
  

 

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

Bakgrunn 

Denne 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. 

Utgangspunktet for årsbudsjett 2021, var at det skulle vedtas av styringsgruppen i mars-
møtet. Handlingsprogram 2021-2024 år 1 skulle justeres i tråd med faktiske løyvinger i 
Fylkesting og Storting, samt at pottene skulle detaljeres. Eventuelt endrede behov siden 
vedtak av handlingsprogram 2021-2024 år 1 skulle også forsøkes innarbeidet i 
årsbudsjettet.  

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 oppdatert 
årsbudsjett 2021 for Miljøløftet er ikke klart. Fylkestinget har i fylkesbudsjettet for 2021 
løyvet i tråd med den fylkeskommunale andelen i Miljøløftets handlingsprogram 2021. 
Merbehov som har blitt synliggjort etter vedtak av handlingsprogrammet, behandles videre 
i fremtidige økonomirapporteringsprosesser.   

Sekretariatet foreslår at årsbudsjett 2021 for Miljøløftet ikke behandles som ett dokument 
med ytterligere detaljering av potter og belønningsmidler som vedlegg, 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 vil dette notatet legge frem forslag til bruk av belønningsmidler til kommunene i 
2021, basert på innspill fra kommunene. 
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Bruk av belønningsmidler til kommunene 

I byvekstavtalen er det satt av 34 mill. årlig fra 2019 til belønningsmidler til kommunene. 
Belønningsmidlene utbetales fra staten til Vestland fylkeskommune én gang i året. Les mer 
om ordningen, og retningslinjene her. 

Foreløpig er det ikke utbetalt noen belønningsmidler videre til kommunene. Og status for 
tilgjengelige midler i 2021 er om lag 103 mill. Se tabell nedenfor for fordeling mellom 
kommunene. 
 

Tabell 1 - Belønningsmidler til kommunene 

Post 66: Belønningsmidler 
til kommunene 2019 2020 2021 2019-2021 2022-2029 

Sum 2019-
2029 

Bergen 23,76 23,76 24,54 72,1 196,3 268,4 
Alver 2,46 2,46 2,54 7,5 20,3 27,8 
Askøy 2,47 2,47 2,55 7,5 20,4 27,9 
Bjørnafjorden 2,08 2,08 2,15 6,3 17,2 23,5 
Øygarden 3,22 3,22 3,33 9,8 26,6 36,4 
Sum belønningsmidler 34,0 34,0 35,1 103,1 280,9 384,0 
 

Det er belønningsmidlene til kommunene som brukes som garanti for å kunne starte opp 
de prosjektene som ble spilt inn til revidert nasjonalbudsjett 2021 (sak 4/21 i 
styringsgruppen 15. januar 2021). Garantien er på om lag 50 mill. kr.  

Prosessen med belønningsmidler som står på fond er også forankret i styringsgruppen (sak 
26/20). Utdrag fra saken:  

«For belønningsmidlene for 2019 og 2020, legger partene til grunn at disse kan tildeles til 
kommunene etter søknad om konkrete prosjekter som er innenfor formålet for ordningen. 
Søknaden utformes som et prosjektark for det aktuelle prosjektet, som så drøftes i 
Miljøløftets arbeidsutvalg (AU), med forankring i Miljøløftets administrative 
koordineringsgruppe (AKG)». 

I prosessen med å levere prosjektark via web-løsning for rullering av handlingsprogram 
2022-2025, har det også kommet inn mange innspill om bruk av belønningsmidler, se tabell 
2 nedenfor: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/kollektivtransport/belonningsordningen-bymiljoavtaler-og-byvekstavtaler/id2571977/
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Tabell 2 - Innspill til prosjekter finansiert av belønningsmidler 

 

Som tabellen viser, gjelder flere av prosjektene først fra 2022 og videre. Behandlingen av 
disse prosjektene vil være en del av handlingsprogram 2022-2025. To av prosjektene i 
Øygarden var med i handlingsprogram 2021-2024, og er derfor allerede avklart. 

Fra tabellen gjenstår det da å behandle prosjekter i 2021 for Bjørnafjorden kommune. Mer 
informasjon om hvert enkelt prosjekt finnes i vedlegg 3a.  

I møtet i arbeidsutvalget (AU) 23. februar 2021, presenterte representant fra Bjørnafjorden 
kommune de enkelte prosjektene som er spilt inn. Alle prosjektene, med unntak av to, er 
planprosjekter/forberedende arbeider. Bjørnafjorden ønsker å få en større 
kunnskapsdatabase slik at de i årene fremover kan prioritere de gode prosjektene med 
tanke på måloppnåelse. 

AU og AKG stilte seg bak å benytte belønningsmidler til disse prosjektene, og anbefaler at 
styringsgruppen også gir sin tilslutning til dette. 

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. 

 


