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Conceptprogrammet
 Concept-programmet er
Finansdepartementets
forskningssatsing som er
etablert for å bidra til fornuftig valg av prosjektkonsept og økt nytte av offentlige investeringer.
 Programmet er forankret
ved NTNU og samarbeider
med sentrale fagmiljøer i
inn- og utland, og aktørene
knyttet til Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige
investeringsprosjekter.

Hvilken rolle spiller KS-ordningen i dag – et kort
intervju med mannen bak ordningen
Ordningen med ekstern kvalitetssikring av beslutningsunderlaget
for store statlige investeringsprosjekter har eksistert en stund –
KS2 i 11 år og KS1 i 6 år. Bakteppet var en rekke eksempler på
kostnadsoverskridelser, forsinkelser og dårlige konseptvalg i statlige prosjekter på 1990-tallet.
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Avdelingsdirektør Peder Berg i
Finansdepartementet ledet arbeidet med å utforme ordningen
med ekstern kvalitetssikring. Han
er i dag ansvarlig for oppfølgingen
av ordningen fra Finansdepartementets side. Sammen med de
berørte departementene foretar
Finansdepartementet jevnlig avrop på rammeavtalen – omtrent
20 stykker i året.
Han er derfor rette mann å spørre om hvilke erfaringer man har
med KS-ordningen så langt. Har vi
fått mer vellykkede prosjekter de
senere årene?
Ja, det er flere ting som indikerer
dette. Når en sammenlikner de
kvalitetssikrede prosjektenes sluttkostnad med budsjettrammen som
ble anbefalt i KS2, viser det seg å
være svært god treffsikkerhet. Av 23
prosjekter som Concept undersøkte i
fjor var det kun ett som overskred
kostnadsrammen. Sett i forhold til
forventningsverdi var 11 prosjekter
over, 11 var under og ett traff forventningsverdien med et avvik på
under én mill. kroner.
Når det gjelder KS1 er gevinstmulighetene enda større. I flere av de 24

prosjektene som var igjennom KS1
i forrige rammeavtaleperiode, bidro
kvalitetssikrer til å forbedre konseptvalget i en eller annen retning.
I tilfellet OL i Tromsø ble samfunnet spart for hele 19 mrd. kroner,
ved at kvalitetssikrers negative
anbefaling medførte at idrettsstyret
trakk søknaden. Men den viktigste
gevinsten er nok alle de dårlige
ideene som nå siles ut før KS1
fordi man har fått bedre prosesser
og styring.
Det kan hevdes at dette er en
seier for teknokratiet og et tap
for demokratiet?
Nei, i syv KS1-prosjekter fulgte
ikke regjeringen kvalitetssikrers
råd, og det er den i sin fulle rett til.
Men det skal være et opplyst valg.
De syv tilfellene gjaldt i hovedsak
samferdselssektoren eller andre
betente lokaliseringsspørsmål.
I begynnelsen var Finansdepartementet nokså alene om å ønske
en ordning med ekstern kvalitetssikring. Fagdepartementene
var enige i at noe måtte gjøres,
men skeptiske til en felles ordning for alle prosjekttyper og
sektorer. Har de nå skiftet mening etter å ha blitt vant til å bli
kvalitetssikret?
Ja, det synes som om mange av de
som først var skeptiske, har innsett
at ekstern kvalitetssikring bidrar til
bedre prosjekter og bedre styring.
Det beslutningsunderlaget som KSordningen krever bør utarbeides
uansett, på en faglig ordentlig

Peder Berg, Avd.dir. Finansdepartementet

måte. Flere virksomheter benytter
faktisk metodeverket fra KSordningen også på investeringsprosjekter under terskelverdien
på 750 mill. kroner.
Men det er noen som mener
at kvalitetssikringen forsinker
prosjektet og at den er ressurskrevende både i tid og
penger?
Generelt er det fornuftig å bruke
noe tid og penger på planleggingen i tidlig fase, framfor å ta kostnaden av mislykkede prosjekter
senere. Det siste er alltid mye
dyrere. Uten den uavhengige
kontrollen ville den disiplinerende
effekten svekkes. Men det er
naturlig å vente at KS-prosessene
kan gjennomføres raskere og
billigere etter hvert som alle
parter lærer og kvaliteten på
underlaget forbedres.

