
  

 

Sak 71/20 Orientering: Videreutvikling av Miljøløftets 
organisering 

Bakgrunn 

I lys av at byvekstavtalen ble signert og avtaleområdet utvidet, var det behov for en 
klargjøring av hvordan samarbeidet i Miljøløftet skal organiseres fremover, og 
tydeliggjøring av beslutningsprosesser, ansvarsområder og partenes deltakelse i ulike fora. 
Det var også et behov for å se på organiseringen med mål om at de nye kommunene ble 
inkludert på en best mulig måte. 

Saken har tidligere vært drøftet i Miljøløftets arbeidsutvalg (AU) og administrative 
koordineringsgruppe (AKG). Sekretariatet ble i samråd med partene enige om å benytte 
Statens vegvesen sin rammeavtale for organisasjonsutvikling og gjøre et avrop på avtalen. 
Målet er å videreutvikle organiseringen av arbeidsgruppene i Miljøløftet slik at vi blir best 
mulig rustet til å nå målene i byvekstavtalen og drive reell porteføljestyring. Organiseringen 
skal ivareta alle partene i samarbeidet, samt de vedtatte retningslinjene for Miljøløftets 
sekretariat, ref. sak 49/20 Forslag til retningslinjer for sekretariatet for Miljøløftet i 
styringsgruppens møte 4. september 2020 

Status 

Sekretariatet gjennomførte avropet i månedsskiftet september/oktober og besluttet å 
engasjere to konsulenter fra EY som støtte til gjennomføring av prosjektet. Konsulentene 
vil gjennomføre prosjektet i to faser, med opsjon for en tredje fase:  

• fase 1: Kartlegging og beskrivelse av nåsituasjonen 

• fase 2: Foreslå eventuelle endringer i Miljøløftets organisering 

• fase 3: Implementering (opsjon) 

For å få innspill til nåsituasjonsbeskrivelsen og forslag til videreutvikling av organiseringen, 
intervjuer konsulentene alle faste medlemmer i AU og AKG, samt ledere av faggruppene. 
Sekretariatet følger opp det daglige samarbeidet med konsulentene. 
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Fase 1 er avsluttet når det foreligger en rapport med kartlegging av dagens situasjon, og 
fase 2 er avsluttet når det foreligger et løsningsforslag om hvordan fremtidig organisering 
kan se ut i praksis.  

Det er lagt opp til at kartleggingen av nåsituasjon skal drøftes i AKG 3.desember, og at 
styringsgruppen igjen blir orientert i møtet 18. desember. Løsningsforslaget for fremtidig 
organisering etter fase 2 bli presentert i januar/februar. Det er lagt opp til at 
styringsgruppen da vurderer anbefalt forslag til organisering og vedtar hvorvidt 
anskaffelsen går inn i fase 3, implementering. 

Avropet på rammeavtalen, fase 1 og 2 har et omfang på 2 x 240 timer fordelt på 12 uker. 
Prisen er kr. 825 000 ekskl. mva. Utgiftene dekkes av potten som går til å finansiere 
sekretariatet og kommunikasjon. Mesteparten av utgiften dekkes i 2020, resten i 2021. 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 


