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Leder
I dette nyhetsbrevet presenteres tre nye
studier fra Concept-programmet. Den
første sammenligner lønnsomheten i
nyere norske og svenske transportprosjekter. Vår studie fra 2013 dokumenterte at netto nytte var et viktig utvelgelseskriterium i Sverige, men ikke i Norge. Det
fikk mye oppmerksomhet. Den nye studien ser nærmere på de siste nasjonale
transportplanene i begge land. Resultatet
viser nå at Sverige har nærmet seg Norge, og at ingen av transportplanene er
særlig lønnsomme.
Den andre ser på produktivitetsutviklingen i bygg- og anleggsnæringen på makronivå de siste ti årene. Studien viser at
offentlig statistikk undervurderer produktivitetsutviklingen i noen grad, men at
utviklingen allikevel er svakere enn i
andre næringer. Dette er første del av en
studie som også skal gjennomføre produktivitetsanalyser på prosjektnivå.
Den tredje gjelder tidsbruk i ulike prosjektfaser, i 34 KS-prosjekter. Studien
viser blant annet at mens lengden på
både forprosjekt- og gjennomføringsfase
avhenger av prosjektets omfang, gjelder
ikke dette lengden på den tidligste tidligfasen. Lengden på idefasen varierer mye,
og utgjør i snitt nesten halvparten av

samlet tidsbruk.
En viktig nyhet er at Finansdepartementet har kommet med et rundskriv om
Statens prosjektmodell. KS-ordningen har
tidligere kun vært beskrevet i vedlegg til
KS-konsulentenes rammeavtaler. Det nye
rundskrivet, R-108/19, beskriver også
noen endringer i forhold til dagens ordning, det gjelder justering av terskelverdiene, og en beskrivelse av hvordan kravene til endringslogg og kostnadsstyring i
forprosjektfasen skal følges opp.
Vi fikk i høst mange og gode innspill til
nye prosjektideer fra departementer,
etater og KS-konsulenter. Nå igangsetter
vi til sammen ni nye studier, blant annet
om håndteringen av ikke-prissatte virkninger, målkonflikter, utforming av KVUmandater, tidlige erfaringer med innføring av endringslogg, og KS-ordninger i
statlige foretak og AS. Utlysning av to nye
studier og to etterevalueringer vil straks
være å finne på Doffin, og vi håper på
gode tilbud fra interesserte. Dette og
mye annet finner du mer informasjon om
i nyhetsbrevet.
God lesning!
Programledelsen
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Nasjonal transportplan fortsatt ulønnsom
Og svenskene er mindre opptatt av samfunnsøkonomisk
lønnsomhet enn før

Morten Welde, Seniorforsker, Concept, prosjektleder for studien

Ole Henning Nyhus, Forsker, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

I en ny rapport har forskerne Morten
Welde og Ole Henning Nyhus fulgt opp
Concept-rapport nr. 33 fra 2013, som
sammenliknet praksis for og bruk av
samfunnsøkonomiske analyser i Norge
og Sverige. Den viste at mens Trafikverket la avgjørende vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet i utarbeidelsen av
sin transportplan, så var sammenhengen mellom prioritering og netto nytte i
Norge nær null. Studien fikk mye oppmerksomhet og Samferdselsdepartementet har siden understreket at netto
nytte skal tillegges større vekt i vurdering av hvilke prosjekter som skal prioriteres for gjennomføring i NTP.
Den nye rapporten sammenligner NTP
for 2018-2029 med den svenske Nationell plan för transportsystemet 20182029. Prosjektene i begge planene er nå
samlet sett samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Den svenske planen har gått fra
positiv til negativ netto nytte, og den
norske er enda mer negativ enn NTP 20142023. I samme periode har de samlede bevilgningene til transportformål økt betraktelig her hjemme. Svenskene har fortsatt flere
lønnsomme prosjekter enn oss, men dette
veies opp av at de har noen få, svært store
og ulønnsomme prosjekter og da særlig
innen jernbane. De mest lønnsomme prosjektene er i hovedsak prosjekter i folkerike
områder, og prosjekter som gir store reisetidsbesparelser. De store norske fergeavløsningsprosjektene har varierende lønnsom

het og er å finne både på ti-på-topp og ti-påbunn listen. Disse prosjektene gir potensielt
store reisetidsbesparelser, men lønnsomheten kan bli spist opp av meget høy investeringskostnad.
En viktig forskjell mellom de to planene er
at prosjektomtaler og begrunnelser gjennomgående er grundigere utført i Sverige.
På det området har svenske transportplaner
blitt gradvis bedre over tid. Hvert prosjekt
blir beskrevet i egne vedlegg, ofte på flere
titalls sider, hvor man redegjør detaljert for
elementene i den samfunnsøkonomiske
analysen, for måloppnåelse og for fordelingsvirkninger. Det betyr at når ulønnsomme prosjekter velges, finner man lett begrunnelsen for dette, i form av en systematisk oversikt og vurdering av andre forhold
som tilsier at prosjektet bør gjennomføres. I
den norske NTP er det fortsatt nokså be-

Møreaksen er et av de minst lønnsomme prosjektene i NTP, men det jobbes
nå med å redusere kostnadene
(illustrasjon: Rambøll)
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Ny Concept-rapport forts.
grenset informasjon om enkeltprosjektene, og ikke alltid klart hva som begrunner
at prosjektene er prioritert i NTP. Her er
det et potensiale for læring.
Rapporten er publisert som Concept arbeidsrapport nr. 2019-1 og kan kastes
ned fra vår nettside: https://
www.ntnu.no/concept/arbeidsrapporter

Bygg- og anleggsnæringens svake produktivitetsutvikling:
Betydningen av målefeil i offentlig statistikk
Med KS2 har staten fått god kostnadskontroll, men det er fortsatt et ubesvart
spørsmål om prosjektene gjennomføres
så tids- og kostnadseffektivt som mulig.
For å svare på om prosjekter kunne ha
vært gjennomført med bruk av mindre
ressurser, må en se nærmere på produktivitet og effektivitet. Mens produktivitet
er et mål på forholdet mellom produksjon og ressursbruk, måler effektivitet
forholdet mellom faktisk produktivitet og
mulig produktivitet (beste praksis).
I en ny rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag for Concept, ser vi på produktivitetsutviklingen i
bygg- og anleggsnæringen samlet. Det er
en utbredt oppfatning at produktiviteten
har vært svak og avtagende i en lang periode. Dette ble påpekt av blant andre Produktivitetskommisjonen, og har lenge
bekymret både næringen og myndighetene. Samtidig har enkelte hevdet at produktivitetsutviklingen undervurderes i
offentlig statistikk, og at det i virkeligheten ikke står så galt til som tallene viser.
Rapporten tar for seg næringens produktivitetsutvikling i perioden 2001 til 2016. I
denne perioden falt totalfaktorproduktiviteten med 1,3 prosent årlig, mot en
økning på 1,1 prosent årlig i fastlandsNorge for øvrig. En drøfter og illustrerer
flere forhold som kan tale for at næringens produktivitetsutvikling er undervurdert. For det første at statistikken ikke
fullt ut tar hensyn til kvalitetsforbedringer. For det andre at man for statistikkformål definerer næringen kun som utøvende bygg- og anleggsvirksomheter. Figuren
til høyre viser at om man tar med byggevareindustri- og tjenestevirksomheter i

