnettverk  av kommuner, regionale myndigheter og 

interesseorganisasjoner som jobber målrettet for økt og sikrere sykling ved 

å drive med kunnskapsutvikling og utveksling, etablering av 

samarbeidsprosjekter og omdømmebygging for sykling. 

Aktivt nettverk Ja 

Oppstart (år) 1997 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål Nettverkets hovedmål er å fremme sykling og å øke syklingens status i det 

finske transportsystemet. Delmålene er å utvikle og forbedre forhold for 

sykling på kommunalt nivå i by- og landsbygdsområder, samt å formidle og 

fremme interaksjon og kommunikasjon mellom ulike myndigheter, 

borgere og frivillige organisasjoner, og på denne måten fremme sykling i 

Finland. Å fremme syklingsturisme er også blant oppgavene til nettverket.  

Sykkelnettverket ønsker å oppnå høy kvalitet og trygge syklingsforhold for 

alle samt doble antall syklister i Finland.  

Aktiviteter Sykkelnettverket gir informasjon og tjenester for å fremme sykling, deltar i 

ulike sykkelprogrammer og utviklingsprosjekter og arbeider for å styrke 

syklingens posisjon i kommunale og statlige beslutningsprosess. 

Nettvekket gjennomfører informasjonskampanjer og hendelser med 

sykling i fokus (sykkeluke, årets syklist ol), sykkelopplæringsprosjekter 

(fremmer trygg og uavhengig mobilitet for barn). 

Opprettholder kontanter med finske og internasjonale 

sykkelorganisasjoner samt fotgjenger- og sykkelentusiaster.  

Gir råd om sykling og gåing.  

Følger med trafikkpolitikk og deltar i debatt om trafikkpolitikk.  

Hovedaktører  Fikk ingen informasjon 

Medlemmer Ifølge ECF nettsider: 29 byer og kommuner, inkludert nesten alle de 

største byene i Finland, og 12 andre medlemsorganisasjoner som 

veiforvaltning, konsulentselskaper, universiteter og foreninger som 

arbeider med sykling. 

Ifølge nettverkets egne nettsider: Nettverket har 127 medlemmer, hvorav 

94 er kommuner og byer. Det er ca 4.000.000 medlemmer via 

sykkelklubber. 

Organisasjonsstruktur Foreningens saker styres av et styre bestående av en leder og fem eller syv 

fullmedlemmer og to varamedlemmer. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

Blant kommunikasjonstiltak som gjennomføres av nettverket er 

informasjonskampanjer, opplæringskampanjer, rådgivning. Alle disse 
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kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

tiltakene er rettet mot alle interesserte.  Fagnettverket publiserer et 

selvutgitt nyhetsbrev som går til medlemmene og administrerer egne 

nettsider som er tilgjengelige for et bredt publikum. Nettverket utgir også 

et sykkelpolitisk magasin. 

Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

Fikk ingen informasjon 

Brukerundersøkelser Fikk ingen informasjon 

Finansiering Medlemmer betaler en årlig medlemsavgift. 

Ressursbruk Fikk ingen informasjon 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Fikk ingen informasjon 

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Fikk ingen informasjon 

Nettside https://www.poljin.fi/fi/toimintaa/jasenkunnat-ja-yhteisot 
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Sunne kommuner 

Fagnettverk Sunne kommuner 

Kort om nettverket Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som 

har som formål å jobbe sammen for bedre folkehelse. Nettverket 

koordineres av et sekretariat og et styre som består av representanter fra 

medlemmene. 

Aktivt nettverk Ja 

Oppstart (år) 1994 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som 

setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging og jobber lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt for å skape lokalsamfunn det er godt, sunt og 

trygt å leve i. Formålet er å bidra til medlemmenes arbeid med 

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 

helseforskjeller. Nettverkets målsettinger: 

 - Utvikle og dele kunnskap om samfunnsfaktorer som påvirker utjevning 

av sosiale helseforskjeller. 

 - Etablere og videreutvikle samarbeidsarenaer og -mekanismer for å 

styrke medlemmenes evne til å være kunnskapsbaserte, nyskapende og 

innovative i sitt folkehelsearbeid. 

 - Bygge et omdømme gjennom kommunikasjon som synliggjør nettverket 

som troverdig, vitalt, nyttig og toneangivende på folkehelsefeltet; 

 - Samarbeide tett med aktuelle aktører på folkehelsefeltet, slik som 

frivillige organisasjoner, samfunnsinnovatører, forskningsinstitusjoner og 

statlige myndigheter. 

 - Synliggjøre og videreutvikle nettverkets operasjonalisering av WHO 

Healthy Cities’ fase 6 og Helse 2020. 

Aktiviteter Nettverket bidrar til medlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som 

fremmer folkehelse ved å tilby samarbeids- og utviklingsarenaer, for å 

styrke medlemmenes evne til å være kunnskapsbaserte, nyskapende og 

innovative i sitt folkehelsearbeid. Dette gjøres gjennom kunnskapsdeling, 

samarbeidsprosjekter, informasjonskampanjer og liknende tiltak. 

Typiske aktiviteter som gjennomføres i regi av fagnettverket er 

nettverkssamlinger med ulik faglig tematikk, workshops, 

temagruppesamlinger samt kompetanseutviklingstiltak for både 

administrativt ansatte og folkevalgte, utvikling av samarbeidsprosjekter 

både internt i nettverket og med eksterne aktører. 

Hovedaktører  Daglig leder, sekretariat og styret som består av representanter fra 

kommuner og fylkeskommuner som er medlemmer. 

Medlemmer Nettverket har i dag 35 medlemmer, hvorav 5 fylkeskommuner og 

30 kommuner. Andre viktige samarbeidsaktører, som statlige 
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myndigheter, KS, forskningsinstitusjoner, frivillige og 

interesseorganisasjoner inviteres inn til styremøter og generalforsamlinger 

som observatører ved behov. 

