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Møtet ble ledet av varaordfører Nina E. Johnsen (V).
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hans-Petter Christensen
Rådmann
Bjørn Harry Støle
Kommunalsjef
Einar Heitmann
Kommunalsjef
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Bente Gravdal
Kommunalsjef
Jon Arvid Fossum
Planlegger
Hege Kristin Sunde
Økonomisjef
Diverse tatt opp under møtet:
Før behandling av sakene var det orientering om Legevakta i Drammensregionen IKS
v/daglig leder Per Magne Mikalsen.
----Varaordfører Nina E. Johnsen (V) besvarte innsendt spørsmål fra representanten Paul
Christian Justad (AP) om Hva gjør Lier kommune for Aker Solution?
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55/2013 Godkjenning av protokoll
Kommunestyrets vedtak:
Protokoll fra møte 03.09.2013 godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Protokoll fra møte 03.09.2013 ble godkjent enstemmig.

56/2013 Meldinger
23/2013 Oppfølging av vedtak i kommunestyret 1.halvår 2013
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 23: Oppfølging av vedtak i kommunestyret 1.halvår 2013, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
24/2013 Hovedutvalgenes sakslister for september 2013
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 24: Hovedutvalgenes sakslister for september 2013, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
25/2013 Hovedutvalgenes protokoller fra september 2013
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 25: Hovedutvalgenes protokoller fra september 2013, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
26/2013 Kontrollutvalget - protokoll fra møte 11.09.2013
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 26: Kontrollutvalget - protokoll fra møte 11.09.2013, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

57/2013 Finansrapport 2. tertial 2013
Kommunestyrets vedtak:
Finansrapport 2. tertial 2013 tas til orientering
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig.

58/2013 2. tertial 2013
Kommunestyrets vedtak:
1. tertialrapport tas til orientering med følgende justeringer:
Driftsbudsjettet
10 0 0 k r.

Økt inntekt/
Redusert utgift

Tjenestene:
1 Barnehage klagesak
2 Økt aktivitet i hjemmetjenestene
3 Rehabilitering - Pålagt turnuskandidat
4 Habilitering - Akuttplassering av bruker
5 Psykisk helse - Ny bruker
6 Barnevern - økte tiltak og kostnader
7 Voksenopplæringen - Redusert refusjon

1 200
3 000
280
500
800
2 500
1 250

Fellesområdet:
8 Redusert lønnsreserve
9 Økte frie inntekter
10 Redusert mva refusjon fra investering
11 Redusert overføring til investering

20 000

S um

29 530



Økt utgift/
Redusert
inntekt

6 000
3 530
20 000

29 530

Ubrukte midler til Plansamarbeid Lierstranda og Brakerøya avsettes til fond
ved årsoppgjøret (side 3).

Investeringsbudsjettet
1. Budsjettet for refusjon for merverdiavgift fra investering reduseres med
20 mill kr, overføring til investering reduseres tilsvarende.
Underdekningen i investeringsbudsjettet legges til prosjekt «Ufordelt» og
bevilges opp i handlingsprogrammet.
2. Forskyvningene fra tertialrapportene i 2012 på investeringsprosjektene
Frogner sykehjem (61 mill kr.) og Heiahallen (10 mill kr.) flyttes til
«Ufordelt» investeringprosjekt. Frogner sykehjem og Heiahallen
tilbakestilles slik at bevilgningene er periodemessig like vedtakene i
Handlingsprogrammene. Underdekningen på «Ufordelt»
investeringsprosjekt behandles i handlingsprogrammene.
Kommunestyret er meget bekymret over merforbruket i omsorg, skole og barnehage.
Enhetene må gjøre sitt ytterste for å komme i balanse.
Rådmannen bør i forbindelse med handlingsplanen presentere en plan for eventuelt enklere og
billigere organisering av omsorgstilbudet i Lier.

Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig med følgende endring:
I nest siste avsnitt endres formannskapet til kommunestyret.