en utvidet definisjon av næringen, så blir
bildet noe bedre. For det tredje at en ikke
tar hensyn til heterogenitet i produksjonsressursene innad i næringen, herunder forskjeller i utdannelsesnivå og levetiden til realkapitalen.
Alle disse forholdene kan tale for at produktivitetsutviklingen er noe undervurdert. Like fullt er det flere faktorer som
kan bidra til å forklare hvorfor bygg- og
anleggsnæringens produktivitetsutvikling
reelt sett har vært svak. Disse inkluderer
strengere byggtekniske krav og standarder, utfordringer knyttet til organise-

Figur: Utviklingen i totalfaktorproduktivitet i bygg- og anleggsnæringen fra 2001 til 2016 med 2001 som baseår
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ringen av bygg- og anleggsprosjekter ledet av det offentlige, arbeidsinnvandring
og mange fragmenterte virksomheter.
Rapporten konkluderer med at bygg- og
anleggsnæringens produktivitetsutvikling
underdrives i offentlig statistikk, men at
næringens produktivitetsutvikling likevel
ikke er spesielt imponerende sett opp
mot andre næringer.
Studien er publisert som Concepts arbeidsrapport nr. 2019-2 og kan lastes ned
Rasmus Bøgh Holmen, Transportøkonomisk institutt

her: https://www.ntnu.no/concept/
arbeidsrapporter
Denne rapporten er første leveranse i en
større studie om produktivitet og effektivitet i bygg- og anleggsprosjekter av
Frischsenteret og Transportøkonomisk
institutt. Mens denne første omhandler
produktivitetsutviklingen på næringsnivå,
vil neste rapport ta for seg produktivitetsutviklingen i 139 veiprosjekter.

Utredninger etter Utredningsinstruksen:
Hva kjennetegner en god utredning
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
forvalter Utredningsinstruksen, som gjelder alle statlige tiltak. De seks minimumskravene i form av seks spørsmål som skal
besvares, sammenfaller langt på vei med
temaene som skal utredes i en KVU.
DFØ har nylig fått gjennomført en dybdeevaluering av to utredninger, som begge
er valgt fordi de fremstår som spesielt
gode. En har sett nærmere på både utredningsprosessen og kvaliteten på innholdet. Rapporten presenterer en rekke
eksempler på hva som er gjort riktig, slik
at andre kan lære. Begge utredningene
kjennetegnes ved tidlig og bred involvering av interessentene, samt at en har
besvart de seks spørsmålene på en god
måte.
Du kan lese mer og laste ned dybdeevalueringen på DFØs nettside: https://dfo.no/
nyheter/gode-eksempler-pa-hvordanstatlige-tiltak-bor-utredes?
utm_source=campaignplugin&utm_medium=email&utm_camp
aign=Nyhetsbrev%20januar%202019

Studien har mye til felles med Concepts
gjennomgang av god praksis i KVU-arbeid
i fjor (Concept arbeidsrapport 2018-4),
som kan lastes ned her: https://
www.ntnu.no/concept/arbeidsrapporter
Utredningsinstruksen og tilhørende veiledere finnes på DFØ sin hjemmeside
https://dfo.no/fagomrader/utredning/
verktøy-veiledere-og-regelverk-tilutredninger
Her finnes blant annet veiledning for vurdering av en rekke sektor- og temaspesifikke områder, som likestilling, personvern og miljørettet helsevern, publisert
av de relevante sektormyndigheter.
Helt nylig publiserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en
veileder for utredning av virkninger som
sysselsetting og tjenestetilgang i distriktsområder. https://www.regjeringen.no/
no/dokumenter/veileder-for-utredningav-virkninger-for-sysselsetting-ogtjenestetilgang-i-distriktsomrader/
id2628804/

Utredningsinstruksens krav
1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
2. Hvilke tiltak er relevante?
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og
hvem blir berørt?
5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
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Resultater fra Concept-programmet benyttes i kommunesektoren
Styring av prosjekter i faser er et grunnleggende prinsipp for prosjekteierstyring og
prosjektledelse. Hensikten er å påse at beslutninger fattes på riktig grunnlag, og aktiviteter .gjøres i riktig rekkefølge. I et folkevalgt system har en faseinndelt prosess en
annen stor fordel, og det er å sikre at prosjekter undergis reell politisk styring, og at
deltakerne ansvarliggjøres.
Prosjekteierstyring gjennom faseinndelte
prosjektmodeller er grunnlaget for statens
prosjektmodell. Ordningen med konseptvalgutredning fulgt av ekstern kvalitetssikring i to trinn har, etter de flestes oppfatning, ført til mer effektiv ressursbruk og
bedre kostnadskontroll enn det som tidligere var tilfelle.
Det offentlige Norge består imidlertid av
mer enn de virksomhetene som er omfattet
av Statens prosjektmodell. Særlig har det
som skjer i kommuner og fylkeskommuner
stor betydning for de fleste av oss i det daglige. Det er derfor gledelig å registrere at
elementer fra statens prosjektmodell og
resultater fra Concepts forskning benyttes aktivt i kommuner og i revisjoner
av kommunale prosjekter.
For noen år siden dokumenterte Concept
rapport nr. 45 at de ti største kommunene i Norge benytter prosjektmodeller i
utvikling og gjennomføring av store investeringsprosjekter. Siden da har Concept
hatt noe kontakt med representanter for
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)
som organiserer de som er involvert i
forvaltningsrevisjoner av ulike kommunale prosjekter. Et søk på ulike revisjonsrapporter viser at anbefalinger fra ulike Concept-rapporter fremheves som beste
praksis og benyttes som revisjonskriterier
i kommunene. Det er gledelig å se at resultatene fra vår forskning benyttes til å
forbedre prosjekter som sikrer felleskapets verdier på et område med stor praktisk betydning for befolkningen.
I mars var Morten Welde fra Concept foredragsholder på NKRFs «Arena for forvaltningskontroll» som er det viktigste treffstedet for kommunale forvaltningsrevisorer.
Han la frem anbefalinger til hvordan prosjekter bør organiseres i tidligfasen for at de
lettere skal nå sine mål. Konferansen inneholdt i tillegg flere andre interessante inn-

legg om blant annet arbeidslivskriminalitet
og erfaringer fra kommunale prosjekter.
NKRF har for øvrig en obligatorisk etter- og
videreutdanningsordning for sine medlemmer og de arrangerer en lang rekke kurs
årlig. Hovedmålgruppen for NKRFs kurstilbud er naturlig nok de som arbeider med
revisjon av og tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet, men flere av
kurstilbudene kan helt sikkert være interessante også for andre som arbeider innenfor
beslektede fagområder.

