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Mandater til Miljøløftets nye organisering
Forslag til vedtak:
1. Styringsgruppen gir tilslutning til at Miljøløftes nye organisering implementeres og
at vedlagte mandater er gjeldende for Miljøløftets nye arbeids- og møte forum fra 8.
oktober 2021.
2. Styringsgruppen ber om at ny organisering evalueres innen utgangen av 2022.
Vedlegg:
Vedlegg 1: Mandat for nye arbeids- og møteforum
Saksopplysninger:
Formålet med saken er at Styringsgruppen skal behandle mandater til Miljøløftets nye
arbeids- og møteforum, som er utarbeidet i henhold til vedtatt løsningsforslag til
organisering av Miljøløftet. Forslaget til mandater ligger vedlagt saken.
1. Bakgrunn
Etter at ny byvekstavtale for Bergen og omegn (2019-2029) ble signert og
regjeringsgodkjent høsten 2020, ble det tidligere samarbeidet mellom Bergen kommune,
Hordaland fylkeskommune, Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i
Hordaland utvidet med fire nye kommuner: Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden.
Avtalen består i dag av totalt ni parter, og begrunnelsen for leveransen er å videreutvikle
Miljøløftets organisering der de nye kommunene blir inkludert.
Formålet med prosjektet er å videreutvikle Miljøløftets organisering slik at den bidrar til
målet om «Miljøløftets organisering skal underbygge og bidra til måloppnåelse ved reell
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porteføljestyring, organiseringen skal ivareta alle partene og være i tråd med
retningslinjene for Miljøløftets sekretariat».
EY har gjennomført en kartlegging av nåsituasjonen og alternativer til organisering, som
ble presentert i styringsgruppemøtet 19. februar 2021. Videre utarbeidet EY løsningsforslag
til ny organisering, som ble presentert i styringsgruppemøtet 23. april 2021.
Styringsgruppen ga i møtet sin tilslutning til at løsningsforslaget implementeres i henhold
til foreslått tidsplan, og etter at partene har drøftet ledelse av ulike møtefora.
EY orienterte om status for arbeidet i styringsgruppen 10. september 2021, hvor
styringsgruppen ba om at mandater for arbeids- og møteforum i den nye organiseringen
fremlegges i styringsgruppemøtet 8. oktober 2021.
2. Mandater til Miljøløftets arbeids- og møteforum
Mandater til Miljøløftet nye arbeids- og møteforum ligger vedlagt saken. Mandatene er
utarbeidet med utgangspunkt i vedtatt løsningsforslag, anbefalinger fra EY og innspill fra
AKG.
3. Nødvendige avklaringer og veien videre
Mandatene for de geografiske arbeidsgruppene vil suppleres med et kart som viser
inndeling av arbeidsgruppenes geografiske område. Videre vil ledelsen av arbeidsgruppe
vest avklares mellom Askøy og Øygarden kommuner.
Det er i mandatene åpnet for at Prioriteringsrådet kan gjøre tilpasninger og justeringer i
arbeidsgruppenes mandater for å sikre smidighet i overgangen mellom gammel og ny
organisering. EY anbefaler at vedtatt organisering av Miljøløftets arbeids- og møteforum
evalueres innen utgangen av 2022.

