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Diverse tatt opp under møtet:
Formannskapet ber om at det gis en orientering om beredskapsplaner i Lier kommune.
Det tas med i orienteringen oversikt over tilfluktsrom i kommunen og resultat av
tilsynsrapporten fra fylkesmannen.
Etter behandling av sakene ble gitt en orientering om arbeidet med eierstrategi i Eidos AS
v/styreleder Ulla Nævestad. Orienteringen ble hold i lukket møte ihht KL. § 31,5.

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
PS 1/2014 Godkjenning av protokoll fra møte 12.12.2013
PS 2/2014 Meldinger
MS 1/2014 Mandat for utredning av organisering og omstilling - Anlegg og eiendom, Lier drift og
fellesfunksjoner
MS 2/2014 Arbeidsledighet ved utgangen av november 2013
MS 3/2014 Orientering om fremdrift og milepæler - etablering av VIVA (Vestviken interkommunale
vei-, vann- og avløpsselskap)
MS 4/2014 Nye Hegg skole - månedsrapport januar 2014

PS 3/2014 Nytt sykehjem - Forprosjekt
PS 4/2014 Revidering av Lokale retningslinjer for ikke-kommunale barnehager.
PS 5/2014 Styrking av kommunalt barnevern

PS 1/2014 Godkjenning av protokoll fra møte 12.12.2013
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 12.12.2013 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 12.12.2013 ble godkjent enstemmig.

PS 2/2014 Meldinger
MS 1/2014 Mandat for utredning av organisering og omstilling - Anlegg og eiendom, Lier drift og
fellesfunksjoner
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 1: Mandat for utredning av organisering og omstilling - Anlegg og eiendom, Lier drift og
fellesfunksjoner, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 2/2014 Arbeidsledighet ved utgangen av november 2013
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 2: Arbeidsledighet ved utgangen av desember 2013, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 3/2014 Orientering om fremdrift og milepæler - etablering av VIVA (Vestviken interkommunale
vei-, vann- og avløpsselskap)
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 3: Orientering om fremdrift og milepæler - etablering av VIVA (Vestviken
interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap), tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 4/2014 Nye Hegg skole - månedsrapport januar 2014
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 4: Nye Hegg skole - månedsrapport januar 2014, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

PS 3/2014 Nytt sykehjem - Forprosjekt
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Forprosjekt for nytt sykehjem godkjennes innenfor en ramme på 394 mill. kroner som
finansieres gjennom lånopptak og statlige tilskudd.
2. Innenfor kostnadsrammen gis rådmann fullmakt til kontrahering av totalentreprise.
3. Eventuelle behov for tilleggsfinansiering behandles ved rulleringen av
handlingsprogrammet.
4. Kostnadsestimat for inventar, velferdsteknologi og bygningsvern legges fram i løpet av 2.
tertial 2014, sammen med valg av Breeam-klasse.
5. Beslutning om kontrahering legges fram for formannskap kvalitetssikret ved ekstern
usikkerhetsanalyse utført i parallell med utviklingen av beslutningsgrunnlaget.
Formannskapets behandling:
Runar Gravdal (SV) fremmet på vegne av SV og AP følgende forslag:
«Nytt pkt. 5:
- Beslutning om kontrahering legges fram for formannskap kvalitetssikret ved ekstern
usikkerhetsanalyse utført i parallell med utviklingen av beslutningsgrunnlaget.»
Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer (4AP,FRP,SP,SV) mot 6 stemmer (4H,KRF,V).

PS 4/2014 Revidering av Lokale retningslinjer for ikke-kommunale
barnehager.
Formannskapets vedtak:
Følgende endringer tas inn i de lokale retningslinjene for praktisering av Forskrift om
likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager:
1. Punkt 1 endres til «Rapportering som grunnlag for beregning av tilskudd», og tekst

fra 2.avsnitt lyder: «Eiere av ikke-kommunale barnehager skal også rapportere
oppdaterte opplysninger om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen
per 1.mai og 1. september i budsjettåret.
Hele barnegruppen rapporteres inn på telletidspunktene 1.5. og 1.9., og det fattes
nye vedtak for hele barnegruppen fra telletidspunktet og fremover. Alle
aktivitetsendringer som har skjedd i barnehagen mellom to telletidspunkt, både
økning av antall barn (uansett antall), reduksjon av antall barn (uansett antall) og
endring av størrelse på plasser, vil bli tatt hensyn til, og justert for endret
kommunalt tilskudd fra og med telletidspunktet og fremover i tid.
De barna som fyller tre år i tilskuddsåret, vil i forhold til kommunalt tilskudd bli
regnet som «store barn» fra og med 1.september (fra telletidspunkt). Med dette får
vi med oss alle endringen ved oppstart av nytt barnehageår i beregning av tilskudd
fra 1.9. og frem til årsmeldingen 15.12.
Eier av ikke-kommunal barnehage skal melde fra til kommunen dersom
barnehagen har en «stor aktivitetsendring» som medfører at kommunen må

beregne tilskuddet til barnehagen på nytt. En opprettelse eller nedleggelse av en
avdeling er eksempler på store aktivitetsendringer.»
2. Det tas inn en ny setning i punkt 1, 6.avsnitt; «Det utbetales ikke tilskudd til barn
utover barnehagens godkjenning, eller ut over Lov om barnehagers norm for
pedagogisk bemanning.»
3. Det tas inn en ny setning i punkt 1, 7.avsnitt; «Innrapporterte opplysninger fra eier
vil bli kontrollert mot registrerte opplysninger i Hypernett/SATS.»
4. Punkt 2, «Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, heretter kalt NFmidler»; Punktet endres til å lyde «Ved den politiske behandlingen av
Handlingsprogram 2014-17, ble det vedtatt å redusere det kommunale tilskuddet
til NF-midler med 2 millioner kr. Dette medfører at de NF-midler som tidligere ble
direkte fordelt til barnehagene (fordelt etter antall hele plaser i barnehagen)
opphører fra 1.1.2014. Det vil fortsatt være mulig for barnehagene, kommunale og
ikke-kommunale, å søke kommunen om midler til barn med nedsatt
funksjonsevne.»
5. Under punkt 3, «Utbetaling av ordinært tilskudd til drift og kapital» fjernes teksten
som sier at det kommunale tilskuddet skal utbetales månedlig. Forslag til ny
ordlyd; «Etter at vedtak om tilskudd er fattet, skal kommunalt tilskudd alltid
utbetales forskuddsvis.»
6. Det tas inn et nytt punkt 7, «Mønsteravtaler», med teksten; «Kommunen vil inngå
en «Mønsteravtale» med hver enkelt ikke-kommunal barnehage. Denne skal bl.a.
regulere plikter og rettigheter for kommunen og barnehagene. Mønsteravtalene
skal gjelde fra 1.1.2014.»
Formannskapets behandling:
Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

PS 5/2014 Styrking av kommunalt barnevern
Formannskapets vedtak:
Lier kommune søker om dekning fra den statlige satsingen på kommunalt barnevern i 2014,
om lønnsmidler for en stilling som fosterhjemskonsulent, i fosterhjemsteamet.
Formannskapets behandling:
Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