Stupetårnet på Hamar, også kalt «verdens dyreste stupetårn» medførte betydelige utfordringer. Da Hamar kommunestyre i 2009 vedtok å bygge et stupetårn i Mjøsa hadde det vært nyttig med en prosjektmodell som sikrer modenhet og fornuftige prioriteringer.
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Programleders hjørne ved professor Knut Samset

Utviklingsprosjekter: Strategisk forvirring, sprikende
mål og mengder av bomskudd
Målkonflikter og statlige
investeringsprosjekter

Internasjonal utviklingsbistand
Kilde: SMT Studies Center

Tiden går ubønnhørlig. De som er
satt til å forvalte
pengeflommen må
finne nye områder
hvor pengene kan
brukes.
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Store statlige infrastrukturprosjekter planlegges og gjennomføres vanligvis av én
etat alene, fordi det er den som har kompetansen på det aktuelle området. En
svakhet ved det kan være at mulighetsrommet snevres inn for mye og at en ender opp med varianter av den samme konseptuelle løsningene gang på gang. Det
kalles stiavhengighet, og kan være helt
kurant i mange sammenhenger, som for
eksempel transportprosjekter, men det er
ikke alltid konseptet en kommer frem til er
det mest hensiktsmessige. I mange tilfeller
kan det være fornuftig å trekke inn
forskjellig fagekspertise og flere aktører. Det kan bidra til nytenkning og
helhetstenkning, og konseptuelle løsninger som viser seg å være mer vellykkete. Men faren kan også være at
mulighetsrommet åpnes for vidt, og
man åpner for sprikende mål som trekker i forskjellige retninger. Et eksempel
kan være vei- og jernbaneprosjekter
på samme strekninger, der ett prosjekt
stjeler trafikkgrunnlaget fra et annet.
Problemene som kommer av manglende strategisk retning og et alt for stort
mulighetsrom illustreres bedre enn
noen annen av det som har skjedd i
bistandssektoren. Man sprer seg på
flere områder, det strategiske grepet forsvinner, og i verste fall ender det opp i det
komplette kaos.
En interessant observasjon er at årets
norske bistandsbudsjett nærmer seg 40
milliarder kroner. Det er veldig mye penger. Innsatsen er motivert av forestillingen
om at vi skal være best i verden på dette
området. Og gi en fast prosentandel av
BNP. Det skaper et forvaltningsmessig
problem, fordi pengebeløpet vokser med
velstanden, mens bistandsadministrasjonen ikke gjør det. Pengene skal ut i løpet
av regnskapsåret. Stikkordet er «pipeline».
Man kan tenke seg et svært rør med en
stadig raskere flom av penger som må
tømmes før neste bevilgning kommer.
Tiden går ubønnhørlig. Presset øker på de
som er satt til å forvalte pengeflommen.
Resultatet blir at man må finne nye områder hvor pengene kan brukes. Det er ikke

til å unngå at man kaster gode penger
etter dårlige ideer. Med andre ord at man
etablerer en gaveøkonomi med perverse
insentiver der pengene kommer uten forpliktelser for mottakeren. At det bidrar til
korrupsjon i mottakerlandet. At mer kanaliseres gjennom FN og nasjonale, overnasjonale og private organisasjoner, osv. Det
blir mindre oversiktlighet, styring og kontroll. Virksomheten evalueres, og man
oppdager enkelte tilfeller hvor det går
galt. Men det får ikke konsekvenser, for
pengene må ut. I økende tempo. Rapportene havner i skuffen. For folk bryr seg ikke.
Det er blitt for stort. For mange dårlige
nyheter. Avviket er blitt normen. Ikke eng-

ang pressen bryr seg. Feilslått bistand er
ikke nyheter lenger. Det er ikke godt stoff.
Etter 20 år som evaluator og rådgiver på
bistandsområdet fikk jeg selv både underveis og i etterkant rikelig anledning til å
reflektere over hva dette innebærer. Jeg
har evaluert en lang liste med prosjekter
og programmer på flere kontinenter. Det
var veldig interessant arbeid. Som viste at
mye gikk galt. Men evalueringene fikk ingen konsekvenser. Uansett hvor høyt opp i
det politiske systemet saken kom. Noen
rapporter havnet bare i skuffen.
Nedenfor følger noen enkle personlige
refleksjoner om fenomenet utvikling. Og
fakta om utviklingen av norsk bistand
gjennom et halvt århundre til hva det er i
dag. Det er basert på offentlig statistikk
som beskriver hva Norge har bidratt med,
og det er ikke lite.
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Programleders hjørne, forts.
Fenomenet utvikling
Det som har fått betegnelsen utvikling,
har i prinsippet noe med økonomi å gjøre. Et såkalt underutviklet land er i teorien et med spredt befolkning og ingen
større byer, hvor en stor del av innbyggerne ikke er med i pengeøkonomien.
Landet har knapt noen infrastruktur for
transport og kommunikasjon. Følgende
svært forenklete og karikerte fremstilling
kan illustrere fenomenet:
Historisk sett starter utvikling med at
noen har noe å selge. I et utviklingsland
handler det hovedsakelig om råvarer.
Landet har et senter eller en hovedstad.
Prinsippet er at noen et eller annet sted
finner noe i bakken som kan selges. Kanskje langt fra byen. Så bygger man en vei
dit for å grave det ut, transportere det til
byen og skipe det ut så det blir solgt. Slik
genereres penger, og slik bygges infrastruktur. Det er verdiene og stedene hvor
de finnes, som bestemmer hvor utviklingen skjer. Det etableres mindre sentre ut
over landet etter hvert, og infrastrukturen sprer seg til nye steder hvor det finnes verdier.
Samtidig må man få folk inn i pengeøkonomien. Da må man selge noe til den
spredte befolkningen. For at de skal ha
penger å kjøpe for, må de settes i arbeid.
Det må produseres noe. Økonomisk aktivitet lokalt er avgjørende for utvikling,
både i de små enklavene som er etablert,
og etter hvert utover hele landet. Prinsippet er at det dannes tettsteder der utviklingen skjer. Så finner man ressurser lenger unna og bygger vei dit. Veinettet utvikles. Og økonomien vokser sakte.
Men u-hjelperne tenkte ikke slik, enten
de var Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, eller Kristelig Folkeparti. Eller noe
imellom. De tenkte bistand som hjelp til
de fattige. De tenkte at det var synd på
de fattige som ikke hadde jobb og ikke
noe å kjøpe. De måtte hjelpes. Så bygde
de veier ut i ingenmannsland hvor det
knapt fantes noe som helst å produsere,
og etablerte skoler og helsestasjoner.
Eller bygget drikkevannsbrønner. Og når
de hadde gjort det, bygget de flere veier
ut i ingenmannsland og gjorde det samme der. Tiltakene ble etter hvert en stadig større belastning for staten, som ikke