59/2013 Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5,
Hegg skole
Kommunestyrets vedtak:
Forslag til detaljregulering for Lierbyen sentrum – felt O5, Hegg skole med plankart datert
13.03.2013, revidert 03.09.2013 og tilhørende bestemmelser datert 13.08.2013, godkjennes i
henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, forutsatt at følgende punkt tilføyes under § 8.2 i
reguleringsbestemmelsene:
1. Det skal opparbeides rundkjøring med tilhørende fortau i krysset Hegsbroveien –
Heggveien før det gis midlertidig brukstillatelse.
Kommunestyrets behandling:
Per-Otto Olsen (H) fremmet følgende forslag:
«Pkt. 1 endres til: ……… før det gis midlertidig brukstillatelse.»
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

60/2013 Områdereguleringsplan for Lier sykehus 2.gangsbehandling
Kommunestyrets vedtak:
Områdereguleringsplan for Lier sykehus, datert 02.09.2013, vedtas.
Kommunestyrets behandling:
Kirsten Hørthe (AP) fratrådte som inhabil under behandling av saken.
Runar Gravdal (SV) fremmet følgende forslag:
«Formannskapets innstilling, med unntak av pkt. 2, som tas ut.»
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

61/2013 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2016
Kommunestyrets vedtak:
1. Lier kommune ønsker ikke å imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Indre
øst om å fatte vedtak om bosetting av flyktninger for årene 2015 og 2016 allerede nå.

2. For 2014 inngår Lier kommune avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Indre
Øst om å bosette 22 flyktninger i 2014, hvorav 2 enslige mindreårige (eventuelt opptil 2
enslige mindreårige i tillegg, med forbehold om at flytteprosessen tillater det).
Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
3. Lier kommune ønsker ikke å imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Indre
øst om å øke bosetting av flyktninger for inneværende år.
Kommunestyrets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet slikt forslag:
«Rådmannens forslag punkt 1. og 3. Stryke punkt 2.»
Håkon Nordstrand (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag:
«Lier kommune imøtekommer IMDI ønske om å bosette 45 flyktninger i 2014, 30 i 2015 og
30 i 2016 inkludert enslige mindreårige. Familiegjenforening kommer i tillegg.»
Ryno Andersen (H) fremmet formannskapets innstilling.
Lars Haugens forslag ble votert over først og falt da det fikk 5 stemmer (FRP) mot 44
stemmer (20H,16AP,2KRF,2SP,2SV,2V).
Formannskapets innstilling ble så vedtatt med 29 stemmer (20H,5FRP,2KRF,2SP) mot 20
stemmer (16AP,2SV,2V) avgitt for Håkon Nordstrands forslag.

62/2013 Søknad om fritak - Ana Maria Bing (AP) - supplering i
kontrollutvalget
Kommunestyrets vedtak:
Søknad om fritak fra Ana Maria Bing (AP) innvilges.
Som nytt medlem i planutvalget velges: Ann Solveig S. Eriksen (AP)
Som nytt varamedlem i planutvalget velges: Lorna Reberg Nilsen (AP)
I tjenesteutvalget blir Nils Stenvi-Samuelsen (AP) flyttet til 1. varamedlem og Ann Solveig S.
Eriksen (AP) til 2. varamedlem.
Som nytt varamedlem i kontrollutvalget velges: Turid Hellgren (AP).
Kommunestyrets behandling:
Tonje Evju (AP) fremmet slikt forslag som ble vedtatt enstemmig:
Søknad om fritak fra Ana Maria Bing (AP) innvilges.
Som nytt medlem i planutvalget velges: Ann Solveig S. Eriksen (AP)
Som nytt varamedlem i planutvalget velges: Lorna Reberg Nilsen (AP)

I tjenesteutvalget blir Nils Stenvi-Samuelsen (AP) flyttet til 1. varamedlem og Ann Solveig S.
Eriksen (AP) til 2. varamedlem.
Som nytt varamedlem i kontrollutvalget velges: Turid Hellgren (AP).

