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A
A
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Nina E. Johnsen (V)

Knut Eilert Sørnes (FRP)

Lars Haugen (FRP) ble permittert kl. 19:50, før votering i sak 38.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bente Gravdal
Fung.rådmann
Bjørn Harry Støle
Kommunalsjef
Einar Heitmann
Kommunalsjef
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Diverse tatt opp under møtet:
Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær
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30/2013 Godkjenning av protokoll fra møte 25.04.13
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 25.04.2013 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 25.04.2013 ble godkjent enstemmig.

31/2013 Meldinger
21/2013 St. Hallvardhallen - statusrapport
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 21: St. Hallvardhallen – statusrapport, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
22/2013 Statusrapport for prosjekt heltid/deltid for medarbeidere i omsorg
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 22: Statusrapport for prosjekt heltid/deltid for medarbeidere i omsorgstjenestene, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
23/2013 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - reglement
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 23: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne – reglement, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
24/2013 Arbeidsledighet ved utgangen av april 2013
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 24: Arbeidsledighet ved utgangen av april 2013, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
25/2013 Digital distribusjon av politiske sakslister - status og videre framdrift
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 25: Digital distribusjon av politiske sakslister - status og videre framdrift, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

32/2013 Finansrapport 1. tertial 2013
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Finansrapport 1. tertial 2013 tas til orientering
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

33/2013 1. tertialrapport 2011
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. tertialrapport tas til orientering med følgende justeringer:
Budsjettjusteringer i 1. tertialrapport
Driftsbudsjettet
10 0 0 k r.

Økt inntekt/
Redusert utgift

Tjenestene:
1. Kompensasjon barnehageområdet
Fellesområdet:
2 Bruk av disposisjonsfond
3 Økt rammetilskudd
S um

Økt utgift/
Redusert
inntekt
6 800

6 500
300
6 800

6 800

1. Barnehageområdet kompenseres for økte utgifter.
2. og 3. Finansiering av pkt 1
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

34/2013 Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-17 2. gangsbehandling
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2013-17 vedtas slik den framstår
datert 13.05.2013.
Årlige prioriteringer av anlegg for spillemiddelsøknader og kommunale bevilgninger legges
fram med utgangspunkt i denne planen i november/desember hvert år.
Formannskapets behandling:
Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

35/2013 Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 -høringsuttalelse
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1
2

3

4

5
6
7
8

Lier kommune stiller seg positiv til at et ”sammensatt konsept” legges til grunn for videre
planlegging av Buskerudbypakke 2.
Det forventes at regjeringens / Samferdselsdepartementets endelige mandat for
Buskerudbypakke 2 gir tilstrekkelig rom for forhandlinger med de 5 kommunene /
Buskerud fylkeskomme slik at både nasjonale, regionale og lokale mål og interesser kan
ivaretas. Premissene for videre utvikling av anbefalt konsept må ses på som foreløpige og
må revideres når mer detaljerte utredninger foreligger i arbeidet med aktuelle tiltak i
Buskerudbypakke 2.
Anbefalingene i konseptvalgutredningen om at jernbaneutvikling og et bedre togtilbud
prioriteres tidlig i Buskerudbypakke 2 støttes, jfr jernbanens strategiske betydning i
vedtatt Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23. Arealbruk knyttet til
jernbaneformål vil også være viktig å få avklart.
Innenfor det anbefalte konsept er det ikke gjort tilstrekkelige faglige analyser og
vurderinger av vegprosjekter. Hvilke anbefalinger og prioriteringer av vegprosjekter som
skal inngå i Buskerudbypakke 2 må derfor avklares i det videre faglige arbeidet og
politiske forhandlinger om Buskerudbypakke 2.
Det forutsettes at staten vil bidra betydelig til finansieringen av Buskerudbypakke 2.
Det forventes at Samferdselsdepartementets mandat / Regjeringsnotat om videre
planlegging av Buskerudbypakke 2 avklares raskt, herunder avklaring av prosess for
etablering av Buskerudbypakke 2 med tidspunkt for forhandlinger.
Kommunen sikres nødvendig politisk påvirkning mht. innholdet av BBP2.
Sammensatt konsept ivaretar firefeltsveg Rv 23 mellom Dagslett og Linnes og påkobling
på E18. Utbedring av flaskehalser for buss samt kollektivfelt i viktige områder vil kunne
gi en reisebesparelse for buss på 10%. Frekvensøkning for buss og system for
sanntidsinformasjon og gjennomgående billettering. Det forutsettes at gjennomgående
billettering også gjelder harmonisering med Ruter. Det er også lagt inn innfartsparkering
ved holdeplasser for ekspressbuss. Behov for å bygge ut kapasiteten for pendlerparkering
generelt, slik Lier kommune har tatt til orde for, synes ikke å være godt nok ivaretatt. Når
det gjelder tog er etablering av stasjon på Lierstranda tatt med.

Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet på vegne av H,AP,KRF,SP og SV følgende forslag:
«Nytt pkt. 7:
Kommunen sikres nødvendig politisk påvirkning mht. innholdet av BBP2.
Nytt pkt. 8:
Sammensatt konsept ivaretar firefeltsveg Rv 23 mellom Dagslett og Linnes og påkobling på
E18. Utbedring av flaskehalser for buss samt kollektivfelt i viktige områder vil kunne gi en
reisebesparelse for buss på 10%. Frekvensøkning for buss og system for sanntidsinformasjon
og gjennomgående billettering. Det forutsettes at gjennomgående billettering også gjelder
harmonisering med Ruter. Det er også lagt inn innfartsparkering ved holdeplasser for
ekspressbuss. Behov for å bygge ut kapasiteten for pendlerparkering generelt, slik Lier
kommune har tatt til orde for, synes ikke å være godt nok ivaretatt. Når det gjelder tog er
etablering av stasjon på Lierstranda tatt med. «

Lars Haugen (FRP) fremmet slikt forslag:
«Nytt pkt. 9:
Et grunnleggende prinsipp i Buskerudpakke 2 må være at det ikke innføres trafikantbetaling.»
Lars Haugens forslag ble votert over først.
Forslaget falt da det fikk 1 stemme (FRP) mot 11 stemmer (4H,4AP,1KRF,1SP,1SV)
stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 – 6 ble fremmet og vedtatt enstemmig.
Fellesforslag fremmet av Søren Falch Zapffe ble vedtatt med 11 stemmer
(4H,4AP,1KRF,1SP,1SV) mot 1 stemme (FRP).

36/2013 Prinsippvedtak om trafikantbetaling og videreføring avtale
om belønningsmidler
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Lier kommune konstaterer at det ikke bevilges tilstrekkelig offentlige midler til
gjennomføring av nødvendige tiltak til løsning av de samferdselsutfordringer man står
foran innen det felles arbeids- og boligområde Lier tilfører. Dette utløser behov for
tilleggsfinansiering. Lier kommune vil spesielt vektlegge følgende:
a. Det må påvises en sammenheng mellom de faktiske tiltakene som iverksettes og måten
trafikantbetalingen innføres og gjennomføres på. Det fremstår som uaktuelt å pålegge
innbyggere og besøkende betaling for løsninger som ikke kommer dem til nytte.
b. I den vedtatte areal- og transportplan for Buskerudbyen er Fjordbyen på Lierstranda en
viktig innsatsfaktor for å møte veksten og sikre urbanisering som lar seg betjene med
rasjonelle transportsystemer.
c. Det er tvingende nødvendig at den vedtatte areal- og transportplan der Fjordbyen på
Lierstranda og det felles plansamarbeid mellom Drammen og Lier med de
konsekvenser dette har for Buskerudbyens nedslagsfelt vedkjennes. Buskerudbyen må
aktivt bidra til at transportlinjene mellom Oslo/Akershus og Lier/Drammen får
tilstrekkelig kapasitet, frekvens og akseptabel prissetting for å oppnå målsatt effekt
også for pendlere.
2. Prinsippvedtak trafikantbetaling:
a. I tråd med avtalen om Buskerudbysamarbeidet og avtale med
Samferdselsdepartementet om belønningsmidler 2010-13, ber Lier kommune om at
Statens vegvesen utreder videre trafikantbetaling som delfinansiering av en helhetlig
samferdselspakke i Buskerudbyen.
b. Det forutsettes at staten bidrar betydelig til finansieringen av en Buskerudbypakke 2.
c. Det forutsettes at videre utredninger avklarer hvordan trafikantbetaling i en ev
Buskerudbypakke 2 kan samordnes med allerede igangsatte bompengeinitiativ i
Buskerudbyen (Rv23 og E134).
d. Det forutsettes at ved endelig bompengevedtak er avklart at et styrket kollektivtilbud
(buss og tog) inkludert knutepunktutvikling og pendlerparkering er på plass før
trafikantbetaling innføres.