hadde råd til de økonomiske forpliktelsene som fulgte. Landet ble avhengig av
bistand. Det var etablert en gaveøkonomi. For bistandslandenes vilje til å betale
var større enn mottakerlandets evne til å
komme opp med gode tiltak, og samfunnsnytten av pengeflommen var for
nedadgående. Samtidig vokste det frem
en lokal industri av hjelpere. Det var såkalt frivillige organisasjoner og private
konsulenter som jobbet på oppdrag for
de utenlandske myndighetene med å
finne nye uutviklete områder. Hvor de
kunne planlegge og tilrettelegge for gaveøkonomien utenfra. Disse var en gruppe
for seg, som tjente godt.

Det er ikke til å
unngå at man
kaster gode penger etter dårlige
ideer.

Vannkraft og fiske
Dette er i prinsippet noe av bakteppet for
hvorfor svært mye har gått galt i norsk
bistand. Vi grep dyret i halen. Vi begynte i
feil ende. Vi skulle kanskje startet med å
utnytte vannkraftressursene i fjellene.
Eller fiskeressursene i havet. Eller noe
annet av det vi kan mye om.
Men det lille fjellandet Norge med fem
millioner innbyggere ville ut og hjelpe
verden til utvikling. Det var stormannsgalskap. En mygg som ville hjelpe en elefant på beina. Vi var gode på elektrisitet
og fisk. Vi kunne funnet oss et land eller
to med fjell og kyst. Og hjulpet folk til å
komme i gang økonomisk ved hjelp av
demninger og fiskebåter. Men vi hadde
et sosialdemokratisk og et kristeligdemokratisk regime som vekslet om å ha makten, og som slo hverandre i hodet med
gode intensjoner før hvert stortingsvalg.
Den ene regjeringen med referanse til
solidaritet og rettferdighet, den andre
med referanse til de ti bud. Resultatet var
at gaveøkonomien ble satt i system.
Ikke bare spredte vi oss på flere land,
men også på flere kontinenter. Og ikke
bare på det vi kunne, men også på det vi
ikke hadde peiling på. Satt på spissen:
Norge ble etter hvert med overalt i alle
sektorer til enhver tid, med små bidrag i
en stor og eksotisk virkelighet som vi
stort sett forstår svært lite av. Mer presist, i nesten hvert eneste utviklingsland
på planeten. Overalt hvor vi hadde ambassader, pluss der vi ikke hadde ambassader, bygget vi stedlige representasjoner
og sendte ut personell, kurset dem og

.. det lille fjellandet
med fem millioner
innbyggere ville ut
og hjelpe verden til
utvikling. En mygg
som ville hjelpe en
elefant på beina.
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Figur 1. Fordelingen av
norsk bistand i 2017.
Kilde: Norad

Vi har gitt bistand
til alle land i Afrika
unntatt ett, de
aller fleste i Asia,
alle i Sør- og Mellom-Amerika unntatt ett, femten
land i Europa, tolv
i Midtøsten, og ett
i Oseania
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laget en hel u-hjelpsindustri med mengder
av rådgivere og konsulenter i privat og
offentlig sektor. Og pøste penger inn i internasjonale organisasjoner som hadde
enda mindre kontroll over gaveflommen.
Jeg var en av rådgiverne. Etterspørselen
etter våre tjenester som konsulenter var
etter hvert så stor at vi ikke behøvde å
gjøre annet for å få et oppdrag enn å ta
telefonen når den ringte. Tilbudene kom
automatisk. Etter hvert ringte de fra
mange land og organisasjoner. Fra Verdensbanken, Japan, FN-byråene, Finland,
Danmark og OECD. Og vi reiste, jobbet og
leverte rapporter til bistandsforvaltningen
der den var.

Norge som bistandsland
Som sagt: Vannkraft og fisk, det er der vi
er gode. Hva kunne vi ikke ha oppnådd i
form av utvikling om det var der vi hadde
konsentrert oss. Vi kunne gjort nytte for
oss. Og kanskje spredt oss på tilstøtende
faglige områder etter hvert, for eksempel
ved å bore etter jordvarme eller bygge
landbaserte oppdrettsanlegg for fisk. Med
andre ord å utvikle repertoaret i forlengelsen av det vi er gode på. Som vi kanskje
selv kunne hatt nytte av å lære fra.
Og i noen få land. Det ville gitt oss muligheten til å oppnå dypere innsikt i kulturen,
institusjonene og politikken, slik at vi lettere kunne forstå vår rolle og hvordan vi
kunne gjøre oss nyttige. Mottakerne kunne da fått mer ut av skattebetalernes milliarder. Og med langt færre negative virkinger, som korrupsjon, feilinvesteringer,

økonomisk avhengighet av fortsatt bistand, osv.
Men tallenes tale er klar: Istedenfor har vi
spredt bistandsmidlene ufattelig tynt. Som
om vi var det eneste landet i verden som
drev med dette, og hadde en forpliktelse
til å fordele pengene rettferdig. Det begynte godt i 1952, med støtte til fiskerisektoren i Kerala i India. Men vi har, ifølge
offentlig statistikk fra 1960 til i 2017, se
figur 1, gitt bistand til alle land i Afrika
unntatt ett, til de aller fleste land i Asia,
alle land i Sør- og Mellom-Amerika unntatt
ett, femten land i Europa, tolv i Midtøsten,
og ett i Oseania (Papua-New-Guinea). Vi
har bidratt med i alt 566 milliarder kroner,
det vil si et halvt statsbudsjett. I 2017 var
budsjettet 34 milliarder kroner. Afrika har
fått mest.
Og vi har spredt innsatsen på alle sektorer,
hvorav miljø og energi utgjør bare 10 prosent, og økonomisk utvikling og handel
bare 15 prosent, se figur2. En liten prosent
av dette gjelder vannkraft og fisk. Nærmest ubetydelig.
Det aller meste passerer gjennom offentlig
sektor og internasjonale organisasjoner, se
figur 3. Bare to prosent involverer privat
sektor, og omfanget av offentlig-privat
samarbeid er så lite at det knapt er registrert i statistikken.
Og bistandsbudsjettet har økt eksponentielt, se figur 4. Det er bare noen svært få
unntak, det gjelder 1993 (Brundtland 3),
2014 og 2017 (Solberg) da bevilgningen
gikk litt ned. Det er gjort rede for hver
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eneste krone i det norske offentlige budsjettet fra starten av 1960. men hva med
mottakersiden? Vi vet hvor pengene er
gått men ikke hvor de er havnet. Vi vet
hva de er brukt til, men ikke hva nytten
av pengene er. Og vi kjenner ikke til de
negative konsekvensene av investeringene som antakelig er betydelige. Korrupsjon, markedsvridning, belastning av
offentlige budsjetter osv. Vi vil antakelig
helst ikke vite det. Selv om vi evaluerer.
Etter snart 60 år med norsk bistand er
dette resultatet, fordi bistandssektoren
er uten noen klar strategisk retning. De
kristeligdemokratiske politikerne har slått
de sosialdemokratiske politikerne i hodet
med gode intensjoner gjennom to generasjoner. Resultatet ble en statsautorisert

