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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune slutter seg til Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024.

SAMMENDRAG
Askøy kommune har 04.05.2020 fått oversendt Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024, for
lokalpolitisk behandling.
Avgjøres av:
Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg:
Utvalg for oppvekst og levekår, Utvalg for teknikk og miljø (innstiller til F), Formannskapet
(innstiller til K) og Kommunestyret (K).
Videre saksgang:
Kommunestyrets vedtak meddeles Miljøløftet v/ sekretariatet.
Saksopplysninger:
Styringsgruppen for Miljøløftet behandlet Handlingsprogram 2021-2024 på møte 24.04.20.
Det ble fattet følgende vedtak:

Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024 vedtas, med de endringer som er kommunisert
i møtet. Sekretariatet gjør også nødvendige tilpasninger som f.eks. å indeks-justere.
Handlingsprogrammet sendes over til partene for lokalpolitiske vedtak innen sommeren
2020.

Som det fremgår av utkast til referat fra møte i styringsgruppen 24.04.2020, så har ordfører
påpekt følgende:

Askøy presiserte at det er viktig at det blir gitt tid for å behandle handlingsprogrammet i
alle kommunestyrene, og gjorde oppmerksom på at Askøys innspill evt. kan endres etter
lokalpolitisk behandling.
Utkast til referatet vedlegges i sin helhet.
Handlingsprogram 2021-2024 ble oversendt Askøy kommune 04.05.2020, for lokalpolitisk
behandling.
Handlingsprogrammet må vedtas før sommeren 2020, ettersom dette kreves for å få penger til

de ulike tiltakene over statsbudsjett 2021.
Askøy kommune har spilt inn to prosjekter, som er tatt inn i handlingsprogrammet. Dette
gjelder infrastruktur Myrane og gang- og sykkelveg Kvernhusdalen. Tiltakene ved Myrane er
inntatt med oppstart i 2021, mens Kvernhusdalen er vist med oppstart i 2022.
Kommunestyret står fritt til å ta ut de to innspilte prosjektene. Ev. nye prosjekter må vedtas
som merknader til saken, og disse vil da bli fulgt opp ved kommende handlingsprogram-

rulleringer.
Rullering av handlingsprogrammet vil skje årlig, og vil bli fremmet politisk behandling i
kommunestyret.
Vurdering:

Saken legges frem for politisk behandling.
Folkehelseperspektiv:

Handlingsprogrammet 2021-2024 omhandler en rekke prosjekter som vil gi reduksjon i utslipp
av klimagasser og økt tilrettelegging for sykkel og gange. Dette vil være positivt for folkehelsen.
Økonomi:
I byvekstavtalen for Bergensområdet som kommunestyret vedtok 06.02.2020, er Askøy
kommune sikret 32,2 millioner kroner årlig innenfor avtaleperioden, til tiltak innenfor
satsingsområdene: gange og sykkel, kollektivtransport og innfartsparkering. Fordelingen av de
årlige midlene fremgår av Miljøløftes handlingsprogram. Kommuner som ikke bruker sin andel
det ene året, vil ha dette til gode til andre år.

Kleppestø, 06.05.2020

Eystein Venneslan
rådmann

Knut Natlandsmyr
plan- og bygningssjef

Vedlegg:
 Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024.



Utkast til referat fra møte i styringsgruppen 24.04.2020.