Fem forprosjektrapporter om samfunnsøkonomiske
metodeutfordringer
Samfunnsøkonomi og andre samfunnsvitenskapelige fagområder
er en viktig del av KS-regimet,
særlig etter at KS1 ordningen ble
innført i 2006, og etter hvert
som prosjektene kommer inn i
driftsfasen. Dette innebærer nye
interessante utfordringer for
forskningen innenfor Concept-

programmet. Regjeringen har
nedsatt et ekspertutvalg for å
gjennomgå metodikken for samfunnsøkonomisk analyse. Utvalget, som vil levere sin NOU høsten 2012, har et bredere perspektiv enn kun store investeringstiltak. Uavhengig av dette utvalgets
arbeid valgte Concept tidligere i

år å utfordre de fem samfunnsøkonomiske miljøene blant
kvalitetssikrerne til å foreslå
relevante forskningstema knyttet til samfunnsøkonomisk
analyse av store infrastrukturinvesteringer.
Resultatet foreligger nå i form

av fem forprosjektrapporter.
Rapportene er å anse som
innspill til videre forskning
innenfor Conceptprogrammet. De kan lastes
ned fra Concepts hjemmeside
og refereres kort nedenfor.
www.concept.ntnu.no/
publikasjoner/arbeidsrapporter

Mernytte av infrastrukturinvesteringer – næringsøkonomiske
ringvirkninger
Transportøkonomisk institutt har
gjort en forstudie av hvordan
såkalt `mernytte´ kan beregnes
kvantitativt i nyttekostnadsanalyser. Knapt noe tema
innen samfunnsøkonomisk analyse
har fått så mye fokus de senere
årene. Med `mernytte´ menes
bredere økonomiske virkninger
enn de som fanges i tradisjonelle
nytte-kostnadsanalyser, og det er
særlig i samferdselsprosjekter at
dette er relevant.
I tradisjonelle beregninger forutsetter en at nytten av lavere

transportkostnader fanges fullt ut
ved å beregne nytten for brukerne. Men ved tilfeller av agglomerasjons- og klyngeeffekter, imperfekt konkurranse, eller ved
vridende skatter i for eksempel
arbeidsmarkedet, kan bedret
infrastruktur utløse virkninger ut
over det brukerne tar hensyn til.
Rapporten gjennomgår internasjonal litteratur og metodeutvikling innen mernytte og romlige
generelle likevektsmodeller. Det
er i de senere år i Europa utviklet flere modeller som ivaretar

slike indirekte virkninger av
infrastrukturendringer. Tre
slike som omtales i rapporten
er RAEM, RHOMOLO og
CGEurope. Det antydes også
hvordan den norske modellen
PINGO (Prognosemodell for
INterregional GOdstransport)
kan utvides til å fange gevinster i andre sektorer enn
transportsektor. Dette innebærer at modellen utvides til
å håndtere imperfekt konkurranse og stordriftsfordeler
samt virkninger på pendling og
migrasjon mellom distrikter.

Evaluering av IKT-investeringer – særskilte utfordringer
Møreforsking Molde har tatt for
seg utfordringer knyttet til evaluering av IKT-investeringer. I rapporten gjennomgås internasjonal litteratur og egen praktisk erfaring fra
KS1, og en identifiserer utfordringer som det bør forskes videre
på. Disse er knyttet både til kostnads- og nyttesiden og også til
gevinstrealisering ex post.
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Det pekes på at en i samfunnsøkonomiske analyser ofte fokuserer
snevert på den interne lønnsomheten for den investerende virksomheten. IKT-prosjekter kan
imidlertid generere bredere effektivitetsgevinster gjennom å øke
tilgjengelighet og redusere avstand.