snillisme som har hatt fritt spillerom på et
område som hele tiden har vært kontroversielt. Fordi resultatene uteblir.
Da vi som rådgivere for Utenriksdepartementet en gang rundt århundreskiftet ble
bedt om å se nærmere på Stortingets
overordnete mål for norsk bistand, fant vi
at det bestod av hele 29 forskjellige målsettinger. De var rørt sammen som en
eneste lang tirade av gode intensjoner.
Resultatet var at det som er formelt avtalt som målet for virksomheten ikke gir
noen klare føringer. Det gjør derfor ingen
forskjell hvilken partipolitisk fraksjon du
tilhører, for det betyr i prinsippet og
praksis at alt er tillatt. Og at bitte lille
Norge kan være tilstede overalt i hele
verden på alle områder samtidig. Fordi vi

Figur 2. Norsk bistand 1960 –
2017 fordelt på formål. I alt
566 200,6 millioner.
Kilde: Norad

Figur 3. Norsk bistand 1960 –
2017 fordelt på sektor. I alt
566 200,6 millioner.
Kilde: Norad
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Stortingets overordnete mål for
norsk bistand, bestod av hele 29 forskjellige målsettinger... …en eneste
lang tirade av gode
intensjoner..

er et av verdens rikeste land per capita.
Det forplikter. Se bort fra at vi er en av
verdens minste økonomier. Vi er i alle fall
den snilleste. Vi har oppnådd mye gjennom disse årene, i små porsjoner og veldig
mange steder, så goodwill-effekten er
antakelig god. Men mye har feilet, og
transaksjonskostnadene er antakelig veldig høye.

Strategier og mål
Bistandssektoren representerer et ekstremtilfelle. På hjemmefronten står det
bedre til, men langt fra godt nok. Forskningsprogrammet Concept gjennomførte i
fjor en studie av 24 konseptvalgutredninger. Statens prosjektmodell stiller krav om
at strategianalysen skal definere overordnet mål for samfunnet og effektmål for
brukerne. De skal være:
1. Prosjektspesifikke - og utformes slik
at de beskriver relevante egenskaper ved den ønskede tilstand etter
gjennomføring av tiltaket.
2. Konsistente, også i forhold til behovsanalysen.
3. Presist nok angitt til å sikre operasjonalitet og at graden av måloppnåelse i ettertid kan verifiseres.
4. Realistisk oppnåelige.

… Det gjør derfor
ingen forskjell hvilken partipolitisk
fraksjon du tilhører,
for det betyr i prinsippet og praksis at
alt er tillatt.

Det siste er åpenbart det viktigste. I praksis innebærer dette at antall mål må begrenses sterkt. Vår gjennomgang viste at
1. I om lag to tredjedeler av prosjektene var målene konsistent med behovene.
2. I om lag to tredjedeler var samfunnsmålet tilstrekkelig overordnet
til å gi begrunnelse for tiltaket, men
i mange av disse var samfunnsmålet
alt for ambisiøst/overordnet.
3. Mye gjenstår for å sikre at målene
er entydige, og på et rimelig ambisjonsnivå (11).
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Et mål er et konkret uttrykk for en intensjon, og slik det er formulert og avtalt,
representerer det også prosjektets mest
sentrale suksesskriterier. Hensikten med å
formulere mål er først og fremst å klargjøre retningen for det en ønsker å oppnå.

Om en har angitt flere mål må de være
innbyrdes konsistente. Om de ikke peker i
samme retning vil det skape uklarhet om
hva en ønsker å oppnå.
I tillegg skal det være samsvar mellom
ressursene som settes inn og resultatene
som forventes. Dersom ressursinnsatsen
er for liten, er betingelsene ikke til stede
for å realisere målet. Dersom målet er for
ambisiøst, oppnår en ikke den effekten en
forventer. Når “stabilitet innenfor den
internasjonale rettsorden” er ført opp som
samfunnsmål for anskaffelse av en type
forsvarsmateriell og “økt velstand” for et
begrenset vegprosjekt, forstår en intuitivt
at avstanden mellom årsak og virkning er
for stor og at målene er for ambisiøse i
forhold til tiltaket. Og når sammenhengen
mellom målene mangler, da svikter det i
resten av analysen.
Når det gjelder samfunnsmålet bør en
spørre seg: Er ikke dette et mål som kunne
passe på et hvilket som helst prosjekt innenfor sektoren? Målet «tilfredsstillende
forsvarsevne i 2030» er så generelt at det
gjelder for alle forsvarsprosjekter. Mens
«tilfredsstillende bygningsløsning for etat
A» knapt er noe annet enn et resultatmål
på laveste nivå i målhierarkiet. Men det er
også så generelt at det kan brukes ikke
bare for én bestemt bygning, men for alle
etater.
I vår gjennomgang av konseptvalgutredninger så vi en gjennomgående tendens til
å velge for ambisiøse samfunnsmål for
prosjektene. Det er ikke formålstjenlig.
Samfunnsmålet skal være realistisk oppnåelig. Det må være konkret. Måloppnåelsen må kunne tilbakeføres til det tiltaket
det gjelder. Et eksempel på det gjelder
prosjektet «Utviklingen av en nasjonal
slepebåtberedskap langs norskekysten».
Målet er ganske enkelt beskrevet på følgende måte:
«Unngå ulykker langs kysten som følge av fartøy i drift»
Det var underbygget av tre effektmål, som
er entydige, gjensidig utelukkende og direkte koplet til samfunnsmålet.
1. Unngå akutt forurensning med alvorlig skade på miljøet
2. Unngå meget alvorlig skade på eller
tap av menneskeliv
3. Unngå tap av fartøy eller last

Nyhetsbrev 2019 nr. 1

Programleders hjørne, forts.