63/2013 Søknad om fritak - Svein Normann (FRP)
Kommunestyrets vedtak:
Søknad om fritak fra Svein Normann (FRP) innvilges.
Som nytt varamedlem i miljøutvalget velges: Tor-Olav Søgård (FRP)
Som nytt varamedlem i rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
velges: Vidar Borgen (FRP)
Kommunestyrets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
«Søknad om fritak fra Svein Normann (FRP) innvilges.
Som nytt varamedlem i miljøutvalget velges: Tor-Olav Søgård (FRP)
Som nytt varamedlem i rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
velges: Vidar Borgen (FRP)»

64/2013 65/23 Lier - Ny behandling av klagesak på fradeling etter jordloven
Kommunestyrets vedtak:
Klagen av 3. mars 2012 tas til følge. Fradelingen fører ikke til driftsmessige ulemper for
landbruket på eiendommen. Vedtaket er hjemlet i jordlovens §§1 og 12.»
Kommunestyrets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag:
«Klagen av 3. mars 2012 tas til følge. Fradelingen fører ikke til driftsmessige ulemper for
landbruket på eiendommen. Vedtaket er hjemlet i jordlovens §§1 og 12.»
Runar Gravdal (SV) fremmet miljøutvalgets vedtak sålydende:
«Klagen av 3. mars 2012 tas ikke til følge, og miljøutvalgets vedtak av 14.02.2012
opprettholdes.
Det gis avslag på søknad om fradeling av en boligtomt på landbrukseiendommen 65/23 i Lier.
Fradelingen kan føre til driftsmessige ulemper for landbruket blant annet fordi tomten vil
ligge tett inntil tunet og den vil dele landbrukseiendommen.
Vedtaket er hjemlet i jordloven §§ 1 og 12.
Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling.»
Søren Falch Zapffes forslag ble vedtatt med 25 stemmer (20FRP,5FRP) mot 24 stemmer
(16AP,2KRF,2SP,2SV,2V) avgitt for Runar Gravdals forslag.

65/2013 Kulturskolen - valg av nytt styremedlem
Kommunestyrets vedtak:
Søknad om fritak fra Eirik Bergerud (V) innvilges.
Som nytt styremedlem i kulturskolen velges: An-Magritt Leirfall Saksvik (V).
Kommunestyrets behandling:
Tor K. Haugen (V) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
«Søknad om fritak fra Eirik Bergerud (V) innvilges.
Som nytt styremedlem i kulturskolen velges: An-Magritt Leirfall Saksvik (V).»

66/2013 Interpellasjoner/spørsmål
4/2013 Spørsmål til ordføreren - Hva gjør Lier kommune for Aker Solution?
Spørsmål fra Paul Christian Justad (AP:
Kommunestyret i Lier var den 18. juni på heldagsbefaring rundt i kommunen vår. En flott og
nyttig dag, hvor vi fikk se og høre noen yrkesgrupper fortelle om deres hverdag og
utfordringer.
Et av besøkene denne dagen var på Aker Solution på Tranby, hvor vi fikk god informasjon og
omvisning på bedriften.
Aker Solution er en solid bedrift i kommunen vår med dyktig ledelse, og en stab av ansatte de
er stolte av.
Drammens Tidene var med på befaringen, og hadde en reportasje om bedriften den 13.
september hvor de skrev at Aker Solution skal ansatte 100 nye personer. Dette er svært
gledelig.
Jeg oppfattet det slik at ledelsen kom med noen utfordringer til de folkevalgte i Lier når det
gjelder boliger til de ansatte, busstopp ved bedriften og rundkjøring inn til Josef Kjellersvei.
Mine spørsmål blir dermed som følger:
1. Hva gjør Lier kommune for å tilrettelegge for denne bedriften?
2. Hva kan Lier kommune gjøre for å få til en bedre bussholdeplass ved Aker Solution?
3. Hva kan Lier Kommune gjøre for å få til en rundkjøring inn til Josef Kjellersvei?
Vil ordføreren ta initiativ til politisk behandling av reguleringsplaner for bedre bussholdeplass
ved Aker Solution og rundkjøring inn til Josef Kjellersvei?
Varaordførerens svar:
Som kjent har Lier hatt en betydelig vekst i antallet arbeidsplasser de senere årene på tross av
arealknapphet. Det medfører at vi øker antallet arbeidstakere på de allerede eksisterende
næringseiendommene. Selv om Aker Solutions gjennom årene har hatt et varierende antall