Dette er sammenliknbart med at
samferdselsinvesteringer skaper
større regioner og realiserer
agglomerasjonseffekter
(`mernytte´).
Det finnes mye litteratur som
analyserer dette i et makroperspektiv, og hvor det er blant annet vist en positiv sammenheng
mellom IKT-investeringer og et
lands BNP-vekst. Analyser av
IKT-investeringer i enkeltvirksomheter, og da særlig i offentlig
sektor, er mer utfordrende,
blant annet fordi IKTinvesteringen ofte er tett knyttet
til en større omorganisering i
virksomheten. Det offentlige er

imidlertid i en helt spesiell
posisjon til å foreta investeringer som kommer flere
grupper til gode, og dette
bør derfor være et viktig
element ved konseptevalueringen.
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Store statlige investeringers betydning for konkurransen i markedene
Oslo Economics har sett på
konkurransemessige utfordringer en kan stå overfor ved
store investeringer, og gir noen
overordnede anbefalinger om
hva en bør ta hensyn til som
del av konseptvalgutredningen
samt ved utarbeidelse av kontraktsstrategier. Bevisstheten
om konkurransemessige virkninger synes i dag å være begrenset, og da særlig i konseptfasen.
I en rekke markeder ser man at
aktører har mulighet til å utøve

markedsmakt. Dersom den
offentlige anskaffelsen er betydelig, vil en da kunne påvirke
konkurransetrykket i leverandørmarkedet. Dette handler
både om priser, men også om
innovasjonstakt, miljøfokus og
andre konkurranseparametere.
I tillegg kan prosjektet påvirke
markedet som den statlige
virksomheten selv er del av.
Rapporten peker blant annet på
hvordan fastsettelse av behov,
mål og krav påvirker leverandørenes mulighet til å være med

og konkurrere om å levere til
prosjektet. Et annet spørsmål er
om en bør splitte leveransen
opp i flere mindre kontrakter
eller ikke. Sett i sammenheng
med anskaffelses totale størrelse, kan dette påvirke om en
tiltrekker seg de store, internasjonale aktørene, eller om en
gjør det mulig for mindre, gjerne lokale leverandører å være
med i konkurransen. En grundig
drøfting av slike forhold kan
øke bevisstheten og legge
grunnlaget for økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Systematisk usikkerhet i praktiske samfunnsøkonomiske analyser
Vista Analyse har skrevet en
forprosjektrapport som oppsummerer utfordringer knyttet
til håndtering av systematisk
usikkerhet i samfunnsøkonomiske kalkyler. Systematisk
risiko er knyttet til samvariasjonen mellom prosjektets nytteog kostnadsstrømmer og avkastningen på nasjonalformuen.
Det er kun den systematiske
delen av risikoen som er samfunnsøkonomisk relevant, og
det er derfor viktig at den blir
korrekt beregnet.
En kan korrigere for systema-

tisk risiko enten gjennom et
påslag i avkastningskravet eller
gjennom å benytte sikkerhetseksvivalente størrelser. Det
siste gir en mer direkte beregning og har i teorien flere fordeler, spesielt for store prosjekter.
Dette er derfor hovedregelen i
KS1.
Tidligere studier har imidlertid
avdekket inkonsistent praksis,
og ulike oppfatninger av hva
systematisk risiko er og hvordan
det skal håndteres. Det empiriske grunnlaget for å fastsette
sikkerhetsekvivalenter er dess-

uten mangelfullt, og behovet for
kunnskapsutvikling på dette
området er derfor betydelig.
Vista anbefaler utarbeidelse av
en stokastisk makroøkonomisk
modell for Norge, som får frem
hvordan viktige stokastiske usikkerhetsfaktorer for landet påvirker avkastningen på nasjonalformuen, og slik at en deretter kan
beregne endogent hvordan prosjektets kontaktstrømmer påvirkes av de samme faktorene. I
tillegg må en vurdere hvordan
usikkerheten i prosjektet utvikler seg over tid.