Figur 4. Norsk bistand 1960 – 2017, samlete bidrag. Kilde: Norad
Så enkelt kan det gjøres. Det anskueliggjør ambisjonsnivået allerede på et tidlig
tidspunkt, og dermed hvor realistisk strategien er. I tillegg var de mest sentrale
indikatorene angitt, med grenseverdier
for disse. Målene er enkle, ikke høytsvevende og flyktige. Og det må de være på
det nederste nivået for å gi klare retningslinjer for de som er ansvarlige for
prosjektet. Men det må også være stringens på høyere nivå, som gir retningslinjer
for hva som er tillatt. Målet «Utvikling»
er for ullent. Det rommer alle gode intensjoner.
Det heter at det er menneskelig å feile.
Det blir gjerne brukt i forkant som unnskyldning for å slurve, og i etterkant som
forklaring på hvorfor ting gikk galt. Ingen
av delene er ønskelig.
Man bør kanskje heller si at det er menneskelig å overdrive. Det gjør vi fordi vi
ønsker å selge inn våre idéer. Vi gjør det
ved å kommunisere ambisiøse mål. Noen
ganger er disse urealistiske. Men det betyr implisitt at de ikke kan realiseres, og

det er noe vil så absolutt ikke ønsker.
En enkel regel er derfor at det både er
enklere og mer hensiktsmessig å velge
realistiske mål. Og som peker i én bestemt strategisk retning. Da unngår man
strategisk forvirring, og reduserer sannsynligheten for å ende opp med det ene
bomskuddet etter det andre. Som internasjonal utviklingsbistand har gitt oss så
mange eksempler på. Dagens volum av
internasjonal bistand er enormt. Og
mangfoldigheten av tiltak også. Det er
uhyre komplekst. Og tilsvarende uregjerlig.

Kilder:
Aspenberg Jordal H, m.fl., God praksis i
arbeidet med konseptvalgutredninger
(KVU), Concept arbeidsrapport 2018-4,
NTNU, https://www.ntnu.no/concept/
arbeidsrapporter
Norads resultatportal, https://norad.no/
resultater/resultatportal/
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KS-prosjektenes tidsbruk gjennom ulike prosjektfaser
SINTEF har på oppdrag for Concept gjennomført en kartlegging av prosjekter varighet gjennom idefasen, forstudiefasen,
forprosjekt, detaljprosjektering og gjennomføring. Studien skiller seg fra tidligere
kartlegginger ved at den dekker mange
sektorer og hele livssyklusen til prosjektene - fra ideen oppstod og frem til avsluttet prosjekt.
Blant funnene er følgende:

Prosjektleder for studien,
Andreas Økland, SINTEF
Byggforsk
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 De 34 prosjektene i utvalget har en
samlet varighet på 22 år i gjennomsnitt. Idéfasen (også omtalt som den
uformelle delen av tidligfasen) utgjør 9
år i snitt, mens den formelle delen av
tidligfasen (forstudie og forprosjekt)
utgjør 8 år, og gjennomføringen 5 år.

 Variasjonen i tidsbruken er meget stor
for de tidligste fasene, mens senere
faser synes å være mer ensartet og
varierer mindre.
 Med forbehold om begrenset utvalg,
ser en tydelige sektorforskjeller. For
eksempel skiller jernbaneprosjektene
seg ut med meget lang idefase, mens
de formelle fasene i gjennomsnitt tar
kortere tid enn veiprosjekter.
 Prosjektkostnad synes å ha liten innvirkning på varigheten av de aller tidligste fasene, men korrelerer med
lengden på senere faser. Mye tyder
derfor på at lengden på forprosjekt og
gjennomføringsfase i stor grad kan
forklares ved prosjektenes omfang og
kompleksitet, mens en lang idefase må
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Prosjekters tidsbruk, forts.
forklares med helt andre forhold.
 Store statlige prosjekter kritiseres ofte
for å ta lang tid. Det er likevel vanskelig å
svare generelt på hva som er optimal
tidsbruk. Hvorvidt en prosjektfase er
uhensiktsmessig lang må vurderes i det
enkelte tilfelle. For eksempel kan en kort
idefase være tegn på at ideen var
«åpenbart fornuftig», dette i motsetning
til prosjekter hvor behovet er uklart eller
konfliktfylt og derfor trekker ut i tid. Kort
idefase kan også bety at behovet er utløst av en lovendring og må iverksettes
raskt. Andre ganger kan ulike eksterne
faktorer (som teknologiske, politiske eller
andre usikkerheter) tilsi at selv fornuftige
prosjektideer bør legges på is frem til en
har mer informasjon.
 Lengden på én fase har liten innvirkning
på lengden på andre faser. Det er altså

ingen automatikk i at f.eks. en lang og
grundig forstudiefase gir tidsbesparelser
i forprosjektfase.
Ettersom nesten ingen KS1-prosjekter ennå
er ferdigstilt, har man denne gangen sett
kun på KS2-prosjekter. Forskerne anbefaler
imidlertid å gjenta studien på et senere
tidspunkt med prosjekter som har vært
igjennom begge kontrollpunkter, for å undersøke en eventuell effekt av KS1 på tidsbruken. Foreløpig er det indikasjoner på at
samlet varighet av forstudie og forprosjekt
er lavere i prosjekter som har gjennomgått
begge kontrollpunkter enn i dette utvalget
av 34 prosjekter med kun KS2.
Studien er publisert som Concept arbeidsrapport nr. 2019-3 og kan lastes ned her:
https://www.ntnu.no/concept/
arbeidsrapporter

Nytt temahefte om fremsynsmetoder

Alt arbeid med prosjekter, både det som
gjelder utviklingsfasen, gjennomføringsfasen og driftsfasen, handler i prinsippet om å
forutsi og håndtere usikkerhet. I en situasjon der realiseringen av prosjektet ligger
ett eller flere tiår frem i tid, er muligheten
for å forutsi med noen grad av presisjon
svært begrenset. Å benytte fremsynsmetoder er et mulig hjelpemiddel.
Concept publiserte for vel ett år siden en
rapport om dette skrevet av prof. Tore Sa-

ger, (Concept rapport nr. 53), som presenterte åtte ulike metoder og drøftet anvendelsen av disse. Interessen for dette temaet
har gjort av vi nå har laget et mer kortfattet
temahefte om dette. Det kan lastes ned
her: https://www.ntnu.no/concept/concept
-temahefter
Tore Sager og Knut Samset, 2019, Fremsynsmetoder, Temahefte nr. 9, Conceptprogrammet, NTNU
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Nytt rundskriv om Statens prosjektmodell

