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REFERAT
Styringsgruppen for miljøløftet

Møte 3/2021 | Klokkeslett: 09.00 - 11.00 | Dato: 19.03.2021
Møtested: Teams
Saksbehandler: Solveig Paule
Møtedeltakere

Øvrige deltakere

Dato: 22.03.2021
Navn

Part

Ingrid Dahl Hovland

Vegdirektør

Thor Haakon Bakke

Byråd, Bergen kommune

Anne Iren Fagerbakke

Kommunaldirektør, Bergen kommune

Øivind Støle

Bergen kommune

Jon Askeland

Fylkesordfører, Vestland
fylkeskommune

Håkon Rasmussen

Direktør for mobilitet og
kollektivtr.Vestland fylkeskommune

Kjell Kvingedal

Statsforvaltaren i Vestland

Anita Skauge

Jernbanedirektoratet

Malin Bismo Lerudsmoen

Statens vegvesen

Tone Oppedal

Avdelingsdirektør, Statens vegvesen

Sara Sekkingstad

Ordfører, Alver kommune

Ørjan Raknes Forthun

Rådmann, Alver kommune

Siv Høgtun

Ordfører, Askøy kommune

Eystein Vennesland

Rådmann, Askøy kommune

Mikal Leigland

Varaordfører, Bjørnafjorden
kommune

Torgeir Sæter

Kommunalsjef, Bjørnafjorden
kommune

Tom Georg Indrevik

Ordfører, Øygarden kommune

Rune Landro

Øygarden kommune

Solveig Paule

Sekretariatsleder Miljøløftet

Eva Mari Pettersen

Sekretariatet, Miljøløftet

Kristoffer Sandvik Monsen

Sekretariatet, Miljøløftet

Kristian Bauge

Statens vegvesen

Torill Klinker

Vestland fylkeskommune

Ole Hallvard Dyrbekk

Vestland fylkeskommune

Beate Mæsel

Vestland fylkeskommune

Astrid Håvik

Jernbanedirektoratet

Torild Hage

Jernbanedirektoratet
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Saksliste
Sak 17/21

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 18/21

Godkjenning av referat fra møtet 19.02.21

Sak 19/21

Handlingsprogram 2022-2025: Innspill til statsbudsjett 2022

Sak 20/21

Årsbudsjett 2021: Status fremdrift og belønningsmidler til kommunene

Sak 21/21

Aktivitetsplan for Miljøløftet 2021: Kampanjer, eventer og annet utadrettet
arbeid

Sak 22/21

Kort orientering om videreutvikling av organiseringen i samarbeid med EY

Sak 23/21

Trafikk og inntekt i bomstasjonene i Bergen
• 2020
• Prognose 2021

Sak 24/21

Eventuelt

Sak 17/21 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 18/21 Godkjenning av referat fra møtet 19.02.21
Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.

Sak 19/21 Handlingsprogram 2022-2025: Innspill til statsbudsjett 2022
Saken er en oppfølging av flere saker vedrørende rullering av handlingsprogram 2022-2025
og innspill til statsbudsjett 2022 (senest sak 12/21 i styringsgruppen 19. februar).
Administrativ koordineringsgruppe behandlet innspill til statsbudsjett 2022 i sitt møte 9.
mars og innstilte styringsgruppen å spille inn prosjekter for om lag 530 mill. kroner til
finansiering over post-30 midler i 2022. Controller Eva Mari Pettersen fra sekretariatet
presenterte saken i møtet. Styringsgruppen ble gjort oppmerksom på at Statens vegvesen
har endret periodiseringen for to av sine prosjekter, uten at dette påvirker sluttsummen. Se
vedlagt presentasjon.
Vedtak: Styringsgruppen ber Statens vegvesen spille inn Miljøløftets budsjettbehov for post
30- og post 63-midler i statsbudsjett 2022 i tråd med forslag fremlagt for styringsgruppen.

