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Solveig Paule er ansatt som sekretariatsleder for Miljøløftet.
- Vi er svært glade for at Solveig Paule har takket ja til å bli sekretariatsleder. Hun har solid kjennskap til
politiske prosesser og erfaring fra samarbeid med politiske og administrative organ på ulike nivå, sier
vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som er leder av den administrative styringsgruppen for Miljøløftet.
Den nyansatte sekretariatslederen skal lede det daglige arbeidet med Miljøløftet, og forberede
beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter. God koordinering mellom de ulike etatene og
organisasjonene vil også være vesentlig. Denne styringsgruppen består av fylkesordføreren i Hordaland,
byråd for byutvikling, jernbanedirektøren, fylkesmannen og vegdirektøren.

- En mer bærekraftig Bergensregion
Solveig Paule er 47 år gammel og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Husbanken vest. Hun har
tidligere jobbet i Bergen og Omegn Boligbyggelag, Stavanger Aftenblad og A-pressen. Paule er utdannet
journalist fra Universitetet i Stavanger og har hovedfag i kunsthistorie med fordypning i bygningsvern fra
Universitetet i Bergen.
- Jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg får være med i arbeidet med å gjøre Bergen til en grønnere og
mer miljøvennlig by. Bedre tilbud for fotgjengere, sykkel og kollektivtransport og bedre og tryggere
veger er alle saker som er svært viktig for meg. Miljøløftet er et kjempespennende samarbeid mellom de
viktigste aktørene i satsingen på en mer bærekraftig Bergensregion.
Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen og bypakke Bergen, og trådte i kraft
01.01.2018. Det er en forlengelse og videreutvikling av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og
miljø. Hovedmålet for Miljøløftet er nullvekst i personbiltrafikken i byområdet og god fremkomst for alle
trafikantgrupper med hovedvekt på kollektiv, sykkel og gange. De neste 20 årene skal Miljøløftet
investere for om lag 29 milliarder kroner og bygge bybane, tryggere og bedre veier, sykkelveier, fortau
og miljøgater.
Med det første vil det bli forhandlet om ny byvekstavtale mellom staten, Hordaland fylkeskommune og
kommunene Bergen, Fjell, Lindås, Askøy og Os.
Solveig Paule tiltrer som sekretariatsleder for Miljøløftet 12. august. Stillingen som sekretariatsleder ble
utlyst i desember 2017 da Adelheid Nes sa opp for å gå over til Bybanen. Torill Klinker fra
Jernbanedirektoratet har fungert i stillingen fra februar 2018.

Kontaktperson:
Leder av den administrative styringsgruppen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen som kan kontaktes via
fungerende sekretariatsleder Torill Klinker, telefon 908 99 261.

