MØTEPAPIR
Styringsgruppen
Møte 5/2021, Klokkeslett 09:00-11:00, Dato: 28. mai 2021,
Møterom: Teams
Saksbehandler: Solveig Paule
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Sak 32/21 Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent.

Sak 33/21 Godkjenning av referat fra møtet 23.04.21
Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak: Vedlagt referat er godkjent.

Sak 34/21 Soneinndeling
Saken er en oppfølging av sak 48/20 Videreutviklet nullvekstmål, i styringsgruppemøtet 4.
september 2020. I denne saken sluttet styringsgruppen seg til flere punkter vedrørende
videreutviklet nullvekstmål og eventuell soneinndeling av avtaleområdet. Fullstendige
saksdokumenter til sak 48/20 finnes på Miljøløftet.no:
https://miljoloftet.no/detteerMiljoloftet/motepapir-og-referater/
Videre oppfølging av denne saken ble også løftet under sak 31/21 Eventuelt i
styringsgruppemøtet 23. april 2021. Som vedtaket i sak 48/20 tilsier, har Miljøløftets
Administrative koordineringsgruppe (AKG) i sitt møte 19. mai 2021 drøftet behovet for
soneinndeling med sikte på å legge fram en sak til et kommende møte i styringsgruppen. I
møtet fredag 28. mai vil Staten presentere bakgrunnen for brev (sendt partene 8. juni 2020)
ang. bl.a. muligheter for soneinndeling i byvekstavtaleområdene, og hva en slik
soneinndeling i så fall medfører i praksis. I møtet vil også Vestland fylkeskommune
orientere om regional plan og hvordan spørsmålet om soner er håndtert der.
Forslag til vedtak:

Sak 35/21 Miljøløftets årsmelding 2020
Miljøløftets årsmelding for 2020 er nå under ferdigstilling. Sekretariatet ønsket opprinnelig
å legge en fullstendig årsmelding frem for styringsgruppen i dette møtet. Imidlertid er
reisevaneundersøkelsen for 2020 noe forsinket. Sammen med dette ser sekretariatet også
behov for noe mer tid til å visualisere resultatene fra 2020 på en best mulig måte, samt
ytterligere kvalitetssikre innholdet sammen med partene. Sekretariatet vil derfor
presentere resultater og nøkkeltall fra Miljøløftets årsmelding 2020 i møtet. I etterkant av
møtet vil utkastet bli sendt til kvalitetssikring hos hver virksomhet. En fullstendig
årsmelding 2020 vil bli lagt frem for styringsgruppen i møtet fredag 18. juni, og deretter
oversendt til lokalpolitisk behandling.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 36/21 Revidert nasjonalbudsjett (RNB)
Statens vegvesen orienterer om Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2021 og hvordan dette nå
tas videre overfor de aktuelle prosjektene i Miljøløftet.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 37/21 Eventuelt