Statens prosjektmodell / KS-ordningen
stiller krav til utredning, planlegging og
kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Det er en modell som gir
et overordnet rammeverk for hvordan
etater og departementer skal planlegge
og gjennomføre sine største investeringsprosjekter. Formålet er å sikre at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte sine beslutninger.
Finansdepartementet har tidligere utarbeidet veiledere for ulike deler av det
som skal utarbeides og kvalitetssikres,
men frem til nå har det ikke eksistert ett
dokument som beskriver kravene til etater og departementer i ulike prosjektfaser. Departementet har derfor utarbeidet
et rundskriv som beskriver Statens prosjektmodell, hva konseptvalgutredningen
skal inneholde, og hvilke krav som gjelder
for de øvrige prosjektfasene. Det er et
ryddig og oversiktlig rundskriv som dan-

ner grunnlag for det som skal kvalitetssikres i KS1 og KS2, og som kan gjøre arbeidet med utredning og planlegging av
store prosjekter enklere.
Rundskrivet inneholder også et punkt om
hva prosjektene skal rapportere til forskningsprogrammet Concept for at vi skal
være i stand til å drive følgeforskning.
Hvordan dette i praksis skal gjennomføres vil vi komme tilbake til i en dialog
med de ansvarlige departementene.
Med det nye rundskrivet endres også
terskelverdien for kvalitetssikring. Den
blir nå 300 millioner kroner for digitaliseringsprosjekter og 1 milliard kroner for
øvrige prosjekter. Rundskrivet inneholder
også en beskrivelse av hvordan de nye
kravene til endringslogg og kostnadsstyring i forprosjektfase skal følges opp.
Rundskrivet trer i kraft fra 21.09.2019 og
finnes tilgjengelig på Concepts hjemmeside: https://www.ntnu.no/web/

Utlysninger på DOFFIN
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Concept-programmet har ikke kapasitet
til å gjennomføre alle studier og evalueringer fullt ut i egenregi. Det er en bevisst
strategi å ha en liten forskergruppe og
heller dra nytte av å involvere de beste
kompetansemiljøene på ulike områder i
Norge og andre land i forskningen.

2. En studie om målkonflikter i og mellom offentlige investeringsprosjekter,
og hvordan slike kan håndteres.
3. En etterevaluering av det såkalte EFFEKT-programmet, et stort IKT- og
endringsprosjekt under Utlendingsdirektoratet.

Vi lyser nå ut tre oppdrag for ekstern
gjennomføring.

De tre utlysningene er straks å finne på
DOFFIN. I tillegg til de tre nevnte vil vi
legge ut enda et evalueringsoppdrag innen kort tid.

1. En bred kartlegging av praksis og
utfordringer ved samfunnsøkonomiske
analyser med sikte på å identifisere
både behov for standardisering, bedre
veiledning og områder som trenger
mer forskning.

Vi ser frem til å motta mange gode tilbud.
Interesserte kan søke på «Concept» på
www.doffin.no
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Styringskonferansen 2019
Styringskonferansen i regi av Direktoratet
for økonomistyring ble arrangert 23. januar,
som tidligere i Folkets hus i Oslo. Dette er
en sentral møteplass for statsansatte, og
hadde denne gangen rekord med nesten
900 deltakere. Årets tema var ganske enkelt
«Virker det?», og det handlet om å legge
større vekt på formålseffektivitet som styringsunderlag, i tillegg til kostnadseffektivitet, som selvfølgelig fremdeles står i fokus.
DFØs direktør innledet med å poengtere at
vi vet for lite og har for liten forståelse av
effekter, og at det må gjøres noe med dette
for at folk skal ha tillit til det offentlige. Å
være resultatvinner er viktigere enn å være
budsjettvinner, sa hun. Finansministeren
påpekte at vi kan forvente svakere vekst i
oljeinntekter i årene fremover. For å ikke
måtte kutte i velferdsordninger må vi jobbe
smartere og øke produktiviteten, og byråkratiseringsreformen må fortsette.
Hun delte også ut Bedre stat-prisen, som
går til en virksomhet/tiltak, som har bidratt
til god styring og effektiv ressursbruk i staten. Målet er å løfte fram gode eksempler,
inspirere og dele erfaringer. Den gikk i år til
fem etater: Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, og Arbeids- og velferdsdirektoratet, for det såkalte 0-24 samarbeidet, som arbeider for bedre tverrsektoriell
samordning av tjenester rettet mot utsatte
barn og unge, og deres familier.
Konferansen handlet mye om styringsinformasjon, evaluering ex ante og ex post, og
problemene knyttet til overdreven satsing

på og bruk av detaljert og kvantitativ informasjon som grunnlag for beslutninger. En
konklusjon er at erfaringer og kvalitativ
vurdering ofte gir et bedre grunnlag for
beslutninger enn ensidig bruk av statistikk
basert på store mengder med tall.

Finansministeren holdt
innlegg og delte ut pris

Konferansen ble avsluttet med et inspirert
innlegg fra psykiater Finn Skårderud, og
hans erfaringer med tallenes tyranni innenfor sitt fagfelt, og effektene av menneskers
behov for å måle og kontrollere. «Å telle
virkeligheten kan gi en opplevelse av kontroll og oversikt. Men er tellingen er i ferd
med å ta av? Det teller mest det som kan
telles. Da blir tellingen et bedrag».
I år som tidligere år utmerket konferansen
seg som meget profesjonelt gjennomført.
Både video og presentasjoner kan lastes
ned her: https://dfo.no/kurs/
styringskonferansen

Transportforum 2019
Transportforum har vært arrangert hvert år
siden 1984 i Linköping i Sverige. Arrangøren
er Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Konferansen er den største av
denne typen i Norden, og samler både forskere, forvaltning og næringslivet. Det var et
omfattende program, med om lag 90 sesjoner og 1500 besøkende.
Med så mange sesjoner dekker konferansen de fleste tema innenfor transportsektoren. Et hovedtema som stadig gikk igjen var
imidlertid elektrifisering av transportsystemet. Det har lenge vært en ambisjon både i

Norge og i Sverige å overføre mer av biltrafikken til kollektivtransport, gange og sykkel, både for å redusere trengsel i vegsystemet og i byer, og for å redusere klimapåvirkningen fra transport. Tilsvarende er
det mål om å overføre gods fra vei til sjø og
bane. Det er nå en gryende erkjennelse av
at det er både utfordrende og dyrt å oppnå
for eksempel store økninger i kollektivtransportandelen. Det medfører at elektrifisering
av transportsystemet er et viktig tiltak for å
få et bærekraftig transportsystem, både i
miljømessig og økonomisk forstand. Det er
et overordnet mål å ha en fossilfri kjøretøy-
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Transportforum, forts.
park i Sverige innen 2030. De nåværende
subsidiene til el-biler i Norge medfører at
vi er forskånet fra mye av kostnadsproblematikken med elektrifisering. Men det
er et tema i Sverige der en el-bil kan være
nesten dobbelt så dyr som tilsvarende
med forbrenningsmotor. Men elektrifisering gjelder ikke bare vanlige batteridrevne el-biler. Det pågår blant annet eksperimenter med el-veger med strømtilførsel
på en måte som ligner den på tog, med
kontaktledning og strømavtaker
(pantograf).

