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Sak 33/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste blir godkjent. 

Sak 34/20  Godkjenning av referat fra møte 4/2020 

Se vedlegg 1.  

Forslag til vedtak: Vedlagt referat blir godkjent. 

 

Sak 35/20  Utkast til bruk av Skyss/Kringom sine 
belønningsmidler for hele avtaleperioden, 
samt orientering om kollektivutfordringer 
under korona 

Notat ettersendes. Direktør i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø, presenterer saken i møtet.  

Forslag til vedtak:  

 

Sak 36/20  Sykkelstrategi og gåstrategi for Bergen 

Bergen kommune har, med støtte fra alle partene i Miljøløftet, utarbeidet forslag til ny 
sykkelstrategi og gåstrategi for Bergen kommune. Strategiene var på høring høsten 2019, 
og har tidligere vært drøftet i AKG. Alle partene i Miljøløftet slutter seg til strategiene, som 
nå vil legges frem for politisk behandling i Bergen kommune. Bergen kommune presenterer 
saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 37/20  Sykkelstamvegen: Status og videre planer 

Statens vegvesen orienterer om status og videre planer for sykkelstamvegen i Bergen. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 38/20  Miljøløftets årsmelding 2019 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding for Miljøløftet 2019. Utkastet 
ettersendes. Sekretariatet presenterer årsmelding for 2019 i møtet. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets årsmelding for 2019 vedtas. Årsmeldingen oversendes partene 
for lokalpolitisk behandling. 
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Sak 39/20  Orienteringssak: Oppfølging av regjeringens 
bompengeavtale – brev til 
Samferdselsdepartementet 

Statens vegvesen orienterer om status etter at brev om hvordan regjeringens 
bompengeavtale er fulgt opp av Miljøløftet er oversendt til Samferdselsdepartementet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 40/20  Orienteringssak: Orientering om trafikk- og 
inntektstall i bomstasjonene  

Sekretariatet og SVV orienterer om trafikk- og inntektstall i bomstasjonene i Bergen så 
langt i 2020. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 41/20  Orienteringssak: Om ny systemløsning 

Saken er en oppfølging av sak 30/20, Orienteringssak: Bompengereformen, herunder 
systemtilpasning som sikrer høyeste takst i rushtiden. I styringsgruppemøtet 24. april 
orienterte Statens vegvesen om at de er gjort kjent med at utstederløsningen, som er en 
forutsetning for å få registrert høyeste takst i rushtiden, først er på plass 2. kvartal 2021.   

Bergen kommune ba om en ny redegjørelse i førstkommende styringsgruppemøte. Statens 
vegvesen har laget et notat i saken. Se vedlegg.  

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 42/20  Forslag til møtedatoer høsten 2020 

Etter dialog med partene, har sekretariatet følgende forslag til møtedatoer for 
styringsgruppen høsten 2020: 

• Fredag 4. september kl. 09.00-12.00 

• Fredag 16. oktober kl. 09.00-12.00 

• Fredag 13. november kl. 09.00-12.00 

• Fredag 18. desember kl. 09.00-12.00 

 

Forslag til vedtak: Sekretariatet legger til rette for møter på de oppsatte datoene. 
 

Sak 43/20  Eventuelt  
 

 
 


