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Sak 9/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent. 

Sak 10/21 Godkjenning av referat fra møtet 15.01.21  

Se vedlegg 1. 

Forslag til vedtak: Vedlagt referat er godkjent. 

Sak 11/21 Årsbudsjett 2021: Håndtering av avvik  

Saken er en oppfølging av flere tidligere saker i styringsgruppen, bl.a. sak 63/20 
Økonomirapportering 2. tertial 2020 i styringsgruppen 13. november 2020 og sak 3/21 
Oppdatering prosjekter med større endringer i kostnadsbildet, fremdrift mm.  i 
styringsgruppen 15. januar 2021. Se vedlegg 2. Controller Eva Mari Pettersen fra 
sekretariatet orienterer om status for arbeidet med Miljøløftets årsbudsjett for 2021. 

Forslag til vedtak:  

Avvikene på de bompengefinansierte prosjektene er allerede vedtatt at skal løses ved 
rekvirering av flere bompenger. Merbehovet i 2021 innarbeides i årsbudsjett 2021.  

Avvikene på de fylkeskommunale prosjektene søkes løst i det videre arbeidet med årsbudsjett 
2021 når endelig regnskap for 2020 foreligger. Forslag til håndtering legges frem for 
styringsgruppen 19. mars. 

Avvikene på de statlige post 30 prosjektene løses i tråd med forslag fra Statens vegvesen 15. 
januar, og at de ytterligere 35 mill. i merbehov fremlagt i denne saken, løses ved å bruke av den 
gjenværende saldoen avsatt til Bergen kommune i byvekstavtalen. 

Sak 12/21  Handlingsprogram 2022-2025: Foreløpig innspill til 
statsbudsjett 2022 

Saken er en oppfølging av sak 80/20 i styringsgruppen 18. desember vedrørende tidsplan 
for rullering av HP22-25. Som tidsplanen tilsier, er målet i dette møtet å gi styringsgruppen 
en foreløpig status for arbeidet med rulleringen av handlingsprogrammet, først og fremst 
med vekt på innspill til statsbudsjett 2022. Innspill til statsbudsjett skal endelig behandles 
av styringsgruppen i neste møte 19. mars 2021, som er siste frist for oversendelse fra 
styringsgruppen via SVV. Se vedlegg 3. Controller Eva Mari Pettersen fra sekretariatet 
presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Sekretariatet, i samarbeid med partene, jobber videre med innspill til 
statsbudsjett og handlingsprogrammet for 2022-2025 i tråd med diskusjonen i møtet, med 
særlig fokus på periodisering iht. realistisk fremdrift. Styringsgruppen skal i god tid før møtet 
19. mars få oversendt forslag til prioritert innspill til statsbudsjett 2022, og en pdf- utlisting av 
alle tilhørende prosjektark. 

Sak 13/21  Planleggingskostnader – Bybanen BT5 fra sentrum til Åsane 

Saken er en oppfølging av sak 55/20 Status for prosjekter i styringsgruppen 22. oktober 
2020 og sak 65/20 Planlegging Bybanen BT5 Bybane til Åsane i styringsgruppen 13. 
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november 2020. Bergen kommune har laget en oppdatert totalprognose for planleggingen 
av Bybanen byggetrinn 5. Se vedlegg 4. Bergen kommune presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

Sak 14/21  Orientering om videreutvikling av organiseringen i samarbeid 
med EY 

Saken er en oppfølging av sak 71/20 Orientering: Videreutvikling av Miljøløftets 
organisering i styringsgruppen 13. november 2020 og sak 6/21 Kort orientering om 
videreutvikling av organiseringen i samarbeid med EY i styringsgruppen 15. januar 2021. 
Sekretariatsleder Solveig Paule og Jan Eirik Olsen og Ingunn Aanes fra EY presenterer 
saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

Sak 15/21  Kort orientering om arbeidet med innfartsparkering innenfor 
Miljøløftet  

Saka er ei oppfølging av sak 67/20 Spørsmål fra Øygarden kommune om betaling på 
innfartsparkeringene i styringsgruppa 13. november 2020. Torill Klinker frå Vestland 
fylkeskommune orienterer kort om saka i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppa tek saka til orientering. 

Sak 16/21  Eventuelt 

 

 


