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Mandat – Regional utvikling –
strategifasen NTP 2018-2027 

1. Bakgrunn og hensikt 
Oppdraget er en del av Strategifasen NTP 2018-2027 og er basert på oppdrag gitt i Retningslinje 1 
(R1). 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.  
 
«Regjeringen vil øke norsk næringslivs konkurranseevne bl.a. gjennom å binde landet bedre sammen 
og å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene. Bedre transportinfrastruktur øker arbeidsstyrkens 
pendlingsavstand og kan gjøre det lettere for næringslivet å tiltrekke seg arbeidskraft med riktig 
kompetanse, både norsk og utenlandsk. Samtidig vil større pendlingsavstander gi mer transport og 
dermed økt ulykkesrisiko og større miljøkonsekvenser av transport.» 
 
Det er gjort noen kartlegginger og analyser av sammenhengene mellom konkrete infrastrukturtiltak 
og endringer i de aktuelle regionenes utviklingstendenser. Imidlertid er resultatene ikke entydige; 
like tiltak kan virke ulikt avhengig av andre vekstbetingelser. Det har vist seg utfordrende å isolere 
effektene av infrastrukturtiltak fra andre utviklingsdrivere. 
 
Hensikten med dette oppdraget er i første omgang å kartlegge og analysere den foreliggende 
kunnskapen om sammenhengene mellom infrastruktur og regionale vekstvilkår. Med bakgrunn i 
denne kartleggingen skal de spørsmålene som framgår av oppdraget nedenfor søkes besvart. 
 

2. Oppdrag 
Departementet ber etatene og Avinor om en overordnet vurdering av hvordan et forsterket fokus på 
å utvide arbeidsmarkedene bør slå ut i transportpolitikken.  

 I hvilke områder ligger det best til rette for at bedre transportinfrastruktur vil øke 
mobiliteten i arbeidsmarkedet1?  

 I hvilken grad kan en benytte kritiske terskelverdier for hvor stort et arbeidsmarked må være 
for å tiltrekke seg næringsliv og arbeidsplasser av ulike typer som grunnlag for vurdering av 
nytte og prioriteringer?  

 
Næringslivet har behov for både raske og pålitelige transporter til en lav kostnad. Vi ber etatene og 
Avinor om å vurdere betydningen av god tilgjengelighet mellom regionene for deres 
konkurranseevne og næringsutvikling. Vi ber også om en vurdering av pålitelighet i forhold til 
transporttid og transportkostnad for næringers konkurransekraft og regional utvikling, og om en har 
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere betydningen av pålitelighet. 

                                                           
1
Beslutning i PS-13: Det kan være riktig at arbeidsgruppen ser på karakteristika for arbeidsmarkedsregioner, 

men at TØI også gjør en vurdering basert på geografi for prosjektet. Programstyret  tar inn igjen formuleringen 
på dette punktet fra R1. Det er nødvendig å ta geografispørsmålet opp med styringsgruppen, slik at endelig 
leveranse fra prosjektgruppen tilpasses styringsgruppens ønske. Transportetatene vil uansett måtte gjøre en 
partiell analyse av effektene av transporttilbudet på regional utvikling, mens helheten også innebærer at andre 
samfunnsområder må vurderes. Dette siste kan diskuteres med regionale myndigheter i høstmøtene hvis dette 
er ønsket fra styringsgruppen. 
 



3. Mål og suksesskriterier 

Mål 
 et beslutningsnotat som besvarer de spørsmålene som er stilt i oppdraget ovenfor 

 et beslutningsnotat som kan anvendes av etatene i arbeidet med hovedrapporten for 
strategifasen og  

 et beslutningsnotat og øvrig dokumentasjon som gir økt innsikt i variablene og 
endringsfaktorene 

Suksesskriterier 
 oversikt over relevant eksisterende kunnskap og dokumentasjon 

 tilstrekkelig grundighet og dybde til å legge grunnlaget for å besvare spørsmålene i 
oppdraget og for videre, utdypende arbeid 

 forståelig framstilling 

 anvendbarhet/relevans i videre arbeid 

4. Krav, forutsetninger og avgrensinger 
 
Krav  
«Analysen skal være overordnet og tverrsektoriell, og det skal legges vekt på samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet hvor også ikke-prissatte konsekvenser inngår. Dette gjelder bl.a. ikke-prissatte 
miljøkonsekvenser. 
 
De samfunnsøkonomiske analysene må også inkludere vurderinger av gevinstene (prissatte og/eller 
ikke-prissatte) ved et mer fleksibelt arbeidsmarked.»  
 
De to avsnittene foran kan besvares gjennom en teoretisk vurdering av betydningen av god 
framkommelighet for regional utvikling og næringers konkurransekraft. Det må komme tydelig fram 
hvilke forutsetninger som er lagt til grunn i analysearbeidet og hvilke forutsetninger som er mest 
kritiske for resultatet. 
 
Forutsetninger  
Det forutsettes  

 at arbeidet gjøres basert på eksisterende kunnskap og dokumentasjon og med nåværende 
arbeidsdeling mellom forvaltningsnivåene (dersom det er relevant) 

 at Hagen-utvalgets innstilling angående beregning og beskrivelse av ringvirkningseffekter 
legges til grunn 
 

Avgrensninger 
I R1 er det også gitt et oppdrag om å inkludere betydningen av grensekryssende transport (se 
nedenfor). Dette oppdraget ivaretas av en egen arbeidsgruppe (Internasjonale forbindelser), og vil 
også inngå informasjonsgrunnlaget til arbeidsgruppen «Regional utvikling.» De to arbeidsgruppene 
må koordinere sitt arbeid og sørge for at relevant informasjon blir delt og at grenseflaten mellom 
gruppenes temaer blir dekket. Initiativansvar/-myndighet: leder arbeidsgruppen Regional utvikling. 

 
5. Produkt  
Det utarbeides  

 et beslutningsnotat med tittelen «Regional utvikling» oppad begrenset til 5 sider (eksklusiv 
forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg) 

 andre delleveranser etter bestilling fra programstyret og/eller styringsgruppen 

 statusrapporter til prosesstyringsmøter 
 



6. Organisering og gjennomføring  
 
Organisering, ansvar og myndighet 

 Overordnet (oppdragsgiver): styringsgruppen 

 Lederansvar/-myndighet: Hanne Juul (Statens vegvesen) 

 Mandatavklaring, prosess: mot sekretariatet innen 1. april 2014 

Styring og rapportering 
 Leder av arbeidsgruppen rapporterer til leder programstyret, delegert til kontaktperson Rolf-

Helge Grønås 

 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 

 Koordinering og samordning med «Internasjonale forbindelser». 

Ressurser 
 Bemanning: 

o Hanne Juul (Statens vegvesen, leder) 
o Knut Fuglum (Avinor as) 
o Nils Henning Anderssen (Jernbaneverket) 
o Hege Benedicte Selbekk (Jernbaneverket) 
o Anne Gudrun Mork (Jernbaneverket) 
o Britt Laila Jensen (Statens vegvesen/region nord) 
o Ole Ingar Hagen Hæreid (Fylkeskommunene/KS) 

 

 Etatenes forpliktelse til å stille tilstrekkelig kompetanse er regulert i Samarbeidsavtalen 
mellom etatene og Avinor AS 

 Budsjett: 625 000,- 

7. Tid 
 Sluttprodukt leveres innen 30. september 2014 

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

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

 Møter: 
o Prosessledermøter: 23. april  
o Halvvegsmøte: 19. juni 
o Prosessledermøte 18. august 
o Prosessledermøte primo oktober (ikke fastsatt) 

 