Organisasjonsstruktur Nettverkets høyeste organ er generalforsamlingen som består av 

ordførere eller den ordføreren bemyndiger. Styret har 5 medlemmer og to 

varamedlemmer. Styret består av politiske og administrative 

kontaktpersoner som er representanter fra deltakende kommuner og 

fylkeskommuner. 

Sunne kommuner har et sekretariat og en daglig leder. Daglig leder driver 

nettverket etter styrets anvisning, er sekretær for styret. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Samarbeidsprosjekter, årskonferanse, workshops ol arrangementer 

knyttet til kunnskapsdeling er hovedtiltakene med kommunikasjon og 

informasjonsutveksling som formål som gjennomføres av fagnettverket. I 

tillegg driver nettverket med omdømmebygging for helsearbeid gjennom 

deltakelse i det offentlige ordskiftet, sosiale medier mm. Nettverkets egne 

og medlemmenes nettsider er hovedkommunikasjonskanaler som 

benyttes av fagnettverket. 

Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

Fagnettverket har en egen kommunikasjonsrådgiver i 100% stilling. 

Brukerundersøkelser Nettverket har gjennomført brukerundersøkelser. Undersøkelse fra 2018 

viser bl.a. at medlemmene vekter muligheten for erfaringsutveksling aller 

høyest når de vurderer utbyttet av medlemskapet.  Medlemmene er 

overordnet tilfreds med nivået på nettverksaktiviteter.  

Finansiering Nettverket finansieres gjennom medlemskapsavgift. 

Ressursbruk To personer jobber med drift av fagnettverket (2 årsverk/år). Ca. 5-10 

prosent av den årlige finansieringen brukes til å dekke eksterne utgifter. 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

 - Økt legitimitet: Når flere kommuner går sammen i et nettverk gir det  økt 

legitimitet hos sentrale myndigheter og dermed bedre mulighet til 

påvirkning. 

 -Økt attraktivitet som samarbeidspartner: Ved å representere et spekter 

av kommuner og fylkeskommuner blir fagnettverket attraktivt for aktører 

som akademia, sosiale entreprenører og andre organisasjoner.   

- Mer relevant kunnskap om folkehelse: Gjennom erfaringsutvekslingen 

bidrar nettverket til å tette kunnskapshull på folkehelseområdet med 

innhold som er tilpasset lokal kontekst, behov og forutsetninger. 

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Nettverket opplever utfordringer knyttet til engasjement og deltakelse. 

Utfordringene er knyttet til mangel på ressurser hos medlemmene. Det å 

sikre tilstrekkelig finansiering til både drift og utvikling er også blant 

utfordringene. 

Nettside http://sunnekommuner.no/ 
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Kollektivforum 

Fagnettverk Kollektivforum 

Kort om nettverket Et forskningsinspirert nettverk som har kunnskapsutveksling som 

hovedmål. Koordineres av Transportøkonomisk institutt. 

Aktivt nettverk Ja 

Oppstart (år) 1999 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål TØIs Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som 

driver med kollektivtransport. Det er et forum for utveksling av kunnskap 

og ideer og samler mennesker fra næringsliv, myndigheter og forskning. 

Aktiviteter Fagnettverket gjennomfører følgende aktiviteter: arbeidsseminarer (2 

seminarer i året), årskonferanse samt en årlig studietur. 

Hovedaktører  TØI, avdeling Mobilitet og Organisering 

Medlemmer Kollektivforumet har per i dag 25 medlemmer. Disse er fylkeskommuner, 

statlige etater, Samferdselsdepartementet, kollektivselskaper og 

interesseorganisasjoner.  

Medlemsorganisasjonene får mulighet til å gi innspill til aktiviteter og 

temaer forumet skal ta opp, har fri adgang på alle arbeidsseminarene, 

samt får mulighet til å delta på årskonferansen og studieturen.  

Organisasjonsstruktur TØI har koordinerende ansvar for nettverket. En referansegruppe med 

representanter fra Ruter, Vegdirektoratet og en fylkeskommune gir 

innspill til faglig aktivitet og hvordan forumet skal videreutvikles. I tillegg 

har hver medlemsorganisasjon en kontaktperson for forumet. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Fagnettverkets arbeidsseminarer og årskonferanser er blant 

kommunikasjonsaktivitetene som gjennomføres. Både medlemmer av 

Kollektivforum og andre interessenter kan delta i disse arrangementene. 

Forumet har egne nettsider og sender ut et nyhetsbrev på e-post. 

Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

TØI 

Brukerundersøkelser Det har kun blitt gjennomført evalueringer av enkelte arrangementer, 

helheten i arbeidet til Kollektivforumet har ikke vært evaluert. 

Finansiering Hver medlemsorganisasjon betaler en årsavgift på 21 000 kroner. Statens 

vegvesen har et kollektivt medlemskap betalt av Vegdirektoratet (en sum 

tilsvarende årsavgiften for seks organisasjoner, Vegdirektoratet samt fem 
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regioner). Forumet finansieres primært av årsavgiften, men deltakere på 

årskonferanser og studieturer betaler deltakeravgift. 

Ressursbruk Personale: Totalt brukes det om lag 60 dagsverk på drift av 

Kollektivforumet.  

Fagnettverket driftes av TØIs ansatte på deltidsbasis. Prosjektleder har 

hovedansvaret, og andre forskere inkluderes ved behov avhengig av 

temaet for arrangementet og hvem tilgjengelighet/kapasitet hos enkelte 

medarbeidere.  

Driften inneholder både administrasjon knyttet til nettverket generelt og 

til arrangementene, men også tid til å forberede og holde innlegg fra ulike 

forskere på TØI. Estimatet nedenfor gjengir omtrentlig tidsbruk per år de 

siste 4 årene:  

25-30 dagsverk brukes på årskonferansen, inkl. administrasjon (invitere 

foredragsholdere, sette opp program, etc.), TØIs deltagelse på 

konferansen, foredragsholdere fra TØI. 

