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Sak 25/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent. 

Sak 26/21 Godkjenning av referat fra møtet 19.03.21  

Se vedlegg 1. 

Forslag til vedtak: Vedlagt referat er godkjent. 

Sak 27/21 Handlingsprogram 2022-2025 

S saken er en oppfølging av flere saker vedrørende rullering av handlingsprogram 2022-
2025 (senest sak 19/21 i styringsgruppen 19. mars).  

I henhold til tidsplan for rullering av handlingsprogram 2022-2025 skal styringsgruppen 
behandle handlingsprogrammet i styringsgruppen 23. april, før den sendes til lokalpolitisk 
behandling. 

I denne saken presenterer sekretariatet forslag til handlingsprogram 2022-2025 (HP 22-25). 
Forslaget baserer seg på innspill fra kommunene og byggherrene, drøftinger i 
arbeidsutvalget (AU) og administrativ koordineringsgruppe (AKG), samt noen enkeltvise 
møter med prosjekteierne. 

Det gjenstår noen avklaringer som sekretariatet ber styringsgruppen drøfte og ta stilling til. 
Disse fremkommer under den enkelte finansieringskilde. 

Se vedlegg 2. Controller Eva Mari Pettersen fra sekretariatet presenterer saken i møtet. Vi 
viser også til vedlegg 2a og 2b, som viser utkast til handlingsprogrammets grafiske 
fremstilling, og prosjektportfolio med prosjektark for prosjekter i handlingsprogrammet, 
samt for prosjekter som har vært vurdert i prosessen. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen gir sin tilslutning til Miljøløftets handlingsprogram 2022-
2025. Sekretariatet gjør nødvendige tilpasninger som blant annet å indeksjustere til 2022-kr. 
Handlingsprogrammet 2022-2025 sendes over til partene for lokalpolitisk behandling innen 
sommeren 2021. Prosjektportfolioen legges ved når sekretariatet sender 
handlingsprogrammet til partene 27. april (i tråd med vedtatt tidsplan for rulleringen). 

Styringsgruppen stiller seg bak disponering av belønningsmidler i 2021 til Alver kommune, i 
tråd med prosjektarket. 

Sak 28/21  Videreutvikling av Miljøløftets organisering 

Saken er en oppfølging av flere tidligere saker om videreutviklingen av Miljøløftets 
organisering, senest sak 22/21 Kort orientering om videreutvikling av organiseringen i 
samarbeid med EY i styringsgruppen 19. mars 2021. Formålet med saken er at 
Styringsgruppen skal behandle løsningsforslag til videreutvikling av organiseringen av 
Miljøløftet. Se vedlegg 3, 3a og 3b. Ingunn Aanes og Jan Eirik Olsen fra EY presenterer 
saken i møtet. 

Forslag til vedtak: 

 1. Styringsgruppen tar vedlegg 3a Nåsituasjonsbeskrivelse «Videreutvikling av 
Miljøløftet» og vedlegg 3b Forslag til fremtidig organisering «Videreutvikling av Miljøløftet» til 
orientering.  
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2. Styringsgruppen gir tilslutning til at løsningsforslaget implementeres i henhold til 
foreslått fremdriftsplan. 

Sak 29/21  Presentasjon av Bybanen byggetrinn 4 

Bybanen Utbygging presenterer status fremdrift og status økonomi for utbyggingen av 
Bybanen byggetrinn 4. Se vedlegg 4. Roger Skoglie fra Bybanen Utbygging presenterer 
saken i møtet. 

Forslag til vedtak:  

Sak 30/21  Sykle til jobben-aksjonen 2021 

Sekretariatsleder Solveig Paule orienterer kort om status for Sykle til jobben-aksjonen 2021 
i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

Sak 31/21  Eventuelt 

 


