
  

 

 Navn Part 

Møtedeltakere Ingrid Dahl Hovland Vegdirektør 

Thor Haakon Bakke Byråd, Bergen kommune 

Roald Andahl Bergen kommune 

Jon Askeland Fylkesordfører, Vestland 
fylkeskommune 

Rune Haugsdal Fylkesrådmann, Vestland 
fylkeskommune 

Håkon Rasmussen Direktør for mobilitet og 
kollektivtr.Vestland  fylkeskommune 

Kjell Kvingedal  Statsforvaltaren i Vestland 

Anita Skauge Jernbanedirektoratet 

Øivind Støle Jernbanedirektoratet 

Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen 

Tone Oppedal Avdelingsdirektør, Statens vegvesen 

Sara Sekkingstad Ordfører, Alver kommune 

Siv Høgtun Ordfører, Askøy kommune 

Eystein Venneslan Rådmann, Askøy kommune 

Trine Lindborg Ordfører, Bjørnafjorden kommune 

Tom Georg Indrevik Ordfører, Øygarden kommune 

Rune Landro Konst. kommunedirektør, Øygarden 
kommune 

Kristoffer Sandvik Monsen Fungerende sekretariatsleder 
Miljøløftet 

Øvrige deltakere Dina Lefdal Vestland fylkeskommune 

Ole Hallvard Dyrbekk Vestland fylkeskommune 

Hogne Haugsdal Alver kommune 

Kristian Hella Bauge Statens vegvesen 

Ingunn Aanes EY 

Jan Eirik Olsen EY 

Eva Mari Pettersen Sekretariatet, Miljøløftet 

Anders Kjetland Sekretariatet, Miljøløftet 

Kristian Rindheim Sekretariatet, Miljøløftet 
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Sak 52/21 Eventuelt 

Sak 48/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

Sak 49/21 Godkjenning av referat fra møtet 18.06.21 
Bjørnafjorden kommune viste til møtedatoer for høsten 2021 og ba om at det planlagte 
styringsgruppemøtet fredag 1. oktober flyttes pga. eldredagen. Møtetidspunktet er endret 
til fredag 8. oktober. 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Sak 50/21 Videreutvikling Miljøløftets organisering 
Saken er en oppfølging av flere saker, senest sak 45/21 i møtet i styringsgruppen 18. juni 
hvor det ble vist til at detaljene i løsningsforslaget trenger å arbeides mer med og at saken 
derfor først ville bli lagt frem etter at lokale partene hadde gjennomført formøter. 

Jan Eirik Olsen og Ingunn Aanes fra EY presenterte en oppsummering av saken 
innledningsvis.  

Fylkesordfører Jon Askeland orienterte om at lokale parter er enige om at Bergen 
kommune leder prioriteringsrådet, og at Vestland fylkeskommune setter inn flere ressurser 
i arbeidsgruppene. 

Leder av styringsgruppen, Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland presiserte at måloppnåelse er 
bakgrunnen for de prioriteringene vi gjør, og vil være viktig i arbeidet framover. Dette må 
komme tydelig frem i mandatene. 

Vedtak:  

• Styringsgruppen tar status for arbeidet med å videreutvikle Miljøløftet gjennom ny 
organisering til orientering. 

• Styringsgruppen ber om at alle mandater fremlegges i neste styringsgruppemøte. 

• Styringsgruppen gir sin tilslutning til at ny organisering tas i bruk 8. oktober 2021 og ber 
sekretariatet starte arbeidet med å forberede dette slik at arbeid i arbeids- og møteforum kan 
starte snarest etter 8. oktober. 
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Sak 51/21 Oppsummering lokalpolitiske vedtak av Miljøløftets 
handlingsprogram 2022-2025 
Våren 2021 har Miljøløftets Handlingsprogram 2022-2025 blitt behandlet lokalpolitisk hos 
partene i Miljøløftet. Formålet med saken er å gi en samlet orientering om 
vedtakspunktene. 

Controller Eva Mari Pettersen, sekretariatet, orienterte om at målet med saken er å 
synliggjøre den lokalpolitiske behandlingen. Det er partene selv som tar vedtakene med 
seg videre i arbeidet med kommende rullering av Miljøløftets handlingsprogram. 
Prosjektene som spilles inn fra partene, vil på samme måte som tidligere, være gjenstand 
for prioritering gjennom porteføljestyringen i Miljøløftet.  

Anita Skauge fra Jernbanedirektoratet presiserte at det i arbeidet med kommende 
rulleringer av handlingsprogrammet er viktig å jobbe videre med utvikling av indikatorene 
og porteføljestyringskriteriene for best mulig måloppnåelse. 

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. Partene følger opp egne lokalpolitiske 
vedtak og tar de med seg videre i arbeidet med neste rullering av handlingsprogrammet. 

Sak 52/21 Eventuelt 
Det ble meldt inn tre saker til eventuelt. 

• Tone Oppedal, Statens vegvesen, orienterte om prosess for ansettelse av ny 
sekretariatsleder. Det jobbes nå med innstilling og prosessen nærmer seg 
ferdigstillelse.  

• Kristoffer Sandvik Monsen, sekretariatet, orienterte om status for politisk seminar 
22. oktober. Det er blitt jobbet videre med programmet for seminaret og 
bestillingen til kommunene som skal danne grunnlag for de strategiske innspillene i 
seminaret. Dette nærmer seg ferdigstillelse og målet er å sende ut invitasjon med 
program og informasjon om påmelding i løpet av neste uke. 

• Kristoffer Sandvik Monsen, sekretariatet, orienterte om mobilitetsuken 2021, som 
arrangeres fra 16. september. Det planlegges flere aktiviteter i regi av Miljøløftet i 
alle avtalekommuner, blant annet: Sykkelservice og vitenutstilling, pop-up 
utdelinger ved kollektivknutepunkt og et digitalt frokostseminar fredag 17. 
september, hvor det legges opp til drøfting av årets tema for mobilitetsuken, som er 
"Stay healthy - move sustainably". Temaet er oversatt til: "Hald deg frisk - reis 
Miljøvenleg". Les mer om mobilitetsuken på www.miljøløftet.no/mobilitetsveka. 

http://www.milj%C3%B8l%C3%B8ftet.no/mobilitetsveka
http://www.milj%C3%B8l%C3%B8ftet.no/mobilitetsveka
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