Ca. 12 dagsverk brukes på to arbeidsseminarer, inkl. administrasjon 

(invitere foredragsholdere, sette opp program, etc.), TØIs deltagelse på 

seminarene, foredragsholdere fra TØI. 

Ca. 17 dagsverk brukes på gjennomføring av studieturen, inkl. 

administrasjon (bestille hotell, fly, spisesteder, sette opp program, 

etablere kontakt med dem man skal besøke, etc.), TØIs deltagelse på 

studieturen.  

Ca. 11 dagsverk brukes på administrasjon av nettverket, inkl. å sende ut 

kontrakter, dialog med medlemmene, strategiarbeid, budsjetter, 

bemanning etc.   

 

Eksterne kostnader (gjennomsnitt de siste 4 årene):  

Konferanse=ca. 40 prosent 

Seminarer=ca. 10 prosent 

Studietur= ca. 55 prosent 

Eksterne kostnader blir delvis dekket opp av at deltageravgift på 

årskonferanser og studieturer. 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Prosjektlederen for Kollektivforumet opplever at medlemmene har nytte 

av forumet. 

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Fikk ingen informasjon 

Nettside http://kollektivforum.no/ 
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Framtidens byer 

Fagnettverk Framtidens byer 

Kort om nettverket Ikke et tradisjonelt fagnettverk, men et tidsbegrenset samarbeidsprogram i 

perioden 2008-2014 som hadde som formål å bygge, utveksle og spre 

kompetansen på de aktuelle fagområdene. Det var forventet positive 

synergieffekter ved å etablere et samarbeid om tiltak og prosjekter mellom 

departementene og de involverte byene og mellom byene. Programmet var 

organisert som en nettverksorganisasjon med fire nettverk. Var koordinert av 

Kommunal og moderniseringsdepartementet. 

Aktivt nettverk Nei 

Oppstart (år) 2008 

Siste aktivitet (år) 2014 

Formål Samarbeidet dreide seg om å redusere de samlete klimagassutslippene fra 

vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene og 

samtidig utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer.  

Aktiviteter Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele ideer om 

klimavennlig byutvikling med hverandre samt til å samarbeide med 

næringsliv, region og stat. Blant aktivitetene som ble gjennomført mens 

programmet pågikk var arrangementer knyttet til nettverksbygging 

(fagsamlinger, nettverkssamlinger), metodeutvikling gjennom bl.a. 

pilotprosjekter, nye planleggings- og beregningsverktøy, 

utredningsprosjekter, kampanjer og andre informasjonstiltak samt 

veiledning.  

Hovedaktører  Kommunal- og moderniseringsdepartementet var programansvarlig og hadde 

ansvar for satsingsområdene Energi i bygg, Forbruksmønster og avfall og 

Klimatilpasning. Samferdselsdepartementet hadde ansvar for 

satsingsområdet Areal og transport. Olje- og energidepartementet var 

delansvarlig for Energibruk i bygg.  

Medlemmer 13 bykommuner var med i samarbeidet: Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, 

Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, 

Trondheim og Tromsø. I tillegg deltok fylkeskommuner, aktuelle fagmiljøer, 

SSB, direktorater mv. i samarbeidet. 

Organisasjonsstruktur Framtidens byer var forankret gjennom en avtale mellom staten, KS og 

kommunene. Samarbeidet var ledet av Kommunal- og 

moderniseringsministeren gjennom et toppmøte med statsråder, 

ordførere/byrådsledere, politisk ledelse i KS og næringslivsorganisasjonene. 
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De fire fagnettverkene var ledet av en nettverksleder og i tillegg har vært 

nettverk hatt en fagkoordinator. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Fagsamlinger og nettverkssamlinger var blant kommunikasjonsaktivitetene 

rettet mot deltakere. Det har blitt arrangert årlige administrative møter 

mellom byenes hovedkontakter, KS, administrativt ansvarlige i 

departementene og næringsorganisasjonene med formål å presentere og 

diskutere hva som skjer i byene, i næringslivet og på de enkelte fagområdene, 

i tillegg til kunnskapsdeling og diskusjon om arbeidet som var gjort og skulle 

gjøres. En rekke informasjonstiltak rettet mot et bredt publikum ble 

gjennomført. Prosjektet munnet ut i flere  rapporter og hadde egne nettsider.  

Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

Prosjektet hadde egen kommunikasjonskoordinator, men deler av arbeidet 

ble gjort av innleide fagkoordinatorer, designere ol. 

Brukerundersøkelser Det har blitt gjennomført flere følgeevalueringer av programmet. Resultater 

ble offentliggjort i form av rapporter. 

Finansiering Arbeidet i nettverket var finansiert av departementene og medlemmene. 

Deltakerne i nettverkene var ansatte i sine virksomheter og dekket selv reise 

og opphold på samlingene. KMD sto for fellesutgiftene og kjøpte inn 

fagkoordinatortjenesten. 

Ressursbruk Nettverksledere fra departementene sammen med fagkoordinatorer brukte 

noen ukeverk per år. Gjennomgående to personer pr nettverk var involvert i 

drift. Kostnader knyttet til innleid bistand: Det var  kjøpt inn  

fagkoordinatortjenesten for en avgrenset sum og departementet dekket  

kostnadene til nettverkssamlinger. 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Etterevalueringen av programmet tilsier at Framtidens byer har vært et 

relevant virkemiddel for å oppnå sine mål. bl.a. å øke byenes 

gjennomføringsevne og samordning; medvirke til endring og til å etablere nye 

prosesser i byene, samt bidratt til å skape engasjement rundt klimaspørsmål. 

Programmet etterlater seg ny kunnskap, verktøy og strategier innenfor de 

ulike satsingsområdene. 

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Framtidens byer var et tidsbegrenset program som ble avsluttet uten at det 

var mulighet til å følge opp alle effektene av innsatsen som har blitt gjort. 

Hovedmålet med programmet var å redusere klimagassutslippene fra 

vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene. 