Optimale brukeravgifter i samferdselssektor
Samfunns- og næringslivsforskning har gjort en forstudie om
vurdering av optimal finansieringsform (ren skattefinansie-

ring versus innslag av brukeravgifter) i samferdselssektor. Begge deler kan medføre effektivitetstap all den tid infrastrukturen er å anse som et kollektivt
gode. Dersom brukerne derimot påfører eier eller andre
brukere kostnader, for eksempel i form av slitasje, kødannelse, eller forurensning, er det
samfunnsøkonomisk optimalt at
de må betale en pris for dette.
Hva som er optimal brukeravgift
er dermed situasjonsavhengig og
må vurderes i det enkelte tilfel-

le. Likevel gjøres denne type
samfunnsøkonomiske vurderinger i liten grad i dag. I forbindelse med bompengefinansiering av nye veier synes det
for eksempel å være en etablert praksis at man anvender
minst 50 % brukerandel, men
altså uten at dette har vært
underlagt noen samfunnsøkonomisk vurdering. Det er også
betydelige praksisforskjeller
mellom de ulike samferdselssektorene, også dette uten
noen samfunnsøkonomisk

begrunnelse. Ved å utforme
optimale brukersatser vil en
kunne øke prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet
i betydelig grad.

Side 3

Programlederens hjørne:

Tenkning og tenkte tanker i og utenfor boksen
Metaforen

Folk flest stiller ikke
spørsmål, de aksepterer
det kjente og vante og
lar en løsning være en
løsning uten å bry seg
mer med hva som var
problemet.

Ønsket om mer utenforboksen tenkning ligger
til grunn for KSordningen i den tredje
avtalerunden som
startet i år.
(…)
Denne boksen har nå
fått betegnelsen
«mulighetsrommet».
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«Utenfor-boksen» er en metafor
for det å tenke kreativt eller
ukonvensjonelt, og finne nye
løsninger på gamle problemer.
Utrykket assosieres med den
engelske matematikeren Henry
Ernest Dudeney som skal være
opphavsmannen til tankenøtten
som kalles ni-punkts problemet.
Uten å løfte blyanten fra papiret
skal en forbinde ni punkter med fire rette linjer.
Problemet lar seg som
kjent bare løse dersom
en tar skrittet og beveger seg utenfor den
tenkte boksen som omslutter punktene, som
på figuren nedenfor.
Barn blir eksponert for
dette problemet i tidlig
alder, og konsulenter i
markedsføring, innovasjon og ledelse bruker
eksemplet for alt det er
verdt og vel så det.
Men tanken er god. Folk
flest stiller ikke spørsmål, de aksepterer det kjente og
vante og lar en løsning være en
løsning uten å bry seg mer med
hva som var problemet.
Utenfor-boksen tenkere, derimot, gjør det med visjon, fantasi
og overraskelse. En av de mange
tankenøttene som verserer på
internett under denne rubrikken
er følgende: Ute på en åpen slette
langt fra folk finner man en død
mann. Han er ille forslått, og mellom tommel og pekefinger holder
han fast en avbrukket fyrstikk.
Hvordan døde mannen?
Her er det nærliggende å tenke
at det har foregått noe kriminelt.
Har det vært andre på stedet?
Finnes det et mordvåpen? Er det
bilspor? Men nei. På sletten finnes det ikke høye hus han kan ha

falt ut av eller steiner han kan ha
snublet over, og det er heller ikke
mye annet å ta tak i for en som
tenker innenfor boksen.
Imidlertid har tankenøttens opphavsmann gitt oss en liten detalj den brukne fyrstikken. En rutinert
utenfor-boksen tenker vil ta tak i
denne opplysningen og raskt komme frem til den eneste logiske
forklaringen: Mannen har vært om
bord i en ballong sammen med

andre. Ballongen har mistet høyde
og etter at man har kvittet seg
med all ballast, også fallskjermene,
er det bare en ting å gjøre: De
trekker lodd. Den som trekker
den korteste fyrstikken hopper ut
og møter sin skaper. Eller bakken
om man vil. Der blir han liggende
til han blir funnet. Ballongen stiger
og fortsetter ferden videre.
Nokså opplagt, ikke sant?