medarbeidere vil utfordringene ved denne bedriften være forholdsvis lik den vi finner hos en
rekke andre i Lier.
For ordens skyld vil jeg gjerne nevne at det med jevne mellomrom avholdes kontaktmøter
mellom næringslivet i kommunen og representanter for politisk og administrativ ledelse i
kommunen for å drøfte og avklare eller videreformidle viktige spørsmål og problemstillinger.
Elementer i Paul Christian Justads spørsmål har vært drøftet der.
1. Hva gjør Lier kommune for å tilrettelegge for denne bedriften?

I likhet med hva som er tilfellet for alle bedrifter i kommunen søker Lier kommune å lytte til
innspill, imøtekomme anmodning om samtale og besvare henvendelser. Aker Solutions har i
alle år hatt en spesiell posisjon på grunn av sin størrelse; dette medfører naturlig nok
virkninger for så vel fysisk tilrettelegging som den delen av arbeidsstokken som på et eller
annet vis er knyttet til kommunen.
Lier kommune har ikke tilgang til eller muligheten for å bygge ut boliger som skal betjene
bedriftenes behov for å ta imot f.eks. utenlandsk rekrutterte medarbeidere. Vi er inne i
utformingen av en boligpolitikk der kommunen må benytte de ordinære virkemidlene for å
regulere boligmarkedet og stimulere eller styre utbyggere i spesielle retninger.
Aker Solution er oppfordret til å kontakte utviklerne av Klinkenberghagan, som nå er
godkjent for boligutvikling og som ligger med nær lokalisasjon til bedriften.
I denne forbindelse er det også fristende å nevne selskapsskatten, en inntekt som bortfalt for
kommunen i 2009 og som har vært gjenstand for omlegging gjentatte ganger. Tilhengere av at
kommunene selv skal få beholde selskapsskatten mener at dette kan bidra til en mer lokal
forankring av verdiskapingen, samt bidra til lokale incentiver for næringsutvikling og gi et
bredere skattefundament.
2. Hva kan Lier kommune gjøre for å få til en bedre bussholdeplass ved Aker Solution?

Aker Solutions har tidligere etterlyst opphøyd gangfelt over Joseph Kellersvei over til
bussholdeplassen på motsatt side av veien.
Denne er oppført i trafikksikkerhetsplanen blant enkle tiltak. I Statusrapporten som ble lagt
fram i september heter det om denne:
Joseph Kellers vei. Gangfelt.
Flere ønsker om gangfelt. Det utarbeides en plan for hele veien. Påstartes i vinter.
Trafikksikkerhetsplanen inneholder også opparbeidelse av bussholdeplass for busser
retning Asker ved Ringveiens østre kryss med J Kellers vei.
Det er uvisst om det er tilstrekkelige midler til å påbegynne denne i år.
3. Hva kan Lier Kommune gjøre for å få til en rundkjøring inn til Joseph Kellersvei?

Lier kommune har en tid samarbeidet med vegvesenet om bygging av rundkjøring i T-krysset
mellom Joseph Kellers vei og Kirkelinna. Det er enighet om at den skal bygges og det er
avklart at det ikke er behov for ny reguleringsplan. Statens vegvesen Buskerud re byggherre
og det er foreløpig usikkert når bevilgninger til arbeidene foreligger.
Det er imidlertid grunn til å tro at rundkjøringen kan realiseres i 2014.
Til slutt kan nevnes at Aker Solution er avhengig av å frakte ut store Tranby-produserte
undervanns-enheter, hvor tunnelhøyde er avgjørende. De har bedt om å få være med i en
dialog ved eventuelle fremtidige veistruktur endinger.