Oppsummert vurderes det at Framtidens byer har hatt mindre 

påvirkningsmulighet når det gjelder klimagassutslipp. 

Nettside https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by--og-

stedsutvikling/framtidensbyer/id547992/ 
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KS Læring 

Fagnettverk KS Læring 

Kort om nettverket KS Læring er ikke et typisk fagnettverk, men en digital plattform for mange 

kommunale fagnettverk som brukes til informasjonsdeling og 

kunnskapsdeling gjennom kurs (online eller kurs-annonser) og liknende 

aktiviteter.  

Koordineres av KS. 

Aktivt nettverk Ja 

Oppstart (år) - 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål KS Læring er en nasjonal løsning for deling av kunnskap og 

kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner og et 

verktøy for ledere med personalansvar for kompetansestyring og 

oppfølging av kompetansen til egne ansatte. 

KS Læring skal være kommunenes felles plattform for distribusjon og 

deling av læringsressurser og kurs rettet mot ansatte i kommuner og 

fylkeskommuner. Den skal også være kommunenes felles 

kompetanseverktøy med funksjonalitet knyttet til administrering av 

arrangementer. 

Læringsressurser kan produseres av kommunene selv i verktøyene som 

finnes i KS Læring eller i andre produksjonsverktøy som kommunene selv 

anskaffer. 

Aktiviteter Kompetansetiltak f.eks. kurs er blant KS Læring sine hovedaktiviteter. De 

fleste er arrangementer i et lokale, deretter nettkurs eller blandet læring, 

dernest samhandlingsarenaer og forum.  

Plattformen brukes også til annonsering om kurs ol arrangementer om 

relevante temaer.  

KS Læring gjennomfører i tillegg brukermøter/brukerforum som er åpent 

for ledere, systemansvarlige, superbrukere og kursopprettere i KS Læring 

fra kommuner og fylkeskommuner. Brukermøter skal være fellesarenaen 

der det både formidles ny kunnskap, samt drøftes behov og utveksles 

erfaringer mellom kommuner og fylkeskommuner.  

Hovedaktører  Kommunesektorens organisasjon 

Medlemmer KS Norske kommuner og fylkeskommuner. Per i dag er det rundt 170 

kommuner og fylkeskommuner som er med. 

Organisasjonsstruktur KS Læring forvaltes gjennom følgende struktur. Eierskapet til KS Læring er 

tatt av hovedstyret i KS gjennom vedtatt digitaliseringsstrategi der FIKS 

plattformen som inneholder KS Læring skal driftes av KS på vegne av alle 

landets kommuner og fylkeskommuner.  

KommIT-rådet bidrar i utviklingen av KS posisjoner i saker som får 
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betydning for kommunal sektor, eksempel lovarbeid og høringer. I tillegg 

bidrar KommIT-rådet i arbeidet med digitaliseringsstrategi.  

KS Digitaliseringsutvalg er et saksforberedende organ for KommIT-rådet 

som løfter relevante tema av strategisk betydning til KommIT-rådet. 

KS Læring-brukerråd består av brukere fra kommunene og rådgir KS om 

videreutviklingen av KS Læring. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Kurs ol arrangementer samt annonsering for kurs er blant hovedaktiviteter 

rettet mot kommunikasjon og opplæring mellom KS Læring sine 

medlemmer. 

KS Læring  er en nettside/nettportal. 

Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

All formidling er rettet mot medlemmer av KS Læring. 

Brukerundersøkelser KS Læring har gjennomført flere brukerundersøkelser.  De positive 

tilbakemeldingene fra brukere handlet om fordeler med deling av 

kompetansetiltak og at løsningen ga rapporter om egne ansatte. De 

negative tilbakemeldingene gikk ut på at medlemmene ønsket seg nye 

integrasjoner for enklere å ta løsningen i bruk. En annen utfordring som 

ble nevnt handlet om behovet for å avgrense kompetansetiltakene som 

skal velges ut blant et mangfold av alternativer som er tilgjengelige. 

Finansiering Prinsippene om finansiering tilsier at varige drifts- og utviklingskostnader 

skal fordeles på kommunene som bruker løsningen. Det koster 0,75 per 

innbygger + 5000 årlig for kommune, 0,40 per innbygger + 5000 for 

fylkeskommune å være med å drifte løsningen. 

Ressursbruk Personale: ca. 32 personer hvorav 1 stilling som produktsjef, 1 innleid 

administrativ ressurs. Sprederteam består av 4 innleide rådgivere, 7 

personer som har ansvar for regionmotorer, 1,5 medarbeidere som jobber 

med brukerstøtte, 3 innleide medarbeidere som sørger for drift og 15 

innleide som jobber med utvikling. I tillegg benyttes det samarbeid med 

KS-ansatte for øvrig på de fleste områder. 

 

Eksterne kostnader er i hovedsak knyttet til innleid personale i forbindelse 

med  drift og utvikling av portalen. Noe i tillegg går til møtevirksomhet. 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Fikk ingen informasjon 

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Fikk ingen informasjon 

Nettside www.kslaring.no 
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Nettverk for transportsikkerhet 

Fagnettverk Nettverk for transportsikkerhet 

Kort om nettverket Dette er et tidsbegrenset forskningsprosjekt som har som hovedformål å 

formidle og diskutere resultater fra forskning på transportsikkerhet, 

stimulere kunnskapsbygging i målgrupper/brukergrupper samt bidra til 

utvikling i forskningen innen prioriterte fagområder. 

Koordineres av SINTEF. 

Aktivt nettverk Ja, men arbeidet avsluttes i 2018 

Oppstart (år) 2016 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål Formålet med nettverket er å formidle og diskutere forskningsresultater 

og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adressere forskningsfaglige 

utfordringer. Dette bidrar til å styrke koblinger mellom brukere og 

forskningsmiljøer og mellom ulike forskningsmiljøer. Koblingen inn mot 

myndigheter og de aktørgruppene som står for reguleringer er også 

ivaretatt. 

