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1. Bakgrunn og hensikt 
Oppdraget er en del av Strategifasen i NTP 2018-2027. Oppdraget er ikke gitt eksplisitt i R1, men 

indirekte omtalt innledningsvis (se nedenfor og fotnote 1.). Arbeidet i strategifasen skal 

oppsummeres i en hovedrapport og vil legge en vesentlig del av grunnlaget for departementets 

arbeid med stortingsmeldingen og for etatenes arbeid med planforslaget.  

«Samferdselsdepartementet har nå satt i gang et utviklingsarbeid for de enkelte reformene og 

hvordan de ulike reformene skal henge sammen i et fornyet system. Opplegg og innretning for 

framtidige nasjonale transportplaner er en del av dette arbeidet. I den forbindelse er det også aktuelt 

å gjennomgå og eventuelt revidere de transportpolitiske målene, målstrukturen og indikatorene.»1 

De overordnede målene for det nasjonale transportsystemet fastlegges av regjeringen i 

stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (jf. kapittel 5 i Meld St nr. 26 (2012-2013)). 

Hovedtrekkene i målstrukturen ligger fast over lang tid, mens de underliggende målformuleringene 

og de tilhørende indikatorene endres noe fra en planperiode til neste.   

Styringsgruppen vil se arbeidet med målstrukturen i sammenheng med det utfordringsbildet som 

tegner seg gjennom strategifasen. En endring/justering av målstrukturen må følge som en 

konsekvens av et endret utfordringsbilde. Dette innebærer at dette arbeidet ikke kan fullføres før 

hovedtrekkene i deloppdragene avtegner seg. 

Arbeidet må også, i tråd med Samferdselsdepartementets retningslinjer, ses i sammenheng med de 

varslede organisatoriske og strukturelle endringene i samferdselssektoren.  Dette reformarbeidet er 

ikke ferdig, og den endelige utformingen av sektoren vil ikke avklares i løpet av arbeidet med 

målstruktur i NTP.  Forslaget til endringer i målstrukturen må dermed ta høyde for at målene må 

kunne gjelde for en samferdselssektor som blant annet kan innebære større bruk av 

markedsmekanismer (slik som utbyggingsselskap) enn i dag, uten at man kjenner den endelige 

utformingen av det nye systemet.   

2. Oppdrag  
Med bakgrunn i det utfordringsbildet som kommer fram gjennom oppdragene i strategifasen skal 

målstrukturgruppen: 

 Gå gjennom bruken av dagens indikatorer og se på målstrukturen som helhet i forhold til 

utfordringsbildet i analyse- og strategifasen. Gjennomgangen skal legges til grunn for forslag 

til revidert målstruktur. 

 Oppsummere og beskrive hvilke behov og krav til målstruktur en sektor med større bruk av 

markedsmekanismer vil ha, uavhengig av konkret innretning 

Beskrive hvilke endringer som følgelig bør gjøres i målstrukturen og foreslå endringer i 

hovedstruktur, underliggende mål og det tilhørende indikatorsettet 
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3. Mål og suksesskriterier 

Mål 

 Forslag til revidert målstruktur som er konsistent med de relevante endringene i 

utfordringsbildet og som svarer på disse endringene 

 Forslag til revidert målstruktur som er robust i forhold til varslede organisatoriske og 

strukturelle endringer i transportsektoren 

 Forslag til oppdaterte, presise målformuleringer 

 Forslag til treffsikre og relevante indikatorer 

Suksesskriterier 

 Tett oppfølging av resultatene av deloppdragene i strategifasen 

 

5. Produkt  
Det utarbeides  

 et beslutningsnotat med tittelen «Revisjon av målstrukturen» som oppad begrenset til 5 

sider (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg) 

 andre delleveranser etter bestilling fra programstyret og/ eller styringsgruppen 

 ved behov et notat som gir en grundigere begrunnelse av den foreslåtte målstrukturen enn 

beslutningsnotatet, og som kortfattet dokumenterer arbeidsgruppens framgangsmåte og 

arbeidsprosess 

 statusrapporter til prosesstyringsmøter 

6. Organisering og gjennomføring  

Organisering, ansvar og myndighet 

 Overordnet (oppdragsgiver): Styringsgruppa/NTP 

 Lederansvar/-myndighet: Trond Nyland (Statens vegvesen) 

 Mandatavklaring, prosess: mot sekretariatet innen 1. april 2014 

Styring og rapportering 

 Leder av arbeidsgruppen rapporterer til leder av programstyretdelegert til kontaktperson i 

sekretariatet 

 Koordinering av arbeidet gjøres gjennom sekretariatet og gjennom de fastlagte 

koordineringsmøtene (se pkt. 7 Tid nedenfor) 

 Avklaring av uklarheter og uoverensstemmelser gjøres mot sekretariatet og programstyret 

 Rapportering; det skal utarbeides en rapporteringsplan (hva rapporteres til hvem når, 

sekretariatets/programstyrets rolle, rapporteringsformat) 

Ressurser 

 Bemanning: 

o Trond Kjetil Nyland (Statens vegvesen, leder) 

o Øyvind Sandbakk (Kystverket) 

o Therese Katharina Skåtun (Jernbaneverket) 

o Heidi Formo (Statens Vegvesen) 



o Olav Mosvold Larsen (Avinor) 

 Etatenes forpliktelse til å stille tilstrekkelig kompetanse er regulert i Samarbeidsavtalen 

mellom etatene og Avinor AS 

 Budsjett – avklarte budsjettrammer som samsvarer med ambisjonsnivået må foreligge 

Rollebeskrivelser  

 

7. Tid 
 Sluttprodukt leveres innen 31. november 2014 

 Delleveranser/milepæler – statusrapport om framdrift til 19. juni (halvvegsmøtet) 

 Analyse av oppdraget – kontroll mot oppdragsgiver innen 1. april (oppstartsmøte) 

 Møter: 

o Prosessledermøter:  

o halvvegsmøtet: 19. juni 

 

 


