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Styringsgruppen for Miljøløftet
Møte 6/2021 | Klokkeslett: 09.00 - 11.00 | Dato: 18.06.2021
Møtested: Teams
Saksbehandler: Solveig Paule
Møtedeltakere

Øvrige deltakere

Dato: 21.06.2021
Navn

Part

Ingrid Dahl Hovland

Vegdirektør

Thor Haakon Bakke

Byråd, Bergen kommune

Roald Andahl

Bergen kommune

Jon Askeland

Fylkesordfører, Vestland
fylkeskommune

Rune Haugsdal

Fylkesrådmann, Vestland
fylkeskommune

Håkon Rasmussen

Direktør for mobilitet og
kollektivtr.Vestland fylkeskommune

Kjell Kvingedal

Statsforvaltaren i Vestland

Anita Skauge

Jernbanedirektoratet

Øivind Støle

Jernbanedirektoratet

Malin Bismo Lerudsmoen

Statens vegvesen

Nils Magne Slinde

Statens vegvesen

Sara Sekkingstad

Ordfører, Alver kommune

Ørjan Raknes Forthun

Rådmann, Alver kommune

Siv Høgtun

Ordfører, Askøy kommune

Eystein Vennesland

Rådmann, Askøy kommune

Trine Lindborg

Ordfører, Bjørnafjorden kommune

Torgeir Sæter

Kommunalsjef, Bjørnafjorden
kommune

Tom Georg Indrevik

Ordfører, Øygarden kommune

Rune Landro

Konst. kommunedirektør, Øygarden
kommune

Solveig Paule

Sekretariatsleder Miljøløftet

Dina Lefdal

Vestland fylkeskommune

Torill Klinker

Vestland fylkeskommune

Ole Hallvard Dyrbekk

Vestland fylkeskommune

Hogne Haugsdal

Alver kommune

Astrid Elisabet Håvik

Jernbanedirektoratet

Torild Hage

Jernbanedirektoratet

Kristoffer Sandvik Monsen

Sekretariatet, Miljøløftet

Eva Mari Pettersen

Sekretariatet, Miljøløftet

Anders Kjetland

Sekretariatet, Miljøløftet

Kristian Rindheim

Sekretariatet, Miljøløftet
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Saksliste
Sak 38/21

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 39/21

Godkjenning av referat fra møtet 28.05.21

Sak 40/21

Økonomirapportering 1. tertial 2021

Sak 41/21

Miljøløftets årsmelding 2020

Sak 42/21

Soneinndeling

Sak 43/21

Endret kjøremønster Torget/Bryggen sommeren 2021 – status
kommunikasjon

Sak 44/21

Bruk av de fylkeskommunale midlene i Miljøløftet – sak til
fylkestinget i juni

Sak 45/21

Videreutvikling av Miljøløftet i samarbeid med EY

Sak 46/21

Møtedatoer høsten 2021

Sak 47/21

Eventuelt

Sak 38/21 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 39/21 Godkjenning av referat fra møtet 28.05.21
Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.

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. Controller Eva Mari Pettersen
fra sekretariatet gjennomgikk hovedtrekk og avvik for Miljøløftet-prosjekter for 1. tertial
2021. Se vedlagt presentasjon.
Statens vegvesen påpekte at styringsgruppen må komme tilbake til hvordan planarbeid
finansieres, og at det ikke nødvendigvis skal være direkte finansiering av planstillinger
gjennom Miljøløftet. Planporteføljen må være fokus ved neste rullering av
handlingsprogrammet.
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
Miljøløftets årsmelding for 2020 er nå ferdig og kvalitetssikret av partene. Resultater og
nøkkeltall fra Miljøløftets årsmelding 2020 ble presentert i styringsgruppemøtet 28. mai.