Målgruppene er forskere, myndigheter, etater og transportselskaper innen 

de ulike transportsektorene. 

Aktiviteter Nettverksmøter, workshop og nasjonale seminarer (de sistnevnte er åpne 

for alle) er blant fagnettverkenes hovedaktiviteter. 

 

Fagnettverket jobber med tre prioriterte tema:  

- Internasjonalisering og nye organisasjonsformer. Alle transportformene 

har gjennomgått store endringer knyttet til økt konkurranse fra 

utenlandske aktører og økt bruk av internasjonal arbeidskraft. Dette har 

blant annet ført til mer internasjonale organisasjonsformer, som kan bety 

mer kunnskap om språk, kultur, opplæring mv. 

- Måling og overvåkning av trafikksikkerhet. Tilsynsmyndighetene har 

forsøkt å implementere risikobasert tilsyn. Dette har både en teknologisk 

og regulativ komponent med økt tilgang av data som følger av 

implementering av sensorteknologi, men også økt bruk av video-

overvåkning. Økte datamengder og nye datatyper kan gi bedre indikatorer 

for risiko, som et grunnlag for regulering og overvåkning. 

- Ny teknologi og transportsikkerhet. Vi står overfor store teknologiske 

nyvinninger. Autonome systemer, fjernstyring og samspill mellom sentrale 

kontrollenheter og desentrale/autonome har kommet for fullt innen alle 

transportgreiner. Teknologien krever god integrasjon opp mot de 

tverrfaglige kunnskapsmiljøene som sammen dekker et intermodalt 

perspektiv. 

Hovedaktører  Nettverket administreres av SINTEF, SINTEF Ocean, NTNU 

Samfunnsforskning AS og Safetec. 
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Medlemmer Referansegruppen til nettverket består av: ITS Norge, Kystverket, NSB AS, 

SINTEF Ocean, SINTEF Fiskeri og havbruk, SINTEF Mobilitet og sikkerhet, 

NTNU Institutt for produksjon og kvalitet, NTNU Psykologisk institutt og 

Universitetet i Stavanger. 

Dette fagnettverket har en åpen profil og kommuniserer resultater av sitt 

forskningsarbeid mot en bred målgruppe bestående av forskere, 

myndigheter, etater og transportselskaper innen de ulike 

transportsektorene. 

Organisasjonsstruktur Nettverket administreres av SINTEF, NTNU, Samfunnsforskning AS og 

Safetec og har en referansegruppe bestående av representanter fra 

relevante fagmiljøer. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Årlige nettverksmøter, workshop og nasjonale seminarer er blant hoved 

kommunikasjonsaktiviteter som fagnettverket gjennomfører. Nettverket 

driver i tillegg med relativt omfattende vitenskapelig publisering. 

Nettverket har også egne nettsider. 

Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

Tekst til vedlegg til nettsiden utarbeides av prosjektgruppen. I tillegg har 

nettsiden en web-ansvarlig som tar seg av det praktiske. 

Brukerundersøkelser Nei. Nettverket samlet kun muntlige tilbakemeldinger fra deltakere på 

nettverkets arrangementer. 

Finansiering Nettverket er et prosjekt finansiert av Forskningsrådet for perioden 2015 - 

2018. Budsjettet var på 150 000 kr per år fordelt på fem partnere. I tillegg 

la hver av partene inn en god del egeninnsats. 

Fagnettverket brukte lite midler til organisatoriske formål (seminarer i 

egne lokaler, begrenset utgifter til reise og losj). Det ble skaffet noe ekstra 

finansiering fra Forskningsrådet (50 000 kr) til slike utgifter. 

Deltakelse på fagnettverkets arrangementer har vært gratis. 

Ressursbruk Personale: prosjektgruppen besto av 10 personer. I tillegg hadde 

nettverket en referansegruppe på 6-7 personer (begrenset innsats). 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Fikk ingen informasjon 

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Referansegruppen fungerte ikke særlig godt. 

Nettside https://www.sintef.no/projectweb/trine2018/ 
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Forum for stedsutvikling 

Fagnettverk Forum for stedsutvikling 

Kort om nettverket Dette er et samarbeidsprosjekt som er til for å øke kompetansen i 

kommunene, bedre det tverrfaglige samarbeidet mellom sektorer og 

forvaltningsnivåer, samt å fremme de positive, samfunnsmessige 

effektene av å satse på by- og tettstedsutvikling. 

Koordineres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Aktivt nettverk Ja 

Oppstart (år) 2006 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål Forum for stedsutvikling er en faglig samarbeidsarena for statlige 

institusjoner som arbeider med by- og tettstedsutvikling. Formålet med 

forumet er å bidra til å øke den kommunale kompetansen på feltet, bedre 

det tverrfaglige samarbeidet mellom sektorer og forvaltningsnivåer, samt 

å fremme de positive, samfunnsmessige effektene av å satse på by- og 

tettstedsutvikling. 

Aktiviteter Forum for stedsutvikling bidrar til kompetanseoverføring gjennom 

nasjonale og regionale konferanser, og nettverkssamlinger rettet mot 

kommuner og andre lokale aktører.  

I tillegg til å samarbeide om konferanser, seminarer og nettbasert 

kunnskapsformidling, møtes forumet og fylkeskommunene årlig til en 

nettverkssamling om by- og tettstedsutvikling. 

Hovedaktører  Deltakere i forumet er Helsedirektoratet, Klima- og miljødepartementet, 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kompetansesenter for 

distriktsutvikling, Riksantikvaren og Statens vegvesen. 

Medlemmer Medlemmer i forumet er statlige virksomheter som arbeider med by- og 

stedsutvikling. Forumets viktigste samarbeidspartnere er 

fylkeskommunene.  