Mulighetsrommet
Ønsket om mer utenfor-boksen
tenkning ligger til grunn for KSordningen i den tredje avtalerunden som startet i år.
Vår tilbøyelighet til å tenke konvensjonelt er ofte både logisk og
fornuftig, men kan også være det

motsatte: Når trafikken øker
bygger vi bredere veier. Når
sykehuset er for gammelt, dobler vi kapasiteten. Når fregattene er utrangert kjøper vi nye
fregatter. Dette kan kalles for
«stiavhengighet». KS-ordningen
stiller krav til at flere alternative konsepter skal vurderes i
samme detaljeringsgrad, i tillegg
til nullalternativet. Dette forutsetter en viss grad av utenforboksen-tenking. Eller
om en vil, at tenkeboksen utvides. Denne boksen har nå fått
betegnelsen
«mulighetsrommet».
Et konsept er en
prinsippløsning som
ivaretar et sett av
definerte behov eller
overordnede krav. En
stiller krav om at
konseptene skal være
reelle alternativer i
betydningen at de er
gjensidig utelukkende. Samtidig skal de
ha enkelte felles egenskaper
som gjør dem egnet til å løse
det samme problemet.
De overordnede kravene er
betingelser som skal oppfylles
av alle de konseptuelle løsningene som kan være aktuelle.
Dersom det stilles krav til levetid skal denne gjelde for alle.
Kravene skal først og fremst
knyttes til økonomiske og samfunnsmessige virkninger, og
ikke til tekniske aspekter ved
konseptene. Det gjør at mulighetsrommet utvides og gir
anledning til å identifisere reelle
alternative konseptuelle løsninger.
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Forts. Tenkning og tenkte tanker i og utenfor boksen
Et eksempel
Skipstunnelen ved Stad er et
eksempel: Her ønsker lokale
krefter å få statlig finansiering til
en gigantisk 2 kilometer lang
tunnel gjennom fjellet innerst på
Stad-landet. Den skal ta skip
opptil størrelse av Hurtigrutas
passasjerskip. Problemet er sikkerheten til sjøs i dårlig vær
utenfor Stad. I om lag 25 år har
prosjektet versert på politikernes
bord. Det har vært gjort 17 utredninger og forslaget har vært
avvist flere ganger.
Hovedkonklusjonen
har vært at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk
lønnsomt.
Tunnelen var kanskje en god ide i
gamle dager da
båtene var små og
passerte forholdsvis
nær land der havet
er farligst. I dag er
båtene større og
sikrere og går lengre ut. Skipsforlis
hører historien til.
Det betyr at tunnelen etter hvert blir mindre relevant som løsning på problemet.
Men initiativtakerne har allikevel
holdt seg lojalt til samme ide men har økt dimensjonene etter
hvert som avslagene har kommet
fra statlig hold. Og begrunnelsen
for prosjektet er blitt mer fantasifull med tiden. Opprinnelig var
det sikkerhet til sjøs – senere ble
det sysselsetting, bosetning og
turisme. Målsettingen er per i dag
nedjustert til å bare gjelde sikkerhet til sjøs og økt transportvolum. Men konseptet er det samme. Prosjektet er derfor et
mønstereksempel på innenforboksen-tenking.

Figuren nedenfor illustrerer et
tenkt mulighetsrom som kan gi
plass for ulike konsepter, med
andre ord tiltak som skal realiseres innenfor de grensene som er
satt. Om det overordnete kravet
er å redusere ulykkesrisiko vil
skipstunnelen være et uhensiktsmessig konsept, fordi det er
kostbart og har usikker effekt.
Tre alternative konsepter, som
alle vil bidra til sikkerhet og
transport, er merket med grønt,
nemlig (1) at skipsleden er lagt
lenger ut fra land, (2) løpende

bølgevarsling er tilgjengelig for
publikum og (3) overvåkning av
skipstrafikken. Det interessante
er at disse tiltakene allerede er
innført i løpet av årene som er
gått og at dette langt på vei har
løst det opprinnelige problemet.
Det betyr at nullalternativet, det
vil si å ikke gjøre noe, står sterkere i dag enn noensinne. Men
pådrivernes konseptvalg er allikevel en skipstunnel.

