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Åse Karin Killingberg Brørvik, HTV og leder av Fagforbundet i Lier, hadde merknader til
melding nr. 38.

--------Ordfører og rådmann orienterte formannskapet om utviklingen rundt tømmerterminalen på
Lierstranda. Det ble gitt en orientering om møte 26.08.14 mellom Lier kommune og de ulike
aktørene på området, med avklaring av ansvarsforhold og de videre prosesser.

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær
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PS 38/2014 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2014
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 05.06.2014 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 05.06.14 ble godkjent enstemmig.

PS 39/2014 Meldinger
MS 36/2014 Nytt sykehjem - månedsrapport juni 2014
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 36: Nytt sykehjem - månedsrapport juni 2014, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Kirsten Hørthe (AP) fratrådte som inhabil under behandling av meldingen.
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 37/2014 Nye Hegg skole - månedsrapport juni
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 37: Nye Hegg skole - månedsrapport juni, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 38/2014 Organisering av Lier kommunes bygg- og eiendomsforvaltning
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 38: Organisering av Lier kommunes bygg- og eiendomsforvaltning, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 39/2014 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 39: Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 40/2014 Arbeidsledighet ved utgangen av juni 2014
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 40: Arbeidsledighet ved utgangen av juni 2014, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

MS 41/2014 Svar på Fylkesmannens henvendelse til Departementet om endring av
viltkorridor
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 41: Svar på Fylkesmannens henvendelse til Departementet om endring av viltkorridor, tas
til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

PS 40/2014 Kommunereformen - drøftingsgrunnlag
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Lier kommune tar til etterretning at Stortinget har besluttet å iverksette en kommunereform
som dels baserer seg på kommunenes eget initiativ, dels en gjennomgang av oppgaver og
kommuneinndeling.
1. Under henvisning til kommunestyrets sak 5/2005 og uvissheten rundt kommunereformens
faktiske innhold tas det ikke stilling til mulige endringer i kommunestrukturen på
nåværende stadium.
2. Lier kommune vil følge prosessen tett ved aktivt å møte initiativ og delta på de arenaer
som bl.a. staten ved fylkesmannen og KS tilrettelegger.
3. Formannskapet er å betrakte som styringsgruppe for kommunens egen prosess,
rapporterer og fremmer innstilling til kommunestyret i spørsmål som krever behandling.
4. Politisk ledergruppe – partienes gruppeledere i kommunestyret og hovedutvalgenes ledere
– kan konsulteres i tilknytning til prosessen og utgjøre et arbeidsutvalg der det er aktuelt.
5. I tråd med vanlig praksis og kommunens eget reglement er ordføreren ansvarlig for
prosessen, å sikre tilstrekkelig informasjon til folkevalgte organ og sørge for innkalling til
møter slik det anses nødvendig etter mandat for arbeidet og særskilte vedtak.
6. Lier kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger for
lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak
har invitert kommunene til. Det er kommunestyret selv som må være pådriver for de
initiativ og lokale prosesser den enkelte kommune ønsker å ta del i.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig med følgende endring:
«I pkt. 6 tas ordet koordinator ut.»

PS 41/2014 Buskerudbypakke 2 - skisse. Orienteringssak
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Omforent skisse til Buskerudbypakke2 – som grunnlag for drøfting med staten (datert 23. juni
2014) tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel:
«Sekretariatets utredning synes ikke å tilfredsstille gjeldende krav til utredning i offentlig
forvaltning.»
Tonje Evju (AP) fremmet protokolltilførsel på vegne av AP,SV og V:
«Arbeiderpartiets, Venstres og Sosialistisk Venstrepartis representanter i formannskapet ser
med stor bekymring på utviklingen i Buskerudbysamarbeidet.
Representantene mener det er for mye usikkerhet knyttet opp til Buskerudbypakke 2, både
med tanke på omfang av tiltak, og utstrekning.
Det fremforhandlede dokumentet som skal danne grunnlag for å møte staten til forhandlinger
om løsninger inneholder etter vår mening alt for mange usikkerheter, og det er for lite konkret
beskrevet hvilke tiltak og geografi som har overordnet prioritet og i hvilken rekkefølge tiltak
ønskes iverksatt.
Representantene mener det fremforhandlede dokumentet inneholder forslag som bryter med
de forutsetninger om kost/nytte prinsippet som vi mener må legges til grunn ved eventuelle
bompenge/brukerbetalingsløsninger.
Representantene fra AP,SV og V i formannskapet har også merket seg at KS1 rapporten som
slår fast at prosjektet slik det nå foreligger ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Representantene ser positivt på at Buskerudpakke 2 har visjon i seg for ivaretakelse av alle
transportformer østover, som er viktig for Lier.»