e. Det forutsettes at man i det videre utredningsarbeid skal legge kost/nytteprinsippet for
bypakker/bymiljøavtaler til grunn.
f. Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune og kommunenes i Buskerudbyen
involveres tett og kan bidra med premissavklaringer/innspill til den etterfølgende
detaljerte utredning; herunder rammer for «timesregel», «månedstak» og opplegg for å
minimere innkrevingskostnader.
3. Videreføring for avtale om belønningsordning:
a. Ordfører og fylkesordfører forhandler frem en flerårig videreføring av eksisterende
belønningsavtale med Samferdselsdepartementet fra 2014.
b. Endelig fremforhandlet avtale som omfatter trafikantbetaling og statens bidrag
behandles politisk i kommuner og fylkeskommune.
4. Det vises til Lier kommunes vedtak i KS-sak 37/13 Konseptutvalgutredning for BBP2 –
høringsuttalelse slik at finansiering og tiltak ses i sammenheng.»
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet på vegne av H,AP,KRF,SP og SV følgende forslag:
1. Lier kommune konstaterer at det ikke bevilges tilstrekkelig offentlige midler til
gjennomføring av nødvendige tiltak til løsning av de samferdselsutfordringer man står
foran innen det felles arbeids- og boligområde Lier tilfører. Dette utløser behov for
tilleggsfinansiering. Lier kommune vil spesielt vektlegge følgende:
a. Det må påvises en sammenheng mellom de faktiske tiltakene som iverksettes og måten
trafikantbetalingen innføres og gjennomføres på. Det fremstår som uaktuelt å pålegge
innbyggere og besøkende betaling for løsninger som ikke kommer dem til nytte.
b. I den vedtatte areal- og transportplan for Buskerudbyen er Fjordbyen på Lierstranda en
viktig innsatsfaktor for å møte veksten og sikre urbanisering som lar seg betjene med
rasjonelle transportsystemer.
c. Det er tvingende nødvendig at den vedtatte areal- og transportplan der Fjordbyen på
Lierstranda og det felles plansamarbeid mellom Drammen og Lier med de konsekvenser
dette har for Buskerudbyens nedslagsfelt vedkjennes. Buskerudbyen må aktivt bidra til at
transportlinjene mellom Oslo/Akershus og Lier/Drammen får tilstrekkelig kapasitet,
frekvens og akseptabel prissetting for å oppnå målsatt effekt også for pendlere.
2. Prinsippvedtak trafikantbetaling:
a. I tråd med avtalen om Buskerudbysamarbeidet og avtale med
Samferdselsdepartementet om belønningsmidler 2010-13, ber Lier kommune om at
Statens vegvesen utreder videre trafikantbetaling som delfinansiering av en helhetlig
samferdselspakke i Buskerudbyen.
b. Det forutsettes at staten bidrar betydelig til finansieringen av en Buskerudbypakke 2.
c. Det forutsettes at videre utredninger avklarer hvordan trafikantbetaling i en ev
Buskerudbypakke 2 kan samordnes med allerede igangsatte bompengeinitiativ i
Buskerudbyen (Rv23 og E134).
d. Det forutsettes at ved endelig bompengevedtak er avklart at et styrket kollektivtilbud
(buss og tog) inkludert knutepunktutvikling og pendlerparkering er på plass før
trafikantbetaling innføres.

