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Sak 07/19 Orientering om produksjon av Miljøløftets årsmelding 2018
1. Bakgrunn for saken
Miljøløftets årsmelding har vært diskutert i Miljøløftets arbeidsutvalg og i AKG. Diskusjonene der har vært
utgangspunktet for skissen til disposisjon for kommende årsmelding som er vist under her.

2. Overordnede føringer for årsmeldingen
Vi foreslår å beholde den overordnede 3-delingen som ble brukt i årsmeldingene under Bergensprogrammet.
Samtidig er det ønskelig å effektivisere årsmeldingen med en strammere struktur og mer bruk av infografikk
og andre visuelle elementer.
I del én forklarer vi enkelt hva og hvem Miljøløftet er, presenterer mål og strategi og gir en effektiv
oppsummering av Miljøløftet 2018 gjennom en kort tekst signert styringsgruppen og en dobbeltside med
infografisk fremstilte nøkkeltall.
I del to går vi litt mer i dybden på året som gikk. Innledningsvis presenteres nullvekstmålet og de verktøy vi
disponerer for å nå målet effektivt (totalt én-to sider). Videre oppsummeres tiltakene som ble gjennomført
inneværende år infografisk, inkludert tidslinje med milepæler, over en dobbeltside. Til sist en nærmere
gjennomgang av tiltakene som ble gjennomført inneværende år. Her foreslår vi å dele inn i underkategorier og
trekke frem ett-to prosjekt/tiltak pr. kategori som eksemplifiserer hvordan det jobbes mot
måloppnåelse/nullvekst for hvert området.
I del tre presenteres økonomi og andre aktuelle resultat og oversikter. Her foreslår vi også en effektivisering
gjennom mer bruk av infografikk.
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3.

Disposisjon for kommende årsmelding

a.
b.
c.
d.

1) Miljøløftet 2018
Hva er Miljøløftet (faktaboks) og enkel illustrasjon som viser organisering (1 side)
Innholdsfortegnelse (1 side)
Mål og styring (1 side)
Oppsummering 2018 – tekst signert styringsgruppen og nøkkeltall for året (dobbeltside)

a.
b.
c.

2) Sammen om Nullvekstmålet
Faktaboks/visuell fremstilling som forklarer hva nullvekstmålet er og hvordan Miljøløftet jobber for å
nå det (1-2 sider)
Nullvekstmålet i 2018 – infografisk oppsummering av måloppnåelse for året som gikk, samt en
tidslinje som viser milepæler (dobbeltside)
Tiltak og resultat 2018 – gjennomgang av tiltak/prosjekter i 2018 delt opp i ulike underkategorier
(totalt 4-6 sider). Gjennomgangen må bl.a. vise resultater av:
 Bompengepakken
 Byvekstavtalen
 Bedre alternativer for gående, syklende og kollektivpassasjerer

3) Økonomi/resultat
Den overordnede disposisjonen følger en enkel struktur. Når porteføljestyring for Miljøløftet fremover skal
konkretiseres/defineres ytterligere vil det kunne dukke opp nye strukturer som det kan være aktuelt å bygge
fremtidige Miljøløftet-årsmeldinger på.

4. Ansvar og fremdrift
Sekretariatet leder arbeidet med årsmeldingen. AU blir en viktig arena for innspill og bidrag til dette arbeidet
fremover. Årsmeldingen skal være ferdig 15. mars 2019.

5. Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering. Årsmeldingen legges frem for styringsgruppen i
styringsgruppemøtet 8. april.