Ulike aspekter av den pågående digitaliseringen av transportsektoren ble også
viet oppmerksomhet i flere presentasjoner.
NTNU-professor Nils Olsson presenterte
en sammenligning mellom Norge og Sverige hva gjelder KS-regimer og lignende
prosesser. Det store bildet, med blant
annet Nasjonal transportplan, er forholdsvis likt mellom landene, men kvalitetssikringen av investeringer utføres i
større grad av interne ressurser i etatene
i Sverige enn i Norge.

Jernbaneforum 2019
Jernbaneforum 2019 ble arrangert 4.
mars i Oslo. Temaet var omstruktureringen , inkludert oppdelingen av gamle
Jernbaneverket i Jernbanedirektoratet og
BaneNOR, og konkurranseutsetting av
persontrafikken. De fleste var enige om
at det fortsatt er behov for å finne ut av
rollefordelingen i bransjen.
Samferdselsministeren markerte at det er
stort behov for å redusere kostnadsnivået i bransjen, og spesielt i utbyggingsprosjekter. Standardisering er etterspurt.
30 milliarder for 30 km på Follobanen er
for dyrt. Det er ellers en tydelig todeling i
jernbanemarkedet, der godsaktørene har
meget store problemer med lønnsomhet
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og volum, mens persontrafikken har økt
etterspørsel. Godsaktørene mente at de
er avhengige av subsidier for å kunne
konkurrere med lastebilene. Det er også
stort sprik mellom Østlandet, med omfattende investeringer og økt trafikk, og
landet forøvrig.
Sørlandsbanen fikk mye oppmerksomhet.
Go Ahead, som vant anbudet om persontrafikken, presenterte seg og la vekt på at
de bygger opp en norsk organisasjon. En
kuriositet var at på spørsmål om hvilket
forhold innlederne hadde til jernbanen,
så svarte de fleste at deres første jernbaneminne var knyttet til Raumabanen.

En kuriositet—kjenner ikke jernbanesektoren sin egen minister? Han heter
da vitterlig Jon Georg Dale
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Aktuelle hendelser
Prosjektfaglig

Samfunnsøkonomisk analyse

IPMA World Congress holdes for 31. gang, i
Yukatan, Mexico, 30.9-2.10.2019. Temaet
er Integrating sustainability to project management. Dette er den ledende internasjonale konferansen innen prosjektledelse
(IPMA står for International Project Management Association) og retter seg både mot
prosjektledere, konsulenter, akademikere,
etc. Mer informasjon her: https://
ipmawc.com/

Society for Benefit-Cost Analysis (SBCA) har
i flere år holdt en årlig konferanse i Washington D.C. I år holder foreningen for første
gang også en europeisk konferanse. 2019
SBCA European Conference finner sted 26.27. november 2019 i Toulouse. https://
www.tse-fr.eu/SBCAEC2019

ProjMan konferansen er en annen internasjonal prosjektkonferanse, som holdes for
syvende gang 16.-18. oktober 2019, i Sousse i Tunisia. Les mer her https://
projman.scika.org/?page=home
ICCPM 2019, arrangeres 27.-29. september
2019 i Hong Kong. Dette er en internasjonal
konferanse om bygg og prosjektledelse.
http://www.iccpm.org/
NETLIPSE (Network for the dissemination
of knowledge on the management and organisation of large infrastructure projects in
Europe) er et nettverk for styring og ledelse
av store infrastrukturprosjekter i Europa.
De holder jevnlige møter på ulike steder. Bli
medlem og sjekk når neste møte er, her:
http://netlipse.eu/
Her hjemme arrangerer Norsk forening for
prosjektledelse (NFP) konferansen Praktisk
prosjektledelse i Oslo 4. juni 2019. Mer info
her https://event.dnd.no/
praktiskprosjektledelse/
Hold også av datoen 6. november 2019, da
arrangeres Prosjekt 2019 i Oslo, i regi av
Prosjekt Norge https://
www.prosjektnorge.no/event/prosjekt2019/

Ledelse
EURAM 2019 er en europeisk konferanse
innen ledelsesfaget, hvor prosjektledelse
alltid blir viet egen plass. Konferansen holdes denne gang i Lisboa 26.-28. juni 2019,
og vil ha tittelen Exploring the future of
management. http://www.euramonline.org/annual-conference-2019.html
Nordic Academy of Management holder en
tilsvarende nordisk konferanse den 22.-24.
august 2019, denne gang i Vaasa, Finland,
med temaet Nordic Energies. Les mer her
https://www.univaasa.fi/en/sites/nff2019/

Evaluering
Den neste norske Evalueringskonferansen
er berammet til 19.-20. september 2019 i
Drammen. Temaene vil i år blant annet
dreie seg om økt bredde og langsiktighet i
evalueringsfaget. Mer info kommer her
etter hvert: http://
norskevalueringsforening.no/
Hjemmesiden til Norsk evalueringsforening
inneholder for øvrig en oversikt over ulike
internasjonale evalueringskonferanser for
den som er interessert i dette http://
norskevalueringsforening.no/internasjonale
-arrangementer/

Transport
22.-24. mai 2019 kan du delta på årskonferansen til International Transport Forum, en
tenketank innen OECD. Konferansen holdes
i Leipzig, Tyskland. Tittelen i år er Transport
Connectivity for Regional Integration
https://www.itf-oecd.org/summitevents/2019
World Conference on Transport Research
holdes 26.-31.mai 2019, i Mumbai, India. Se
http://www.wctrs-conference.com/
European Transport Conference holdes 9.11. oktober 2019 i Dublin. https://
aetransport.org/en-gb/etc/this-year-at-etc

Finn oss på
internett:
www.ntnu.no/
CONCEPT

Bygg og anlegg

Concepprogrammet

Nordic Conference on Construction Economics and Organization, holdes i Tallin 7.10. mai 2019 https://creon-net.org/ Dette
er en konferanse som tar opp en rekke forskningstema innenfor bygg og anlegg.

NTNU
Besøksadresse
S. P. Andersens vei 5
Trondheim

CIB World Building Congress 2019 med
tittelen Constructing Smart Cities holdes 17.
-21. juni 2019 i Hong Kong.

Programleder:
Professor Knut Samset
Tlf. 90084811

Kostnadsestimering

Forskningssjef:
Gro Holst Volden
Tlf. 95745565

Den internasjonale AACEI har konferanse
16.-19. juni 2019 i New Orleans. Informasjon finnes her https://web.aacei.org/
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