Organisasjonsstruktur KMD har koordinerende ansvar for forumet. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Konferanser, seminarer, nettverkssamlinger og nettbasert 

kunnskapsformidling er eksempler på kommunikasjonsarbeid rettet mot 

medlemmene i fagnettverket.  

Hoved kommunikasjonskanal for fagnettverket er egen nettportal 

stedsutvikling.no. Portalen har som mål å spre idéer, kunnskap, råd og 

gode eksempler til kommuner, fylkeskommuner og alle andre som 

arbeider med by- og tettstedsutvikling, både medlemmer i nettverket og 

eksterne aktører. 
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Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

Formidlingsarbeidet gjennomføres av Distrikssenteret som er en av 

deltakere i fagnettverket. Fagnettverket og portalen har en fast grafisk 

profil. Den er laget i et samarbeid et med kommunikasjonsbyrå. 

Brukerundersøkelser Ikke gjennomført 

Finansiering Forumet har ingen pålagte forvaltningsoppgaver og arbeidet drives 

innenfor rammene av deltakernes ansvarsområder, slik de er nedfelt i 

styringsdokumenter og budsjetter. De fleste deltakerne har likevel bidratt 

årlig med noe økonomiske midler til å gjennomføre felles, 

kompetansegivende tiltak.  

For noen år tilbake bidro de fleste deltakerne med ca. 100.000,- til felles 

aktiviteter hvert år, nå er dette noe redusert grunnet strammere 

økonomiske rammer. 

Ressursbruk Personale: 2 personer (en fast deltaker og en vara) fra hvert medlem er 

involvert i arbeidet. 

KMD bruker ca. 3 ukeverk per år på drift av stedsutvikling.no samt 

utsendelse av nyhetsbrev. 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Forumet er en uformell arena som er godt egnet for informasjons- og 

kunnskapsutveksling, og som igjen gir grunnlag for koblinger mellom ulike 

statlige initiativ og planer. Dette fører til bedre tverrsektorielt samarbeid 

om flere prosjekter, enn hva ellers ville skjedd. Forumet gjør det mulig å ha 

kontakt på tvers av sektorer, departementer og direktorater, noe som 

ellers er vanskelig pga. styringsdialogen mm. Samarbeid over tid har 

bidratt til utvikling av et meget godt faglig kontaktnett på tvers av 

sektorer, som har vært nyttig i mange sammenhenger.  

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Siden forumet ikke har en formell rolle, pålagte forvaltningsoppgaver eller 

eget budsjett er det deretter begrenset i forhold  til virkemidlene og 

gjennomslagskraften. 

Nettside www.stedsutvikling.no 
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Bystrateginettverket i Statens vegvesen Region sør 

Fagnettverk Bystrateginettverket i Statens vegvesen Region sør 

Kort om nettverket Et samarbeidsprosjekt som har som formål å  bidra til attraktive 

byområder, bærekraftig samfunnsutvikling og helhetlig areal- og 

transportutvikling i byområdene gjennom utvikling av strategier, tiltak og 

samarbeidsprosjekter rettet mot oppnåelse av prosjektmålet. 

Koordineres av Statens vegvesen Region sør. 

Aktivt nettverk Lite aktivt nettverk 

Oppstart (år) 2007 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål Samarbeidet har sitt utspring i Prosjekt Bystrategi Region sør som har tatt 

initiativ til møteplasser og arenaer for å drøfte, og etter hvert møte, felles 

utfordringer i fire byregioner - Buskerudbyen, Vestfoldbyen, 

Grenlandsbyen og Agderbyen. Samarbeidsprosjektet gjennomføres som et 

sektor-, kommune- og fylkesovergripende prosjekt. 

Målsettingen er å bidra til attraktive byområder, miljøvennlig 

samfunnsutvikling og helhetlig areal- og transportutvikling i byområdene. 

 

Aktiviteter Samarbeidsprosjektet har definert to hovedstrategier i Nasjonal 

transportplan:  

•  Etablere en felles regional arena for samhandling, beslutning og 

gjennomføring innen areal og transport for hver av de fire byregionene i 

Region sør. 

•  Avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater, 

fylkeskommunene og kommunene med regional enighet om tiltak, 

arealforvaltning og finansiering. 

 

Per i dag er dette et lite aktivt nettverk. Hovedaktivitet er 

bypakkekonferanse som har blitt gjennomført hvert år de to siste årene. I 

tillegg tar nettverket seg av kunnskapsbygging rundt areal og transport. 

I perioden 2012-2016 ble det gjennomført fem bystrategikonferanser.  

Hovedaktører  Statens vegvesen Region sør ved Regionvegsjefen 

Medlemmer Fire byregioner: Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og 

Agderbyen. 

 

Blant samarbeidspartnere i prosjektet Bystrategi Region sør er utvalgte 

kommuner, fylkeskommuner, statlige transportetater og 

interesseorganisasjoner. 

Organisasjonsstruktur Organiseringen av fagnettverket har variert underveis i prosjektet. Per i 

dag har nettverket en prosjektleder og en referansegruppe bestående av 
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representanter fra involverte fylkeskommuner, kommuner, statlige 

transportetater og interesseorganisasjoner.  

I tillegg kommer interne deltakere fra Statens vegvesen (regionledelsen, 

seksjonsledere fra plan og forvaltning og representanter fra planmiljøet for 

øvrig). 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Gjennomføring av bypakkekonferanser er per i dag nettverkets primære 

aktivitet. Tidligere har nettverket utgitt noen rapporter. Nettverket har 

egen nettside i tilknytning til Statens vegvesen sine nettsider. Nettsiden 

presenterer nettverket i korte trekk . 

Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

Statens vegvesen sine interne kommunikasjonsressurser brukes ved 

behov. 

Brukerundersøkelser Ikke gjennomført 

Finansiering Driftskostnader dekkes av lønnsbudsjettet til Statens vegvesen. 

Honorarkostnader til foredragsholdere dekkes av budsjettet til 

Samfunnsseksjonen i SVV eller konferanseavgiften som deltakere betaler. 

