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Vara

Per Hægstad (H)

Petter Enrique Dreier (H)
Espen Lahnstein (SP)

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hans-Petter Christensen
Rådmann
Einar Heitmann
Kommunalsjef
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Bente Gravdal
Kommunalsjef
Kristine Kjelsrud
Kommunikasjonsrådgiver

Diverse tatt opp under møtet:
Før behandling av sakene ble det gitt en orientering om status i utviklingen på Gullaug ved
Erik Bøhler fra Scandinavian Development.
--------Under henvisning til masterplan for Fjordbyen Lierstranda bes rådmannen ta initiativ til
drøfting av strategiske forhold knyttet til kommunens roller som planmyndighet,
samfunnsaktør og eier.
------Formannskapet sluttet seg til følgende bestilling fra Tonje Evju (AP):
Rådmannen bes legge fram melding om hvorfor saken om forlenget konsesjon av BPA ikke er
lagt fram til politisk behandling.

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
PS 1/2015

Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.2014

PS 2/2015

Meldinger

MS 1/2015

Nye Hegg skole - månedsrapport desember 2014

MS 2/2015

Fosshagen - månedsrapport desember 2014

MS 3/2015

Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper

MS 4/2015

Unntatt fra offentlighet i hht. § 13, 1.ledd:
Kjøp av deler av Vestre Viken HF's eiendom i Lier

MS 5/2015
MS 6/2015

Arbeidsledighet desember 2014
Støtte til barn og unge fra frivillige organisasjoner

PS 3/2015

Eierstrategi Glitrevannverket

PS 4/2015

Unntatt fra offentlighet i hht. § 23 fjerde ledd:
Revisjon/fastsettelse av eierstrategier (E)

PS 5/2015

Unntatt fra offentlighet i hht. § 23 første ledd:
Resultatene av Lier kommunes eierskap - 2013 (E)

PS 6/2015

Plansamarbeidet mellom Drammen og Lier kommuner om utvikling av
Lierstranda og Brakerøya. Godkjenning av Strategisk plattform med
Masterplan - fornyet behandling

PS 1/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.2014
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 11.12.2014 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 11.12.14 ble godkjent enstemmig.

PS 2/2015 Meldinger
MS 1/2015 Nye Hegg skole - månedsrapport desember 2014
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 1: Nye Hegg skole - månedsrapport desember 2014, tas til orientering med følgende
merknad:
Fraværsskader pr. arbeidede time tas inn i statusrapporteringen for større kommunale
byggeprosjekter.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering med følgende merknad:
Runar Gravdal (SV) fremmet følgende forslag:
«Fraværsskader pr. arbeidede time tas inn i statusrapporteringen for større kommunale
byggeprosjekter.»
Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer (4AP,FRP,SP,SV) mot 6 stemmer (4H,KRF,V).
MS 2/2015 Fosshagen - månedsrapport desember 2014
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 2: Fosshagen - månedsrapport desember 2014, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 3/2015 Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 3: Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper, tas til orientering med
følgende merknad:
Administrasjonen avklarer fremdrift for høringsuttalelsene med KS-bedrift og på bakgrunn av dette
utarbeides forslag til høringsuttalelse som sendes formannskapet til uttalelse før innsending.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering med følgende merknad:
«Administrasjonen avklarer fremdrift for høringsuttalelsene med KS-bedrift og på bakgrunn av dette
utarbeides forslag til høringsuttalelse som sendes formannskapet til uttalelse før innsending.»
Unntatt fra offentlighet i hht. § 23 fjerde ledd:
MS 4/2015 Kjøp av deler av Vestre Viken HF's eiendom i Lier

MS 5/2015 Arbeidsledighet desember 2014
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 5:
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 6/2015 Støtte til barn og unge fra frivillige organisasjoner
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 6: Støtte til barn og unge fra frivillige organisasjon, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

PS 3/2015 Eierstrategi Glitrevannverket
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Forslag til eierstrategi for Glitrevannverket vedtas i samsvar med vedlegg 1.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.
Unntatt fra offentlighet i hht. § 23 fjerde ledd:

PS 4/2015 Revisjon/fastsettelse av eierstrategier (E)
Unntatt fra offentlighet i hht. § 23 første ledd:

PS 5/2015 Resultatene av Lier kommunes eierskap - 2013 (E)

PS 6/2015 Plansamarbeidet mellom Drammen og Lier kommuner om
utvikling av Lierstranda og Brakerøya. Godkjenning av
Strategisk plattform med Masterplan - fornyet behandling
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Forslag til «Strategisk plattform med Masterplan» datert oktober 2014 godkjennes og
legges til grunn for det videre plansamarbeidet mellom Drammen og Lier kommuner i
området Lierstranda – Brakerøya, med endringer på følgende punkter:
a. I kapittel 3.7Eierforhold oppgis Rom Eiendom AS som grunneier istedenfor
staten.
b. I kapittel 5.5 Grønn og blå infrastruktur og rekreasjon endres siste prikkpunkt i
Retningslinjer til: Ved utfylling i Gilhusbukta bør det vurderes å etablere kanal
og/eller andre vannrom som del av bygrepet.
c. I kapittel3.9 Sykehus fjernes illustrasjonstegning av sykehuset på side 18.

2. Pågående planprosesser er en del av det helhetlige planarbeidet og skal skje i hh.t.
Strategisk plattform med Masterplan:
 Planprosessene for Nytt Vestre Viken sykehus og Rv 23 Linnes - E18
 Mulighetsstudie for kollektivknutepunkt Lierstranda.
3. Det gjennomføres medvirkning og involvering av grunneiere, næringsliv og publikum,
samt regionale- og statlige myndigheter om
a. Strategisk plattform med Masterplan
b. Valg av planformer og innhold i neste fase i arbeidet
4. Det legges fram en sak med mandat for neste planfase, hovedprosjekt, etter gjennomført
medvirkning og involvering jfr. pkt. 4. Herunder vurderes å utarbeide en kommunedelplan
for infrastruktur, bl.a. kollektivtrasé.
Formannskapets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet slikt forslag som tillegg til rådmannens forslag:
«Lier kommune er av den oppfatning at det er viktig at næringsdrift som fordrives av
Fjordbyen om mulig relokaliseres i Lier kommune.»
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.
Lars Haugens forslag falt da det fikk 1 stemme (FRP) mot 12 stemmer
(4AP,4H,KRF,SP,SV,V).