Sak 20/21 Årsbudsjett 2021: Status fremdrift og belønningsmidler til
kommunene
Saken er en oppfølging av flere saker vedrørende årsbudsjett 2021 (senest sak 11/21 i
styringsgruppen 19. februar). Saken er også en oppfølging av tidligere saker om
belønningsmidler til kommunene i byvekstavtalen.
Arbeidet med årsbudsjett 2021 har så langt ført til mange nyttige avklaringer, som blant
annet fremdrift på prosjekter på kommunal og fylkesveg som ikke fikk løyving i
statsbudsjett 2021, og håndtering av merforbruk på enkelte prosjekter.
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Det jobbes likevel fortsatt med enkelte avklaringer, og et endelig forslag til årsbudsjett
2021 er ikke klart. Sekretariatet foreslår at årsbudsjett 2021 for Miljøløftet ikke behandles
som ett dokument, men at vi tar med oss de nyttige avklaringene som har kommet i
arbeidet med årsbudsjett, og ser fremover mot videre avklaringer i kommende
økonomirapporteringsprosesser og rullering av handlingsprogrammet.
Videre ble det lagt frem forslag til bruk av belønningsmidler til kommunene i 2021, basert
på innspill fra kommunene. Controller Eva Mari Pettersen fra sekretariatet presenterte
saken i møtet. Se vedlagt presentasjon.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken om fremdrift i arbeidet med Miljøløftets årsbudsjett 2021 til
orientering. Styringsgruppen ønsker at det arbeides med å få på plass et årsbudsjett for
Miljøløftet for 2022.
Styringsgruppen slutter seg til AKG og AU sin anbefaling om å bevilge midler til Bjørnafjorden
kommune i 2021 i tråd med tabell 2.
Innspill til bruk av belønningsmidler i perioden 2022-2025 håndteres som en del av
handlingsprogram 2022-2025.
Bergen kommune og Vestland fylkeskommune finner en løsning for hvordan en evt.
gjentagelse av prosjektet med sommerstenging av Torget/Bryggen skal finansieres.

Sak 21/21 Aktivitetsplan for Miljøløftet 2021: Kampanjer, eventer og
annet utadrettet arbeid
Saken er en oppfølging av sak 83/20 Presentasjon av aktivitetsplan for Miljøløftet 2021 i
styringsgruppen 18. desember 2020. Aktivitetsplanen for 2021 er nå ferdigstilt. Planen er
utarbeidet sammen med Sykkelbyen Bergen og Miljøløftets avtalepartner Haltenbanken
med underleverandører, og skisserer planlagte tiltak innen kommunikasjon og
holdningsendrende arbeid. Kommunikasjonsrådgiver Kristoffer Sandvik Monsen
presenterte saken i møtet. Se vedlagt presentasjon.
Styringsgruppen ga sin tilslutning til aktivitetsplanen, og understreket at når situasjonen for
kollektivtrafikk normaliserer seg mht. smittevern, må det inn et sterkt fokus på dette også i
aktivitetsplanen. Partene ønsker at noen av kampanjene også er på nynorsk.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. Aktivitetsplanen oversendes alle parter som
et arbeidsdokument for 2021.

Sak 22/21 Kort orientering om videreutvikling av organiseringen i
samarbeid med EY
Saken er en oppfølging av sak 71/20 Orientering: Videreutvikling av Miljøløftets
organisering i styringsgruppen 13. november 2020, sak 6/21 Kort orientering om
videreutvikling av organiseringen i samarbeid med EY i styringsgruppen 15. januar 2021, og
sak 14/21 Orientering om videreutvikling av organiseringen i samarbeid med EY i
styringsgruppen 19. februar. Partene har gjennom Miljøløftets administrative
koordineringsgruppe (AKG) arbeidet videre med videreutvikling av organiseringen.
Sekretariatsleder Solveig Paule orienterte om at partene trenger noe mer tid til drøfting
administrativt før et forslag til implementering kan legges frem for styringsgruppen.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering, og avventer videre arbeid.
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Sak 23/21 Trafikk og inntekt i bomstasjonene i Bergen
Partene i Miljøløftet får jevnlig rapport om trafikk og inntekt i bomstasjonene i Bergen.
Kristian Bauge, Statens vegvesen presenterte tall for trafikk og inntekt i bomstasjonene i
Bergen i 2020, og prognose for 2021. Se vedlagt presentasjon. I neste møte vil
styringsgruppen få oversikt over bompengeinntekter og prognoser for alle de største
byområdene, samt aggregerte tall for alle årene med bompengeinntjening i Bergen.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 24/21 Eventuelt
Ingen saker.

