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Sak 17/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent. 

Sak 18/21 Godkjenning av referat fra møtet 19.02.21  

Se vedlegg 1. 

Forslag til vedtak: Vedlagt referat er godkjent. 

Sak 19/21 Handlingsprogram 2022-2025: Innspill til statsbudsjett 2022 

Saken er en oppfølging av flere saker vedrørende rullering av handlingsprogram 2022-2025 
og innspill til statsbudsjett 2022 (senest sak 12/21 i styringsgruppen 19. februar). 
Administrativ koordineringsgruppe behandlet innspill til statsbudsjett 2022 i sitt møte 9. 
mars og innstiller styringsgruppen å spille inn prosjekter for om lag 530 mill. kroner til 
finansiering over post-30 midler i 2022. Sekretariatet har laget et notat i saken. Se vedlegg 
2. Controller Eva Mari Pettersen fra sekretariatet presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen ber Statens vegvesen spille inn Miljøløftets budsjettbehov 
for post 30-midler i statsbudsjett 2022 i tråd med tabell 1 i notatet.  

 

Sak 20/21  Årsbudsjett 2021: Status fremdrift og belønningsmidler til 
kommunene  

Saken er en oppfølging av flere saker vedrørende årsbudsjett 2021 (senest sak 11/21 i 
styringsgruppen 19. februar). Saken er også en oppfølging av tidligere saker om 
belønningsmidler til kommunene i byvekstavtalen. 

Arbeidet med årsbudsjett 2021 har så langt ført til mange nyttige avklaringer, som blant 
annet fremdrift på prosjekter på kommunal og fylkesveg som ikke fikk løyving i 
statsbudsjett 2022, og håndtering av merforbruk på enkelte prosjekter.  

Det jobbes likevel fortsatt med enkelte avklaringer, og et endelig forslag til årsbudsjett 
2021 er ikke klart. Sekretariatet foreslår at årsbudsjett 2021 ikke behandles som ett 
dokument, men at vi tar med oss de nyttige avklaringene som har kommet i arbeidet med 
årsbudsjett, og ser fremover mot videre avklaringer i kommende 
økonomirapporteringsprosesser og rullering av handlingsprogrammet. 

Videre er det i denne saken lagt frem forslag til bruk av belønningsmidler til kommunene i 
2021, basert på innspill fra kommunene. Sekretariatet har laget et notat i saken. Se 
vedlegg 3. Controller Eva Mari Pettersen fra sekretariatet presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken om fremdrift i arbeidet med Miljøløftets 
årsbudsjett 2021 til orientering. 

Styringsgruppen slutter seg til AKG og AU sin anbefaling om å bevilge midler til Bjørnafjorden 
kommune i 2021 i tråd med tabell 2.  

Innspill til bruk av belønningsmidler i perioden 2022-2025 håndteres som en del av 
handlingsprogram 2022-2025. 
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Sak 21/21  Aktivitetsplan for Miljøløftet 2021: Kampanjer, eventer og 
annet utadrettet arbeid 

Saken er en oppfølging av sak 83/20 Presentasjon av aktivitetsplan for Miljøløftet 2021 i 
styringsgruppen 18. desember 2020. Aktivitetsplanen for 2021 er nå ferdigstilt. Planen er 
utarbeidet sammen med Sykkelbyen Bergen og Miljøløftets avtalepartner Haltenbanken 
med underleverandører og skisserer planlagte tiltak innen kommunikasjon og 
holdningsendrende arbeid. Se vedlegg 4. Kommunikasjonsrådgiver Kristoffer Sandvik 
Monsen presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. Aktivitetsplanen oversendes alle 
parter som et arbeidsdokument for 2021. 

Sak 22/21  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, sak 6/21 Kort orientering om 
videreutvikling av organiseringen i samarbeid med EY i styringsgruppen 15. januar 2021 og 
sak 14/21 Orientering om videreutvikling av organiseringen i samarbeid med EY i 
styringsgruppen 19. februar. Partene har gjennom Miljøløftets administrative 
koordineringsgruppe (AKG) arbeidet videre med videreutvikling av organiseringen, men 
trenger noe mer tid til drøfting før et forslag til implementering kan legges frem for 
styringsgruppen. Sekretariatsleder Solveig Paule orienterer kort om saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

Sak 23/21  Trafikk og inntekt i bomstasjonene i Bergen 

Partene i Miljøløftet får jevnlig rapport om trafikk og inntekt i bomstasjonene i Bergen. 
Kristian Bauge, Statens vegvesen presenterer tall for trafikk og inntekt i bomstasjonene i 
Bergen i 2020, og prognose for 2021. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

Sak 24/21  Eventuelt 

 