me, blir mulighetsrommet utvidet
betraktelig. Det er lite trolig at en
skipstunnel vil være svaret for å
oppnå noe av dette. Det er nærliggende å tro at en må vurdere
helt andre konsepter. Ett forslag
kan være en type målrettet
næringstiltak. Et annet kanskje å
bedre veinettet. Hva slags ressurser, kompetanse og markedsmuligheter som finnes vil være avgjørende for valg av konsept.
Prosjektet Stad skipstunnel ligger
nå på kvalitetssikrernes bord. Det
skal behandles neste år i forbindelse med nasjonal
transportplan. Det
er samtidig kommet
et krav om en utredning nummer 18 for
å vurdere om tunnelen må stenges i
dårlig vær med vanskelige strøm- og
bølgeforhold. Dersom en finner at det
er tilfelle vil det
trolig være det endelige nådestøtet,
ettersom dette gjelder selve begrunnelsen for tunnelen:
Økt sikkerhet i dårlig vær. Om en kommer frem til
at dette ikke er et problem sitter
man fremdeles igjen med et konsept som er lite relevant og har
lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
I begge tilfeller er det på høy tid
for prosjektets pådrivere å legge
tenkte tanker bak seg og begynne
å tenke utenfor boksen.

Begrunnelsen for [Stad
skipstunnetl] prosjektet
er blitt mer fantasifull
med tiden. Opprinnelig
var det sikkerhet til sjøs
– senere ble det
sysselsetting, bosetning
og turisme.
(…)

Om en legger til grunn
at prosjektet skal føre
til sysselsetting, ny
bosetting og turisme,
blir mulighetsrommet
utvidet betraktelig. Det
er lite trolig at en
skipstunnel vil være
svaret for å oppnå noe
av dette.

Om en nå tar initiativtakerne på
alvor og legger de mer fantasifulle begrunnelsene til grunn, det vi
si at prosjektet skal føre til sysselsetting, ny bosetting og turis-
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Felles sluttrapport for KS-prosjekter
Under Finansdepartementets
kvalitetssikringsforum på Lysebu i
september ble det gjennomført
en workshop for etablering av
felles sluttrapportering fra prosjekter som har vært igjennom
ekstern kvalitetssikring.
I etterkant av samlingen har Con-

cept hatt ansvar for å utarbeide
et konkret forslag til mal for slik
rapportering.
For å sikre at malen fungerer
godt i praksis vil den nå testes ut
på et mindre utvalg ferdigstilte
prosjekter. Utkastet vil så sendes
på høring til fagdepartementer

og etater.
Det tas sikte på implementering
av rapporteringsrutinen på vårparten 2012.
Ved spørsmål om dette, ta kontakt med Torbjørn Aass;
torbjorn.aass@ntnu.no

Elmer og Naturen
Professor Knut Samset ved
NTNU utga i samarbeid med
den kjente illustratøren Thore
Hansen en tankevekkende bok
om steinaldermannen Elmer i
fjor. Elmer er et bilde på menneskeheten, som ved hjelp av
kløkt og ustoppelig energi vil ta
kontroll over Naturen. Han
bygger og legger under seg
stadig større deler av kloden og

skaper miljøproblemer for seg
selv. Til slutt tar Naturen opp
saken med ham. Hvordan det
går med Elmer og Naturen til
slutt skal vi ikke røpe. Men konklusjonen er klar - det er ikke
Naturen som trenger å vernes –
det er Elmer som må vernes mot
seg selv.
Dette er en bok om konseptvalg,

Prosjekt 2011: Å lykkes med prosjekter
Norsk senter for prosjektledelse (NSP) arrangerte i samarbeid
med Dataforeningen, den årlige
prosjektkonferansen, i Oslo
Kongressenter 19.-20. oktober
2011. Konferansen hadde et
bredt program og fanget viktige
trender innen prosjektledelses-
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faget.
Concept har siden oppstarten
hatt et nært samarbeid med
NSP, og støttet også i år arrangementet som sponsor.
Prosjektkonferansen hadde
rundt 320 deltakere.

