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Sak 61/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent. 

Sak 62/21 Godkjenning av referat fra møtet 08.10.21  

Se vedlegg 1. 

Forslag til vedtak: Vedlagt referat er godkjent. 

Sak 63/21 Strategisk styringsdokument for innfartsparkering 

Se vedlegg 2. 

Saken er en oppfølging av møtet i styringsgruppen 13. november 2020 hvor det ble bestilt 
igangsettelse av et arbeid med innfartsparkering i Miljøløftet. I januar 2021 ble det satt ned 
en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til strategisk styringsdokument for 
innfartsparkering innenfor avtaleområdet til Miljøløftet.  

Det strategiske styringsdokumentet har vært sak i administrativ koordineringsgruppe ved 
flere anledninger. Til Prioriteringsrådet fredag 29. oktober kom 
kommunedirektører/rådmenn fra Askøy, Bjørnafjorden, Øygarden og Alver med en samlet 
tilbakemelding på strategien. Strategien ble oppdatert samme dag ihht. 
omegnskommunenes tilbakemelding, og partene i Prioriteringsrådet stilte seg bak å sende 
forslag til strategisk styringsdokument til Styringsgruppen for videre behandling der. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe slutter seg til Strategisk styringsdokument for 
innfartsparkering. 

Sak 64/21  Økonomirapportering pr. 2. tertial 

Se vedlegg 3. 

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. Sekretariatet har mottatt økonomirapportering fra VLFK 
og SVV per 2. tertial 2021, og laget et notat som viser hovedtrekk og avvik.  

Prognosen for prosjektene i byvekstavtalens portefølje, viser et samlet mindreforbruk på vel 1 
milliard kroner i 2021. Rundt halvparten av mindreforbruket knytter seg til belønningsmidler 
som settes på fond hos fylket, hvor mesteparten er et planlagt mindreforbruk (drift kollektiv). 
Den andre halvparten av års-avviket knytter seg til mindreforbruk på de statlige post 63 
midlene til Bybanen byggetrinnn 4. 

Prognosen for bypakke Bergen, viser at rekvireringsbehovet i 2021 overstiger forventet netto 
bompengeinntekt. 

Flere detaljer knyttet til enkeltprosjektene i de ulike finansieringskildene, er i vedlegg 2.  

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar økonomirapporteringen pr. 2.tertial til 
orientering. Avvikene innarbeides i kommende rullering av handlingsprogrammet. 

Sak 65/21 Oppsummering lokalpolitisk seminar 

Det settes av tid til å gi tilbakemeldinger på det politiske seminaret 22. oktober.  
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Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe ber sekretariatet legge til rette for nytt 
lokalpolitisk seminar i 2022. Tilbakemeldingene i møtet tas med i den videre planleggingen. 

Sak 66/21 Orientering om passasjertall for kollektivtransport 

Vestland fylkeskommune v/Håkon Rasmussen orienterer om passasjertall for 
kollektivtransporten i bergensområdet etter gjenåpningen. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 

Sak 67/21 Plan for rullering av handlingsprogram 2023-2026 

Sekretariatet presenterer tidsplan for rulleringen av handlingsprogram 2023-2026. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 

Sak 68/21 Eventuelt 


