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Sak 38/21 Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent.

Sak 39/21 Godkjenning av referat fra møtet 28.05.21
Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak: Vedlagt referat er godkjent.

Sak 40/21 Økonomirapportering 1. tertial 2021
Saken er en oppfølging av vedtatte retningslinjer for sekretariatet (vedtatt av
styringsgruppen 4. september 2020), som sier at sekretariatet skal tilrettelegge for at
styringsgruppen for Miljøløftet har en totaloversikt over økonomisk status og framdrift slik
at de kan drive ansvarlig porteføljestyring av byvekstavtalen. Sekretariatet har nå mottatt
økonomirapportering fra VLFK og SVV for 1. tertial 2021, og laget et notat som viser
hovedtrekk og avvik. Se vedlegg 2.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. Sekretariatet fullfører arbeidet
med utarbeidelse av rutiner for økonomirapportering slik at disse behandles i styringsgruppen
før 2021 er omme.

Sak 41/21 Miljøløftets årsmelding 2020
Resultater og nøkkeltall fra Miljøløftets årsmelding 2020 ble presentert i
styringsgruppemøtet 28. mai. Årsmeldingen er nå ferdigstilt og kvalitetssikret av partene.
Se vedlegg 3.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar Miljøløftets årsmelding 2020 til orientering.
Sekretariatet innarbeider eventuelle endringer i tråd med diskusjonen i møtet, og foretar evt.
mindre grafiske/kommunikative tilpasninger i etterkant av møtet, og sender deretter
Miljøløftets årsmelding 2020 over til partene for lokalpolitisk behandling.

Sak 42/21 Soneinndeling
I styringsgruppemøtet 28. mai, vedtok styringsgruppen følgende i sak 34/21 Soneinndeling:
Styringsgruppens deltakere var i dagens møte ikke klar til å ta standpunkt til om
bergensområdet ikke skal ta i bruk soneinndeling, eller å vedta og etablere en
arbeidsgruppe som skal vurdere soneinndeling frem mot reforhandling av
byvekstavtalen. Flere av partene trenger noe mer tid til å drøfte, forstå og forankre
innholdet i presentasjonene i møtet. Styringsgruppen tar derfor saken til orientering.
Statens vegvesen utarbeider et notat i tråd med innholdet i det som ble presentertog
sender notatet til partene så snart som mulig, og senest innen utgangen av fredag 4.
juni.
Saken løftes igjen til styringsgruppen 18. juni med mål om vedtak vedrørende veien
videre for soneinndeling eller ei for byvekstavtaleområdet. Dersom det er for knapt med
tid frem til 18.juni, blir saken løftet til første styringsgruppemøte etter sommeren.
Notatet fra Statens vegvesen ble sendt ut 4. juni, se vedlegg 4. Vi ber om at partene i
møtet enten tar standpunkt til om bergensområdet ikke skal ta i bruk soneinndeling i større
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grad enn det er ivaretatt i gjeldende avtale, eller om soneinndeling skal drøftes nærmere
ved reforhandling av byvekstavtalen (og at det eventuelt settes ned en arbeidsgruppe som
kan se videre på saken). Alternativt at saken settes opp igjen på første styringsgruppemøte
etter sommeren, som er berammet til fredag 10. september.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen legger ikke opp til en ytterligere soneinndeling nå, men
ønsker å drøfte saken nærmere ved reforhandling av byvekstavtalen.

Sak 43/21 Endret kjøremønster Torget/Bryggen sommeren 2021 – status
kommunikasjon
Saken er en oppfølging av flere saker, bl.a. sak 46/20 Oppsummering av stenging
Torget/Bryggen sommeren 2020 i styringsgruppen 4. september 2020. Bergen kommune
og Vestland fylkeskommune har vedtatt at prosjektet med endret kjøremønster
Torget/Bryggen skal gjentas sommeren 2021. Det er satt ned en gruppe med
representanter fra partene som jobber med hvordan det skal kommuniseres rundt
prosjektet Torget/Bryggen i år. Anders Kjetland fra sekretariatet orienterer om status for
dette kommunikasjonsarbeidet.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 44/21 Bruk av de fylkeskommunale midlene i Miljøløftet – sak til
fylkestinget i juni
Vestland fylkeskommune har fremmet en sak til fylkestinget om bruk av de
fylkeskommunale midlene i Miljøløftet. Denne saken legges frem som en orientering til
styringsgruppen, om hvilke forventninger Vestland fylkeskommune har til neste rullering av
Miljøløftets handlingsprogram og en eventuell reforhandling av byvekstavtalen.
Se vedlegg 5 og 5a. (Med forbehold om endringer etter behandlingen i fylkestinget).
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 45/21 Videreutvikling av Miljøløftet i samarbeid med EY
Partene i Miljøløftet har siden november 2020 arbeidet med videreutvikling av Miljøløftets
organisering i samarbeid med konsulentselskapet EY. Styringsgruppen er jevnlig blitt
orientert om prosessen og har fattet nødvendige vedtak. I sak 28/21 Videreutvikling av
Miljøløftets organisering i møtet 23. april 2021 fattet styringsgruppe følgende vedtak:
1. Styringsgruppen tar vedlegg 3a Nåsituasjonsbeskrivelse «Videreutvikling av
Miljøløftet» og vedlegg 3b Forslag til fremtidig organisering «Videreutvikling av
Miljøløftet» til orientering.
2. Styringsgruppen gir tilslutning til at løsningsforslaget implementeres i henhold til
foreslått fremdriftsplan.
3. Ledelse av ulike møtefora vil bli fastlagt i styringsgruppen for Miljøløftet i møtet
fredag 18. juni. De lokale partene forbereder denne drøftingen gjennom et eget
formøte.
EY har etter dette arbeidet videre med videreutviklingen i tett samarbeid med AKG og
sekretariatet. AKG drøftet saken igjen i sitt møte 9. juni, og konkluderte da med at
detaljene i løsningsforslaget trenger å arbeides noe mer med til over sommeren. Saken vil
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derfor først bli lagt frem for styringsgruppen i september, når også formøtet mellom de
lokale partene er avholdt.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 46/21 Møtedatoer høsten 2021
Foreslåtte møtedatoer for styringsgruppen høsten 2021
•
•
•
•

Fredag 10. september
Fredag 1. oktober
Fredag 29. oktober
Fredag 3. desember

kl. 12.30-15.30
kl. 09.00-12.00
kl. 09.00-12.00
kl. 09.00-12.00

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. Sekretariatet kaller inn til møter
på de angitte datoene.

Sak 47/21 Eventuelt

