Vedlegg nr. 1

REFERAT
Styringsgruppen for miljøløftet

Møte 1/2021 | Klokkeslett: 09.00 - 12.00 | Dato: 15.01.2021
Møtested: Teams
Saksbehandler: Solveig Paule
Møtedeltakere

Øvrige deltakere

Dato: 27.01.2021
Navn

Part

Ingrid Dahl Hovland

Vegdirektør

Eline A. Haakestad

Byråd, Bergen kommune

Anne Iren Fagerbakke

Kommunaldirektør, Bergen kommune

Øivind Støle

Bergen kommune

Jon Askeland

Fylkesordfører, Vestland
fylkeskommune

Håkon Rasmussen

Direktør for mobilitet og
kollektivtr.Vestland fylkeskommune

Lars Sponheim

Statsforvaltar, Vestland

Kjell Kvingedal

Statsforvaltaren i Vestland

Anita Skauge

Jernbanedirektoratet

Alberte Ruud

Statens vegvesen

Tone Oppedal

Avdelingsdirektør, Statens vegvesen

Øyvind Oddekalv

Varaordfører, Alver kommune

Ørjan Raknes Forthun

Rådmann, Alver kommune

Siv Høgtun

Ordfører, Askøy kommune

Eystein Vennesland

Rådmann, Askøy kommune

Trine Lindborg

Ordfører, Bjørnafjorden kommune

Torgeir Sæter

Kommunalsjef, Bjørnafjorden
kommune

Tom Georg Indrevik

Ordfører, Øygarden kommune

Rune Lid

Rådmann, Øygarden kommune

Solveig Paule

Sekretariatsleder Miljøløftet

Kristoffer S. Monsen

Sekretariatet, Miljøløftet

Eva Mari Pettersen

Sekretariatet, Miljøløftet

Kjartan Hove

Statens vegvesen

Kristian Bauge

Statens vegvesen

Dina Lefdal

Vestland fylkeskommune

Torill Klinker

Vestland fylkeskommune

Ole Hallvard Dyrbekk

Vestland fylkeskommune

Beate Mæsel

Vestland fylkeskommune

Torild Hage

Jernbanedirektoratet

Jannicke Bergensen Clarke

Leder for hovedutvalg for samferdsel
og mobilitet i Vestland fylke
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Saksliste
Sak 1/21

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2/21

Godkjenning av referat fra møtet 18.12.20

Sak 3/21

Oppdatering prosjekter med større endringer i kostnadsbildet, fremdrift mm.
•
•

Olav Kyrres gate
Carl Konows gate

Sak 4/21

Årsbudsjett 2021

Sak 5/21

Rammer for HP 2022-2025

Sak 6/21

Kort orientering om videreutvikling av organiseringen i samarbeid med EY

Sak 7/21

Vintersykkelkampanje 2020/2021

Sak 8/21

Eventuelt

Sak 1/21

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 2/21

Godkjenning av referat fra møtet 18.12.20

Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.

Sak 3/21 Oppdatering prosjekter med større endringer i kostnadsbildet,
fremdrift mm.
Saken er en oppfølging av tidligere styringsgruppemøter; sak 51/20 4. september, sak 55/20
22. oktober, sak 64/20 13. november og sak 77/20 18. desember. Avdelingsdirektør Kjartan
Hove fra Statens vegvesen presenterte oppdaterte tall for prosjektene Olav Kyrres gate og
Carl Konows gate. Olav Kyrres gate hadde opprinnelig en styringsramme på 113 mill.
kroner. Ny prognose tilsier et merforbruk på 90 mill., med ny totalkostnad 203 mill. kroner.
Carl Konows gate hadde opprinnelig en styringsramme på 159 mill. kroner. Ny prognose
tilsier et merforbruk på 53 mill., med ny totalkostnad 212 mill. kroner. Se vedlagt
presentasjon.
Hjellestadvegen sto opprinnelig ikke på sakslisten, men etter ønske fra partene, orienterte
fylkesdirektør Dina Lefdal kort også om dette prosjektet. Hele anlegget skal være ferdig
innen sommeren 2021, og oppdatert fremdriftsplan som viser tidspunkt for gjenåpning av
hovedvegen, vil foreligge innen kort tid. Prognosen er fortsatt 30 mill. kroner utover
styringsrammen på 189 mill. kroner, slik at ny prognose for totalkostnaden er 219 mill.
kroner. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til sluttoppgjøret i dette prosjektet.
Vedtak: Styringsgruppen legger til grunn at økonomisk status for prosjektene og forslaget til
håndtering av merforbruket som er lagt fram i møtet må behandles videre i dialog mellom
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partene i forbindelse med i årsbudsjett 2021, økonomirapporteringer 2021 og rullering av
handlingsprogram 2022-2025.

Sak 4/21

Årsbudsjett 2021

Saken er en oppfølging av sak 79/20 Årsbudsjett 2021 i styringsgruppen 18. desember.
Controller Eva Mari Pettersen fra sekretariatet presenterte arbeidet med årsbudsjett 2021,
med fokus på prosjektene på kommunal og fylkesveg som ikke fikk midler i statsbudsjett
2021 i tråd med handlingsprogram 2021-2024. Se vedlagt presentasjon.
Vedtak: Styringsgruppen i Miljøløftet foretar en midlertidig omdisponering av tilgjengelige
midler på post 66 i Miljøløftet, slik at planlagt fremdrift kan opprettholdes for prosjektene
Kvamsbrekko, Gangveg fra helsehuset til Såtabu og Kulvert og busstopp – Idrettsvegen. Så
snart midler er bevilget som forutsatt i Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024, vil disse
midlene bli disponert tilbake. Omdisponeringen vil ikke medføre endringer i den avtalte
porteføljen.
Styringsgruppen ber Statens vegvesen ta de omtalte tre prosjektene, samt prosjektet
Infrastruktur Paradis, videre i prosessen med Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Sak 5/21

Rammer for HP 2022-2025

Controller Eva Mari Pettersen fra sekretariatet presenterte arbeidet med
Handlingsprogram 2022-2025 så langt og rammene som ligger til grunn ved inngangen til
rulleringen. Se vedlagt presentasjon.
Vedtak: Rammene for handlingsprogrammet presentert i saken legges til grunn i det videre
arbeidet med Miljøløftets handlingsprogram 2022-2025. Styringsgruppen legger til grunn at
den totale bruken av programområdemidler og belønningsmidler fordeles per kommune som
forutsatt i byvekstavtalen, og at det årlige beløpet som spilles inn samlet for avtaleområdet
ikke avviker for mye med det årlige gjennomsnittet for post 30-midlene.

Sak 6/21 Kort 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. Sekretariatsleder Solveig Paule
orienterte kort om den pågående videreutviklingen av organiseringen som gjøres i
samarbeid med konsulentselskapet EY. Se vedlagt presentasjon. Anbefalinger av tiltak for
videreutvikling av organiseringen av Miljøløftet blir presentert for styringsgruppen i
kommende møte 19. februar.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.
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Sak 7/21

Vintersykkelkampanje 2020/2021

Kommunikasjonsrådgiver Kristoffer S. Monsen fra sekretariatet orienterte om den
pågående kampanjen for å få flere til å prøve vintersykling, blant annet ved at Miljøløftet
sponser ett av to piggdekk for syklister. Kampanjen pågår i hele avtaleområdet. Se vedlagt
presentasjon.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 8/21
Ingen saker

Eventuelt

