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Sak 51/21 Oppsummering av politiske vedtak av
Miljøløftets handlingsprogram
Bakgrunn
Våren 2021 har Miljøløftets Handlingsprogram 2022-2025 blitt behandlet lokalpolitisk hos
partene i Miljøløftet. Denne saken har som formål å samle vedtakspunktene fra partene på
én plass.

Lokalpolitiske vedtak
Tabellen nedenfor viser oversikt over partenes vedtaksdato, vedtakspunkt og eventuelle
merknader i forbindelse med behandlingen av saken:
Part

Vedtaksdato

Vedtak

Alver
kommune

24. juni 2021

Alver kommune sluttar seg til Miljøløftet
sitt handlingsprogram 2022-2025

Askøy
kommune

17. juni 2021

1. Askøy kommune slutter seg til
Miljøløftets handlingsprogram 20222025.

Eventuelle merknader

2. Kommunestyret forventer en bedre
prosess, og mye sterkere politisk
deltakelse når Askøy kommune spiller
inn nye prosjekter til Miljøløftet.
Bergen
kommune

16. juni 2021

Bystyret slutter seg til fremlagt forslag
til Handlingsprogram for Miljøløftet
2022-2025.

Merknad 1
Bystyret slutter seg til byrådens
ønske om å sørge for at alle
prosjektene vurderes på nytt ved
neste rullering, med en ny og
bedre vurdering av
måloppnåelse opp mot andre
prosjekt. En slik gjennomgang er
også viktig for at innbyggerne

2
skal kunne orientere seg i hvilke
planer som foreligger, og
hvordan fremtidig planlegging
skjer. Bystyret ber Miljøløftet
jobbe videre med å gi et godt
grunnlag for lokalpolitiske
avgjørelser, ved blant annet å gi
bedre oversikt over prosjekter
under arbeid og vurderingene
som ligger bak prioriteringene i
handlingsprogrammet.
Merknad 2
Bystyret merkar seg at Arna
bydel og Åsane bydelar har vore
nedprioritert i fordelinga av
tiltak og ber om at tiltak i
bydelen vert prioritert høgare i
framtidige handlingsprogram.
Merknad 3
Bystyret ber om at en i
evaluering av stengning av
Bryggen vurderer tiltak som
forbedrer fremkommeligheten
til personer med nedsatt
funksjonsevne.
Bjørnafjorden
kommune

18. juni 2021

Kommunestyret vedtar
handlingsprogram for Miljøløftet 20222025.

Øygarden
kommune

17. juni 2021

Kommunestyret vedtek
handlingsprogram 2022 – 2025 slik det
ligg føre som vedlegg til saka.

Vestland
fylkeskommune

16. juni 2021

1. Fylkestinget sluttar seg til forslaget til
Handlingsprogram for Miljøløftet 2022 –
2025 slik det ligg føre.
2. Fylkestinget peiker på at det i liten
grad er lagt inn investeringar i
infrastrukturen til busstilbodet mot
slutten av handlingsprogramperioden
(2024 og 2025). Det er viktig at
infrastrukturen til busstilbodet sikrar
god framkomst, nok kapasitet,
konkurransekraft og gode høve for drift.
Fylkestinget ber partane i Miljøløftet om
å arbeide målretta for å løfte fram gode
bussprosjekt og at dei prioriterer dette i
komande planprogram.
3. Fylkestinget meiner at framtidige
handlingsprogram må vere bygd opp
etter satsingsområda slik det vart semje
om i byvekstavtalen. Satsingsområda i
byvekstavtalen er gange og sykkel,
kollektivtransport, innfartsparkering og
miljøvennleg teknologi og innovasjon,

3
og dette må handlingsprogramma
reflektere tydeleg.
4. Fylkestinget meiner det er viktig med
høg måloppnåing i forhold til
nullvektsmålet og at prioritering av
prosjekter må prioriterast ut frå kor
potensialet og behovet er størst.
5. For gang-sykkelveg i Bergen bør ein
vurdere å vente med E39
Sykkelstamveg Fjøsanger - Nesttun og i
tråd med avtalen innan Miljøløftet nytte
midlane til utbetringar av sykkelveg på
fylkesvegnettet nærare Bergen sentrum
og der behova er større.
6. Det er viktig å ha fokus på
framkommeligheit for busstrafikken,
derfor må kollektivfelt på innfartsårene
til Bergen, og framkommeligheit på
stamlinjenettet og inn til dei viktigaste
bussterminalane prioriterast høgt i det
vidare arbeidet.
7. Det er avgjerande at prioriteringane i
miljøløftet har lokalpolitisk forankring,
og utvalet ber derfor administrasjonen
ta initiativ til eit seminar for politiske
representantar i kommunane som er del
av miljøløftet i forkant av handsaminga
av dei årlege handlingsprogramma. Dei
politiske representantane kan vere dei
som sit i aktuelt fagutval og
formannskap.

I tillegg til behandlingen av handlingsprogrammet, har flere av partene hatt saker i utvalg
og kommunestyrer vinter/vår 2021 vedrørende prioriteringer av tiltak i kommunens innspill
til handlingsprogram. Momenter i disse sakene er ikke del av tabellen over.

Vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering. Partene følger opp egne lokalpolitiske vedtak og
tar vedtakene med seg videre i arbeidet med kommende rullering av Miljøløftets
handlingsprogram.

