Møtepapir
Styringsgruppen for Miljøløftet
Møte 3/2019, Klokkeslett: 15:00-16:00, Dato: 8. april 2019.
Møtested: Hotell Ørnen, Bergen.

Saksbehandler: Solveig Paule
Dato: 29.03.2019
Dok: Møtepapir SG 0319 Miljøløftet
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Sak 16/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste blir godkjent.

Sak 17/19 Godkjenning av referat fra møte 2/19
Referat er vedlagt. Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak: Vedlagt referat blir godkjent.

Sak 18/19 Årsmelding 2018
Miljøløftets sekretariat legger frem Årsmelding 2018, som er den første årsmeldingen for
samarbeidet om byvekstavtalen og den nye bompengepakken for Bergen.
Årsmeldingen har som mål å rapportere på det som er gjort i Miljøløftet gjennom året på en måte
som best mulig formidler de gode resultatene Miljøløftet har i sitt arbeid for å nå nullvekstmålet.
God bruk av infografikk og andre visuelle elementer skal gjøre det enkelt å formidle Miljøløftets
resultater. Se vedlegg 2 og vedlegg 2a.
Forslag til vedtak: Miljøløftets årsmelding for 2018 vedtas. Styringsgruppen ber om at Miljøløftets
årsmelding 2018 oversendes Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune for politisk behandling.

Sak 19/19 Handlingsprogram 2020-2023
I tråd med Miljøløftets årshjul, har sekretariatet utarbeidet forslag til fireårig handlingsprogram for
kommende periode, 2020-2023. Handlingsprogram 2020-2023 gir en overordnet oversikt over
hvilke inntekter vi forventer i den kommende fireårsperioden, samt hvilke prioriterte prosjekter
samt faste bindinger som ligger inne i samme periode. Dette notatet tar også for seg innmeldte
endringer for 2019 i forhold til hvilke premisser som ligger til grunn i Handlingsprogram 2020-2023.
Se vedlegg 3, vedlegg 3a og vedlegg 3b.
Forslag til vedtak: Miljøløftets Handlingsprogram 2020-2023 vedtas. Styringsgruppen ber om at
handlingsprogrammet oversendes Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune for politisk
behandling.

Sak 20/19 RVU 2018
Det er ikke sendt ut notat i saken. Statens vegvesen orienterer muntlig om status for
reisevaneundersøkelsen 2018.
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 21/19 Eventuelt
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