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Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent. 

Sak 2/21 Godkjenning av referat fra møtet 18.12.20  

Se vedlegg 1. 

Forslag til vedtak: Vedlagt referat er godkjent. 

Sak 3/21 Oppdatering prosjekter med større endringer i kostnadsbildet, 
fremdrift mm. 

Saken er en oppfølging av tidligere styringsgruppemøter; sak 51/20 4. september, sak 55/20 
22. oktober, sak 64/20 13. november og sak 77/20 18. desember. Statens vegvesen 
oppdaterer styringsgruppen om Olav Kyrres gate og Carl Konows gate.  

Forslag til vedtak: 

Sak 4/21 Årsbudsjett 2021 – prosjekter på kommunal og fylkesveg 

Saken er en oppfølging av sak 79/20 Årsbudsjett 2021 i styringsgruppen 18. desember. I 
dette møtet fattet styringsgruppen følgende vedtak: 

«Styringsgruppen i Miljøløftet foretar en midlertidig omdisponering av tilgjengelige midler på 
post 66 i Miljøløftet, slik at kontrakt blir tildelt for prosjektet Infrastruktur Paradis og prosjektet 
kan holde planlagt fremdrift. Så snart midler er bevilget som forutsatt i Miljøløftets 
handlingsprogram 2021-2024 (over post 66), vil disse midlene bli disponert tilbake. 
Omdisponeringen vil ikke medføre endringer i den avtalte porteføljen. 

Til førstkommende styringsgruppemøte fredag 15. januar 2021 vil sekretariatet utarbeide et 
notat om håndtering av prosjekter på kommunal- og fylkesvei som ikke fikk statlige 
bevilgninger i 2021 som forutsatt i Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024.» Se vedlegg 2. 

Sekretariatet v/ controller Eva Mari Pettersen orienterer om status for arbeidet med 
Miljøløftets årsbudsjett for 2021 for prosjekter på kommunal og fylkesveg som ikke fikk 
bevilgninger i statsbudsjett 2021 i tråd med Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024. 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen i Miljøløftet foretar en midlertidig omdisponering av tilgjengelige midler på 
post 66 i Miljøløftet, slik at planlagt fremdrift kan opprettholdes for prosjektene Kvamsbrekko, 
Gangveg fra helsehuset til Såtabu og Kulvert og busstopp – Idrettsvegen. Så snart midler er 
bevilget som forutsatt i Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024, vil disse midlene bli 
disponert tilbake. Omdisponeringen vil ikke medføre endringer i den avtalte porteføljen. 

Styringsgruppen ber Statens vegvesen ta de omtalte tre prosjektene, samt prosjektet 
Infrastruktur Paradis, videre i prosessen med Revidert nasjonalbudsjett 2021. 

Sak 5/21 Rammer for Handlingsprogram 2022-2025  

Sekretariatet er sammen med partene i gang med rulleringen av Miljøløftets 
handlingsprogram 2022-2025. Rulleringen har bl.a. vært tema i de siste møtene i 
arbeidsutvalget og i AKG 7. januar, og vil være tema i kommende møter i styringsgruppen 
frem mot vedtak av handlingsprogrammet våren 2021. Sekretariatet har laget et notat om 
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de overordnede økonomiske rammene for den kommende rulleringen. Se vedlegg 3. 
Sekretariatet v/ controller Eva Mari Pettersen presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.  

Sak 6/21 Kort orientering om videreutvikling av organiseringen i 
samarbeid med EY  

Saken er en oppfølging av sak 71/20 Orientering: Videreutvikling av Miljøløftets 
organisering i styringsgruppen 13. november 2020. Partene jobber videre sammen med EY 
for å videreutvikle organiseringen av arbeidsgruppene i Miljøløftet slik at vi blir best mulig 
rustet til å nå målene i byvekstavtalen og drive reell porteføljestyring. Sekretariatet v/ 
sekretariatsleder Solveig Paule orienterer om saken i møtet.   

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. Forslag til videreutvikling av 
organiseringen i Miljøløftet vil bli lagt frem for styringsgruppen i møtet 19. februar. 

Sak 7/21 Vintersykkelkampanje 2020/2021  

Miljøløftet har siden 1. desember 2020 hatt vintersykkel- og piggdekkampanje i hele 
avtaleområdet. Kampanjen er bygget på tilsvarende kampanjer i andre 
byvekstavtaleområder, og har fått gode tilbakemeldinger. Sekretariatet v/ 
kommunikasjonsrådgiver Kristoffer S. Monsen presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

Sak 8/21 Eventuelt 