Se Norsk senter for prosjektledelse sine hjemmesider for
nærmere omtale og tilgang til
presentasjonene.
www.nsp.ntnu.no

som også kan leses av barn. Den
kom ut på Fritt Forlag. Dessverre er dette forlaget som flere
mindre forlag nå gått inn, men
Concept har fått overta et restopplag av boken. Vi ønsker nå å
dele ut boken etter førstemanntil-mølla-prinsippet.
Ta kontakt med
gro.holst.volden@ntnu.no dersom du er interessert.
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Post doktor fra Kina i Concept-programmet
Concept-programmet har ansatt
en ny forsker i post doktor
stilling på full tid. Hun heter
Wenting Chen, er 32 år og opprinnelig fra Shanghai. Hun er
samfunnsøkonom med Master
fra Universitetet i Oslo og nylig
ervervet doktorgrad fra NTNU.
Hennes faglige interessefelt omfatter blant annet miljøøkonomi,
incentivteori og institusjonell
økonomi. Før doktorgraden

jobbet hun en periode i Kina
med analyser av miljøkonsekvenser ved store prosjekter.
Wenting har etter hvert fått
god opplæring både i det
norske språk og norsk kultur.
Hun er glad i lutefisk og annen
norsk julemat og hun går ofte
på ski. Nå ser hun frem til å
forske på beslutningsprosesser
i statlige investeringsprosjek-

ter både i Norge og hjemlandet Kina. Hun påpeker at infrastrukturprosjekter er viktig for
vekst og utvikling i begge land,
men at prosessene er ulike.
’Jeg tror jeg vil finne at beslutningsprosessene er mye mer
toppstyrt i Kina. En fordel med
dette kan være raskere og mer
effektive prosesser. En ulempe er
mindre involvering fra interessegrupper’.

Wenting Chen, post doktor ved
Concept-programmet

Aktuelle hendelser
PMI Research and Education Conference avholdes 15.-18. juli 2012 i Limerick,
Irland. Dette er en av de største internasjonale konferansene
innen prosjektledelsesfaget.
Se www.pmi.org/KnowledgeCenter/ResearchConference.aspx

EURAM Annual Conference 2012. The European
Academy of Management holder sin 12. konferanse 6.-8. juni
2012 i Rotterdam, Nederland.
Temaet er Social Innovation, og
sikter til at innovasjon ikke bare
krever teknologiske fremskritt
men kan også handle om nye
måter å organisere og styre

virksomheter på. Se euram2012.nl/r/home

DFØs årskonferanse
2012 arrangeres 26. januar i
Oslo, for beslutningstakere og
fagansvarlige i statsforvaltningen.
Tittelen denne gang er Tid for
nye grep - når ett år ikke er nok
og handler altså om langsiktig
styring. Se www.dfo.no
Noen aktuelle hendelser for de
som er interessert i transportøkonomi og transportområdet:
Verdens største transportkonferanse Transportation Re-

search Board, Annual
Meeting holdes i Washington

DC 22.-26. Januar 2012.
Se www.trb.org/
AnnualMeeting2012/
AnnualMeeting2012.aspx
En europeisk variant av denne,

Transport Research
Arena, avholdes i Athen,
Hellas 23.-26. april 2012. Tema
denne gang er Sustainable Mobility through Innovation. Se
www.traconference.eu
Nordens største transportkonferanse er VTIs Transport-

forum 2012 som avholdes
11.-12. januar i Linköbing. Se
www.vti.se/transportforum/

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre ressursutnytting og effekt av investeringsprosjekter. Fokus er tidligfasen fra den første ideen
oppstår til endelig finansiering er vedtatt. En hovedaktivitet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av
Finansdepartementet.
Programmet skal være en samarbeidsarena som involverer offentlig forvaltning,
forskningsmiljøer og fagmiljøer i næringslivet. Resultatene er åpent tilgjengelig og
publiseres fortløpende, blant annet på programmets nettsider.
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