3

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
Saken er en oppføling av sak 34/21 i møtet 28. mai hvor det ble diskutert om det skal
arbeides mot en evt. soneinndeling i avtaleområdet. Det var for tidlig for partene å
konkludere om veien videre for soneinndeling i møtet 28. mai. I etterkant av
styringsgruppemøtet sendte Statens vegvesen ut et notat om det som ble presentert om
temaet i møtet. Partene ga uttrykk for at drøftingen samt notatet hadde vært oppklarende,
og at de var klare for å fatte vedtak i saken uten ytterligere drøfting.
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.
Kommunikasjonsrådgiver Anders Kjetland fra sekretariatet orienterte om status for
kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med årets sommerstenging. Sekretariatet
koordinerer det overordnete kommunikasjonsarbeidet gjennom en gruppe med
representanter fra partene i prosjektet Torget/Bryggen. Se vedlagt presentasjon.
Innspill om å bruke NRK Trafikk til å aktivt formidle endret kjøremønster til flest mulig.
Fremhevet som positivt at Miljøløftet står samlet om kommunikasjonen i dette prosjektet,
og at det ikke kommer enkeltvis fra partene.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 44/21 Bruk av de fylkeskommunale midlene i Miljøløftet – sak til
fylkestinget i juni
Vestland fylkeskommune vedtok en sak i fylkestinget i juni 2021 om bruk av de
fylkeskommunale midlene i Miljøløftet. Vestland fylkeskommune presenterte saken som
en orientering til styringsgruppen for å vise hvilke forventninger Vestland fylkeskommune
har til neste rullering av Miljøløftets handlingsprogram og en eventuell reforhandling av
byvekstavtalen. Partene kommenterte at det er fint å få innblikk i hva VLFK ønsker i en
reforhandlet byvekstavtale. Samtidig var det flere av partene som var kritisk til noe av
innholdet. Askøy kommune påpekte at det er krevende når Askøypakken, som var signert
og iverksatt før byvekstavtalen, nevnes eksplisitt i byvekstavtalesammenheng, selv om
Askøypakken ikke er en del av byvekstavtalen.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.
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Sak 45/21 Videreutvikling av Miljøløftet i samarbeid med EY
Sekretariatsleder Solveig Paule orienterte kort om at videreutviklingen av Miljøløftets
organisering i samarbeid med EY er noe forsinket ift. tidligere vedtatt fremdriftsplan.
Detaljene i løsningsforslaget trenger å arbeides noe mer med til over sommeren. Saken vil
derfor først bli lagt frem for styringsgruppen i september, når også formøtet mellom de
lokale partene er avholdt.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 46/21 Møtedatoer høsten 2021
Foreslåtte møtedatoer for styringsgruppen høsten 2021 var sendt ut på forhånd:
•
•
•
•

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

Det var ingen kommentarer til de foreslåtte datoene.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. Sekretariatet kaller inn til møter på de
angitte datoene.

Sak 47/21 Eventuelt
Tre saker:
1. Fylkesordfører Jon Askeland orienterte om at Fylkestinget nå har vedtatt en
samarbeidsavtale om kollektivtrafikk mellom Vestland fylkeskommune og Bergen
kommune (sak PS 34/2021 i møtet 16.-17. juni).
2. Malin Lerudsmoen orienterte om at møte i politisk styringsgruppe for Miljøløftet vil bli
avholdt etter sommeren. Tentativt møtetidspunkt er 1. september kl. 13.00-14.00.
3. Sekretariatet og Vestland fylkeskommune orienterte om at det vil bli arrangert et
seminar/informasjonsmøte om Miljøløftet for politikere i avtaleområdet. Seminaret er
et ledd i oppfølgingen av sak 80/20 i styringsgruppemøtet 18. desember 2020 om
strategisk handlingsprogram for Miljøløftet. Ønske om et slikt seminar er også vedtatt
av Fylkestinget ifbm. behandlingen av Miljøløftets handlingsprogram 2022-2025 (sak
PS35/2021 i møtet 16.-17. juni). Mulig dato for seminaret er foreløpig satt til 22.
oktober. Men det kommer mer informasjon etter hvert. Se vedlagt presentasjon.
Svært gode tilbakemeldinger fra de nye kommunene på planene om et slikt seminar,
særlig muligheten til å kunne stille spørsmål skriftlig i forkant av møtet og få svar på
disse i plenum. Sekretariatet og Vestland fylkeskommune følger opp arbeidet med
seminar om Miljøløftet.