PS 42/2014 RfD - endringer i selskapsavtalen
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Lier kommune vedtar vedlagte selskapsavtale, gjeldende fra 10.11.2014
Formannskapets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:
«Tilleggsformuleringer til selskapsavtalen pkt. 9.2:
Styreleder skal ha ingeniørfaglig kompetanse innen avfallsfag på universitetsnivå.
Maks funksjonstid for styremedlemmer er 8 år.

Pkt. 16:
Revisor engasjeres for tre år etter anbud.»
Nina Johnsen (V) fremmet slikt forslag:
«Representantskapet i RFD oppretter en ekstern, uavhengig valgkomitè f.o.m. neste valg av
styre.»
Nina Johnsens forslag ble votert over først og falt da det fikk 2 stemmer (FRP,V) mot 11
stemmer (4H,4AP,KRF,SP,SV).
Det ble så votert over Lars Haugens forslag som falt da det fikk 1 stemme (FRP) mot 12
stemmer (4H,4AP,KRF,SP,SV,V).
Rådmannens forslag til vedtak, fremmet av Ryno Andersen (H) ble så vedtatt enstemmig.

PS 43/2014 Vestregionen - samarbeidsplattform
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Lier kommune slutter seg til framlagt forslag til strategisk plattform for Vestregionen, og tar
oversendt utfordringsdokument til orientering.
Det forutsettes at Vestregionen forholder seg til mulige endringer i oppgavefordeling og
kommunestruktur som en følge av kommunereformen og vurderer samarbeidsplattformen i
lys av dem.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 44/2014 Nytt sykehjem - Avklaringer fra forprosjekt
Formannskapets vedtak:
1. Inventar for nytt sykehjem godkjennes innenfor en ramme på 24 mill. kroner som
finansieres gjennom lånopptak og statlige tilskudd.
2. Anvendelse av velferdsteknologi i det nye sykehjemmet er en forutsetning og skal
samsvare med de valg som foretas for kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester.
Kravspesifikasjon utarbeides parallelt med konkurransegrunnlaget for innholdsdrift og
budsjettramme fremmes i økonomiplanen 2015 – 18.
3. Bygningsvern løses innenfor vedtatt kostnadsramme.
4. Det nye sykehjemmet vedtas bygget i Breeam-klasse «very good».
5. Vedtatt budsjettramme justeres ved rulleringen av handlingsprogrammet, økonomiplan og
årsbudsjett.

Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 45/2014 Samarbeidsprosjekt med Ticon Eiendom AS om utvikling av
"Rådhuspassasjen" og Bruveien 3 (Andershaugen).
Formannskapets vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning.
Formannskapets behandling:
Følgende fellesforslag ble fremmet av AP,H,KRF,SP,SV og V:
«Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning.»
Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,KRF,SP,SV,V) mot 1 stemme (FRP) avgitt
for rådmannens forslag til vedtak.

PS 46/2014 Rentebinding
Formannskapets vedtak:
Kommunestyret er forutsatt å fatte vedtak om finansreglement i ny kommunestyreperiode og
det legges derfor til grunn:
1. Sak om finansstrategi forelegges kommunestyret 2. halvår 2015
2. Nytt finansreglement utarbeides på bakgrunn av finansstrategien i tråd med
kommunelovens § 52 med tilhørende forskrifter.
3. Det inngås ikke nye rentebytteavtaler inntil nytt vedtak er fattet.
4. Ved vesentlige endringer av betydning for kommunens finansielle situasjon fremmer
rådmannen melding eller sak for vurdering av mulige tiltak.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

