Møtepapir
Styringsgruppen for Miljøløftet
Møte 2/2019, Klokkeslett: 21:00-23:00, Dato: 6. mars 2019.
Møtested: Hotell Scandic Flesland, Bergen.

Saksbehandler: Solveig Paule
Dato: 04.03.2019
Dok: Møtepapir SG 0219 Miljøløftet

Saksliste
Sak 9/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 10/19

Godkjenning av referat fra møte 1/19

Sak 11/19

Status for nye bomstasjoner v/ SVV (muntlig)

Sak 12/19

Oppdatert inntektsberegning for handlingsprogram 2020-2023
v/ sekretariatet (notat)

Sak 13/19

Handlingsprogram 2020, fordeling av statlige programområdemidler
v/ SVV (notat)

Sak 14/19

Oppfølging av RVU v/ SVV (muntlig)

Sak 15/19

Eventuelt
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Sak 9/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste blir godkjent.

Sak 10/19 Godkjenning av referat fra møte 1/19
Referat er vedlagt. Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak: Vedlagt referat blir godkjent.

Sak 11/19 Status for nye bomstasjoner
Det er ikke sendt ut notat i saken. Statens vegvesen orienterer muntlig om fremdrift og status for
arbeidet med de nye bomstasjonene.
Forslag til vedtak:

Sak 12/19 Oppdatert inntektsberegning for handlingsprogram 20202023
Utsettelsen av de nye bomstasjonene ble kunngjort 28. november 2018. Det ble samtidig gjort
klart at utsettelsen også ville føre til utsatte bompengeinntekter for Miljøløftet, men at lavere
inntekter kun vil være tilfelle for 2019. Sekretariatet er nå i gang med å utarbeide
handlingsprogram for perioden 2020-2023. I den forbindelse har vi oppdatert
inntektsberegningene, både for 2019 og for kommende handlingsprogramperiode 2020-2023.
I notatet presenteres Miljøløftets inntektsberegning for 2019 og kommende handlingsprogram for
2020-2023 med opprinnelig og oppdatert inntektsberegning, samt differansen mellom de to. Se
vedlegg 2.
Forslag til vedtak: Ny inntektsberegning legges til grunn for Miljøløftets handlingsprogram 2020-2023.
Miljøløftet vil følge inntektssituasjonen tett fremover.

Sak 13/19 Innmelding av Miljøløftet-prosjekter til Statsbudsjett 2020
Handlingsprogram 2020-2023 skal behandles våren 2019. På grunn av det statlige årshjulet for
budsjettinnmelding, med frist for innmelding fra regionene nå i mars, bes styringsgruppen allerede
nå om å vedta innspill til bruk av de statlige programområdemidlene for 2020.
De foreslåtte innspillene er forankret i gjeldende handlingsprogram for Miljøløftet (2019-2022), og
har vært lagt frem for Miljøløftets arbeidsutvalg samt AKG. Se vedlegg 3.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.
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Sak 14/19 Oppfølging av RVU
Det er ikke sendt ut notat i saken. Statens vegvesen orienterer muntlig om foreløpige resultater fra
reisevaneundersøkelsen.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 15/19 Eventuelt
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