Møtepapir
Styringsgruppen for Miljøløftet
Møte 1/2019, Klokkeslett: 07:45-09:00, Dato: 1. februar 2019.
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Bybanen – konsekvenser ved manglende grunnavståelse (notat)
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Etablere kanaler for Miljøløftet i sosiale medier (notat)
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Presentasjon av omnibusundersøkelse for Miljøløftet (muntlig)
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Orientering om produksjon av Miljøløftets årsmelding 2018
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Sak 8/19

Eventuelt
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Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste blir godkjent.

Sak 2/19 Godkjenning av referat fra møte 12/18
Referat er vedlagt. Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak: Vedlagt referat blir godkjent.

Sak 3/19 Status for nye bomstasjoner
Det er ikke sendt ut notat i saken. Statens vegvesen orienterer muntlig om fremdrift og status for
arbeidet med de nye bomstasjonene.
Forslag til vedtak:

Sak 4/19 Bybanen – konsekvenser ved manglende grunnavståelse
Se vedlegg 2, samt 2a og 2b. Hovednotatet er en bestilling fra Bybanen Utbygging sin
Styringsgruppe i møte 25.01.19, der Bybanen Utbygging ble bedt om å lage et notat til
Fylkesdirektør Samferdsel angående konsekvensene av forsinkelser ut over september 2019 i
tilkomst til Bane Nors arealer på Mindemyren, i et byggherreperspektiv.
Forslag til vedtak:

Sak 5/19 Etablere kanaler for Miljøløftet i sosiale medier
Miljøløftet ønsker å etablere seg på Facebook og Instagram. Gjennom sosiale medier skal
Miljøløftet informere om prosjekter og aktiviteter og jobbe med holdningsendring. Miljøløftet
ønsker å etablere seg i sosiale medier for å møte folk der de er, få mer direkte kommunikasjon med
publikum, være tilstede der brukerne har lyst til å engasjere seg og kunne reagere raskt når det
skjer endringer i markedet eller målgruppen. Se vedlegg 3. Ingrid Feet Bjørgo fra Miljøløftets
sekretariat presenterer saken i møtet.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 6/19 Presentasjon av omnibusundersøkelse for Miljøløftet
Miljøløftets sekretariatet besluttet høsten 2018 å kjøpe seg inn med åtte spørsmål i Sentios
omnibus-undersøkelse for desember 2018. Formålet med undersøkelsen var å oppnå bedre innsikt
i bergensernes holdninger og kjennskap til byutvikling i Bergen generelt og Miljøløftet spesielt.
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Undersøkelsen står samtidig som et nullpunkt for kjennskap og holdninger til Miljøløftet og vil
utgjøre et nyttig referansepunkt for fremtidige undersøkelser. Kristoffer S. Monsen fra Miljøløftets
sekretariat presenterer resultatene fra undersøkelsen i møtet.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 7/19 Orientering om produksjon av Miljøløftets årsmelding 2018
Prosess for arbeidet med Miljøløftets årsmelding 2018 har vært diskutert i Miljøløftets
arbeidsutvalg (AU) og i AKG. Diskusjonene der har vært utgangspunktet for skissen til disposisjon
for kommende årsmelding som er vist i vedlegg 4.
Sekretariatet leder arbeidet med årsmeldingen. AU blir en viktig arena for innspill og bidrag til
dette arbeidet fremover. Årsmelding skal være ferdig 15. mars 2019.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. Årsmeldingen legges frem for
styringsgruppen i styringsgruppemøtet 8. april.

Sak 8/19 Eventuelt
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