e. Det forutsettes at man i det videre utredningsarbeid skal legge kost/nytteprinsippet for
bypakker/bymiljøavtaler til grunn.
f. Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune og kommunenes i Buskerudbyen
involveres tett og kan bidra med premissavklaringer/innspill til den etterfølgende
detaljerte utredning; herunder rammer for «timesregel», «månedstak» og opplegg for å
minimere innkrevingskostnader.
3. Videreføring for avtale om belønningsordning:
a. Ordfører og fylkesordfører forhandler frem en flerårig videreføring av eksisterende
belønningsavtale med Samferdselsdepartementet fra 2014.
b. Endelig fremforhandlet avtale som omfatter trafikantbetaling og statens bidrag
behandles politisk i kommuner og fylkeskommune.
4. Det vises til Lier kommunes vedtak i KS-sak 37/13 Konseptutvalgutredning for BBP2 –
høringsuttalelse slik at finansiering og tiltak ses i sammenheng.»
Lars Haugen (FRP) fremmet slikt forslag:
«Lier kommune sier nei til trafikantbetaling.»
Lars Haugens forslag ble votert over først.
Forslaget falt da det fikk 1 stemme (FRP) mot 11 stemmer (4AP,4H,1KRF,1SP,1SV).
Fellesforslag fremmet av Søren Falch Zapffe ble vedtatt med 11 stemmer
(4AP,4H,1KRF,1SP,1SV) mot 1 stemme (FRP).

37/2013 Vurdering av felles administrasjon i ungdomsskolekretsene
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Det arbeides ikke videre med å etablere felles administrasjon for de fire
ungdomsskolekretsene i Lier.
Formannskapets behandling:
Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

38/2013 Oversikt og drøfting av Ikke lovpålagte tjenester
Formannskapets vedtak:
Oversikt og drøfting av ikke-lovpålagte tjenester tas til orientering.
Saken oversendes til hovedutvalgene for nærmere drøfting.

Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:
«Saken oversendes til hovedutvalgene for nærmere drøfting.»
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

39/2013 Evaluering - det politiske Lier - oppnevning av og mandat for
evalueringsgruppe
Formannskapets vedtak:
1. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe med en representant fra hvert av partiene med
mandat å evaluere og eventuelt fremme forslag til endringer av nåværende politisk
struktur, politiske arbeidsformer og reglement og folkevalgtes
arbeidsvilkår/godtgjøringer.
2. Det forutsettes at arbeidsgruppen involverer alle partiene i dette arbeidet underveis, for
eksempel med hjelp av spørreskjemaer m.v.
3. Arbeidsgruppen må være ferdig med sitt arbeid innen utgangen av 1. halvår 2014 slik at
saken kan avsluttes tidlig høst 2014.
4. Rådmannen utpeker sekretær for arbeidsgruppen.
5. Frist for partiene til innmelding av representant til arbeidsgruppen er 18.06.2013.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
1. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe med en representant fra hvert av partiene med
mandat å evaluere og eventuelt fremme forslag til endringer av nåværende politisk
struktur, politiske arbeidsformer og reglement og folkevalgtes
arbeidsvilkår/godtgjøringer.
2. Det forutsettes at arbeidsgruppen involverer alle partiene i dette arbeidet underveis, for
eksempel med hjelp av spørreskjemaer m.v.
3. Arbeidsgruppen må være ferdig med sitt arbeid innen utgangen av 1. halvår 2014 slik at
saken kan avsluttes tidlig høst 2014.
4. Rådmannen utpeker sekretær for arbeidsgruppen.
5. Frist for partiene til innmelding av representant til arbeidsgruppen er 18.06.2013.

40/2013 Fastsetting av godgjøring
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Beregningsgrunnlaget økes med 4,1% til kr. 562.000,- pr. 01.07.2013.

Formannskapets behandling:
Følgende forslag fremmet av Søren Falch Zapffe (H) ble vedtatt enstemmig:
«Beregningsgrunnlaget økes med 4,1% til kr. 562.000,- pr. 01.07.2013.»

41/2013 Lier ASVO AS - søknad om kommunal garanti
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Lier kommune stiller garanti for lån til oppføring av nybygg i tilknytning til eksisterende
bygning i regi av Lier ASVO AS, oppført på selskapets eiendom, slik:
1. Lån, stort kr 22.000.000
2. Långiver er KLP Kommunekreditt
3. Lånet nedbetales over 20 år med kvartalsvise terminer
4. Lier kommunes garanti stilles som selvskyldnerkausjon
5. Lier kommunes garantiforpliktelse reduseres i takt med nedbetalingen av lånet.
6. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne nærmere vilkår, basert på långivers
tilbud og med en løpetid som ikke overstiger 22 år fra utbetaling av lånet til Lier
ASVO AS.
Formannskapets behandling:
Rådmannens alternativ som forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