Ressursbruk Det meste av ressursene brukes på å gjennomføre årskonferansen. Den 

totale ressursbruken er på ca. 1 månedsverk og 4 personer er involvert i 

drift av nettverket (disse er ansatte i Statens vegvesen med kompetanse 

på byutvikling og samordnet transport- og arealplanlegging). 

 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Ifølge prosjektlederen opplever medlemmene at arbeidet til nettverket 

bidrar positivt og har en viktig funksjon. Siden nettverket per i dag har kun 

en hovedoppgave - organisering av bypakkekonferanser - er det lettere å 

holde fokus og resultatet blir bra. 

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Det kunne potensielt blitt gjennomført flere aktiviteter dersom det fantes 

vilje og det hadde blitt satt av mer ressurser. 

Nettside http://www.transportiby.net/om-prosjekt-bystrategi-region-

soer.76676.no.html 
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Plannettverk i Møre og Romsdal 

Fagnettverk Plannettverk i Møre og Romsdal 

Kort om nettverket Nettverk for regional planlegging med formål å dele erfaringer og 

kunnskap samt å øke kjennskap mellom de som er involvert i 

planleggingsarbeid i regionen. Fagnettverkene eies av kommunene mens 

fylkeskommunen har overordnet ansvar for organisatoriske aspekter i 

samarbeidet samt med å engasjere riktig fagkompetanse. 

Aktivt nettverk Ja 

Oppstart (år) Fikk ingen informasjon 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål Plannettverkene er uformelle fagnettverk for planleggere, politikere og 

andre som er involvert i planleggingsarbeidet i regionen.  

I tillegg til å være en sosial møteplass er plannettverkene også en faglig 

arena hvor kommunene kan utveksle erfaringer med planarbeid og gi 

hverandre innspill til pågående plansaker samt formidle informasjon og 

erfaringer. 

Nettverkssamlingene skal i tillegg være en arena for opplæring og 

veiledning i planfaglige eller planrelaterte temaer. 

Aktiviteter De tre nettverkene har 2-3 årlige samlinger hver og vertskapsrollen veksler 

mellom kommunene. 

Tema for samlingene kan spilles inn både fra kommunene, 

fylkeskommunen og fra andre regionale etater som har interesser i 

kommuneplanlegging.  

Hovedaktører  Møre og Romsdal fylkeskommune har et koordinerende ansvar for 

plannettverkene og leder nettverkssamlingene. 

Fylkeskommunen stiller med fagkompetanse og foredragsholdere fra egen 

organisasjon eller andre kompetansemiljøer.  

Medlemmer Nordmørsnettverket, Romsdalsnettverket og Sunnmørsnettverket 

Organisasjonsstruktur Det finnes for tiden tre regionale plannettverk i Møre og Romsdal: 

Nordmørsnettverket, Romsdalsnettverket og Sunnmørsnettverket. 

Plannetverkene er i stor grad uformelle og har ingen tydelig 

organisasjonsstruktur. Arbeidet koordineres av ansvarlige fra 

fylkeskommunen, mens de som jobber med planlegging i regionene er 

deltakere. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Nettverkssamlinger er hovedarena for kommunikasjon blant 

plannetverkenes medlemmer. Plannetverkene har en nettside i tilknytning 

til fylkeskommunenes nettsider. 
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Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

Den ansvarlige for plannettverkene i fylkeskommunen tar seg av intern 

kommunikasjon  Plannetverkene driver ikke med eksternkommunikasjon. 

Brukerundersøkelser Samler kun innspill og tilbakemeldinger per e-post i forbindelse med 

nettverkssamlingene. 

Finansiering Arbeidet med plannettverkene finansieres fra fylkeskommunens budsjett 

(12 000 kr i 2018) samt kommunenes egne budsjetter. 

Ressursbruk Det brukes ca. 20 dagsverk. Fire personer er involvert i organisering av 

arbeidet i plannettverkene. I tillegg bidrar fylkesmannen aktivt med i 

planlegging og gjennomføring av samlingene. Det brukes også fagpersoner 

ved behov, enten fra fylkeskommunenes interne ressurser eller fra 

eksterne aktører, f.eks. Statens vegvesen. 

Finansieringen går i hovedsak til direkte utgifter i forbindelse med reising 

samt mat på møter. Også vertskapskommuner bidrar til å dekke slike 

utgifter. 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Plannetverkene har en viktig funksjon i forhold til informasjonsutveksling 

over kommunegrensene og over etatsgrensene. Erfaringsmessig er 

kommunene stort sett flinke til å prioritere arbeidet i plannettverkene og 

nettverkssamlingene.  

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Slik arbeidet er organisert i dag kan det lett bli envegskommunikasjon som 

går fra regionale etater til kommunene. 

Tilbakemeldinger fra deltakere på nettverkssamlinger dreier seg om behov 

for mer samhandling mellom ulike involverte aktører (fylkesmannen, 

fylkeskommunen mm), fordypning i enkelte aktuelle temaer,  samt behov 

for mer involvering av deltakere ("vi må alle bidra i samlingene..."). Det ble 

også uttrykt et ønske om at samlingene skulle gjennomføres oftere - to 

ganger i året isteden for dagens en gang. 

Nettside https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunalt-

plannettverk 
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Plannettverk i Nordland 

Fagnettverk Plannettverk i Nordland 

Kort om nettverket Nettverk for regional planlegging med formål å styrke plankompetansen, 

samarbeid, dele erfaringer og kunnskap samt å øke kjennskap mellom de 

som er involvert i planleggingsarbeid i regionen. Fagnettverkene eies av 

kommunene mens fylkeskommunen har overordnet ansvar for 

organisatoriske aspekter i samarbeidet samt med å engasjere riktig 

fagkompetanse. 

Aktivt nettverk Ja 

Oppstart (år) 2013 

Siste aktivitet (år) 2018 

Formål Formålet med plannettverkene er å etablere en planfaglig diskusjonsarena 

og et nettverk for å styrke den planfaglige kompetansen i regionene. 

Plannettverk har som mål å bidra til bedre kjennskap mellom planleggere i 

kommunene og deres virke i det daglige planarbeid. 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger per år for å utveksle 

erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i 

planarbeidet.  

Aktiviteter Nettverksmøter og plankonferanser er hovedaktiviteter i plannettverkene. 

Hovedaktører  Nordland fylkeskommune er sekretariat og bidrar etter ønske med forslag 

til program. Fylkeskommunen bidrar eventuelt også med økonomisk støtte 

til gjennomføring. 

Fylkeskommunen har ansvar for innkalling og organisering av 

nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune. 

Medlemmer Regionale nettverk i Nordland: Vesterålen; Lofoten; Ofoten; Salten; Indre 

Helgeland; Helgeland; Sør Helgeland; felles plannettverk. Plannettverkets 

deltagere er i hovedsak fra kommunens administrasjon. Det er 

kommunene som bestemmer innhold på samlingene og er eiere av 

plannettverkene. 

Organisasjonsstruktur Det er til sammen 7 regional plannettverk i Nordland. Fylkeskommunen 

har koordinerende ansvar.  

Plannetverkene er i stor grad uformelle og har ingen tydelig 

organisasjonsstruktur. Arbeidet koordineres av ansvarlige fra 

fylkeskommunen, mens de som jobber med planlegging i 

regionene/kommunene er deltakere. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Nettverkssamlinger er hovedarena for kommunikasjon blant 

plannetverkenes medlemmer. Plannetverkene har en nettside i tilknytning 

til fylkeskommunenes nettsider. 
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Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

Fylkeskommunen tar seg av formidlingsarbeidet. 

Brukerundersøkelser Samler kun tilbakemeldinger i forbindelse med nettverkssamlingene. 

Finansiering Organiseringen finansieres fra fylkeskommunal budsjett (en arbeidsressurs 

og eventuelt ekstern foredragsholder). Kommunene selv står for 

møtelokale og enkel matservering. Reisekostnader dekkes av hver enkelte 

deltakers arbeidsgiver. 

Ressursbruk Fylkeskommunen bruker noe tid til organisering av møtene. 

Fylkeskommunen har to medarbeidere som har ansvaret for å 

kommunisere med kommunene og å organisere møtene (velge tema).  

Daglig "drift"/den daglige kommunikasjonen mellom kommunene i 

nettverkene foregår i kommunene. 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Plannettverkene bidrar positivt til å styrke plankompetansen og 

samarbeidsformene mellom kommunene.  

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Det er meningen at kommunene selv skulle eie plannettverkene. Det vil si 

organisere og koordinere samlinger, velge temaer mm. Denne 

koordineringen viste seg til å være vanskelig å gjennomføre i kommunene. 

Av denne grunn har fylkeskommunen valgt å ha en mer aktiv rolle i 

koordinering av møtene.  

Nettside https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/plannettverk/ 
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Cykelviden (Denmark) 

Fagnettverk Cykelviden (Denmark) 

Kort om nettverket En nettressurs for publisering og formidling av forskning og annen 

kunnskap om sykling. 

Aktivt nettverk Nei 

Oppstart (år) 2013 

Siste aktivitet (år) 2014 

Formål Dette er en plattform/nettressurs for kunnskapsdeling mellom kommunale 

planleggere, forskere og private aktører i regi av det danske 

syklistforbundet.  

 

Cykelviden.dk formidler forskning og praktisk erfaring på en lett 

tilgjengelig måte. Formidlingen er rettet mot fagfolk som arbeider for å 

fremme sykkeltrafikk.  Forfatterne er forskere, planleggere og konsulenter 

fra ulike institusjoner, kommuner og bedrifter. Nettstedet gir fagfolk 

mulighet for dialog og kunnskapsformidling gjennom bl.a. artikkelskriving. 

Fellesnevneren for innholdet på nettstedet er sykkelkunnskap. Nettstedet 

inneholder artikler om alt fra barnas sykling, helse og sykling til 

sykkelvennlige bystrukturer, effekter av trafikkoppdateringer og 

kampanjemeldinger.  

 

Siden 2015 har ikke Cykelviden fått finansiering og det har derfor ikke blitt 

skrevet nye artikler eller gjennomført noen andre aktiviteter. Per i dag er 

Cykelviden et arkiv som ble opparbeidet i 2013-2014. 

Aktiviteter I tillegg til formidling av kunnskap gjennom publisering på nettsidene har 

nettverket gjennomført sykkelkonferanser (2012-2014). 

Hovedaktører  Fagnettverket hadde en redaksjonell gruppe som sikret kvalitet, relevans 

og brukbarhet av materialene som ble publiser. 

Redaksjonen besto av fagspesialister fra ledende danske 

forskningsinstitusjoner samt andre fagfolk som arbeidet med fremme av 

sykkeltrafikk i kommuner, private organisasjoner og selskaper. 

Medlemmer Ikke relevant 

Organisasjonsstruktur Redaksjonell gruppe har ansvar for kvalitetssikring av innholdet som 

publiseres på nettsiden. 

Gjennomførte 

aktiviteter knyttet til 

kommunikasjon og 

kommunikasjonskanaler 

Konferanser (2012-2014). Nettverket administrerer egne nettsider som i 

dag fungerer  kun som arkiv for tidligere publiserte artikler, håndbøker 

mm. 
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Hvem tar seg av 

formidlingsarbeidet 

Fikk ingen informasjon 

Brukerundersøkelser Fikk ingen informasjon 

Finansiering Finansieres av det danske Sykkelforbundet. 

Ressursbruk Fikk ingen informasjon 

Positive erfaringer med 

organisering og drift  

Fikk ingen informasjon 

Negative erfaringer med 

organisering og drift 

Manglende finansiering etter 2014 førte til stopp for alle aktiviteter i 

nettverket. 

Nettside https://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/ 
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