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Diverse tatt opp under møtet:
Bestilling av melding:
Janicke Karin Solheim (MDG) bestilte følgende melding:
«For å overholde klimaforliket er vi nødt til å kutte i klimautslippene. For å kutte i
klimautslippene må vi vite hvor vi skal kutte og hvor utslippene foregår. Et klimaregnskap er
et viktig verktøy for å gjennomføre nødvendige kutt. Lier MDG foreslår derfor at kommunen
utarbeider et klimaregnskap med sektorvise forslag til kutt.
Lier MDG ber videre om at kommunen følger opp klimaplanen med en årlig bærekraftrapport
i forbindelse med budsjettbehandlingen. Den bør omfatte et klimaregnskap, samt status,
utfordringer og muligheter når det gjelder Lier kommunes arbeid med klima, miljø, biologisk
mangfold og relaterte områder. Utgangspunktet må være at Lier skal ta sin del av de
nasjonale klimakuttene som må til for at både FNs mål og nasjonale mål for å begrense
klimaendringene oppnås, og at Liers klimautslipp totalt sett skal reduseres.
Mange av tiltakene i en god klimaplan er investeringer som vil gi lavere kostnader fremover.
Dette gjelder både energisparing og tiltak som også gir bedre folkehelse. Det er god økonomi
å ta godt vare på kommunen vår.
Lier MDG mener at en årlig bærekraftrapport med klimaregnskap er det naturlige steget for
å sikre at klimaplanen følges opp.
Vi ber derfor om at Lier kommune utarbeider en melding med sikte på at kommunen, i løpet
av 2016, innfører et forpliktende klima- og miljøbudsjett og -regnskap etter
Trondheimsmodellen.»

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær
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PS 86/2015 Godkjenning av protokoller fra møter 19.11. og 26.11.2015
Formannskapets vedtak:
Protokoller fra møtene 19.11. og 26.11.2015 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoller fra møter 19.11. og 26.11. ble godkjent enstemmig.

PS 87/2015 Prioritering av spillemidler og bruk av kommunale
anleggsmidler innenfor idrett og friluftsliv 2016
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Følgende prioriteringsliste for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn
for søknader om spillemidler for 2016:
Ordinære anlegg:
a. Rehabilitering av Reistad arena, restutbetaling
b. Nytt gulv Syllinghallen
c. Heiahallen
d. Hegghallen
e. Isolering ride hall, DOR
f. Kunstgressbane, 7-er Hegg nye skole
g. Kunstgressbane, 7-er Lier stadion
h. Kunstgressbane, 9-er Sylling idrettspark
Nærmiljøanlegg:
a. Flåtan Vel turvei, grus
b. Økt tilrettelegging Eiksetra
c. Ny skøytebane på Tranby
d. Bordtennisbord, beachvolleyballbane, tursti Lier vgs
e. Ballbinge og Tuftepark, Lier vg. skole
f. Utbedring av Lierbanen som turvei
g. Gullaug skole – parcour-anlegg
h. Høvik skole - Tuftepark

Gjentatt søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad

2. Kommunal investerings- og driftsramme for investeringer i anlegg til idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet for 2016 på kr. 1 580 000 til kommunale investeringer og
kr. 400 000 til tilskudd og mindre kommunale prosjekter, til sammen kr. 1 980 000,
disponeres slik:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Finansiering 7’er kunstgress Lier stadion, jfr. tidl. vedtak
Finansiering av 9’er kunstgress Sylling, jfr. tidl. vedtak
Oppgradering av Gilhusodden friluftsområde, fase 2
Ny parkeringsplass ved Rustanveien/Kanada
Økt tilrettelegging ved Eiksetra - egenandel
Ny skøytebane på Tranby - egenandel

kr 160.000
kr 500.000
kr 250.000
kr 200 000
kr 200.000
kr 300 000

g. Rehabilitere Lierbanen/Baneveien v/Tronstad og Egge
h. Andre kommunale prosjekter, bl.a.:
- Ny kyststi-sløyfe ved Engersand – Laheld
- Ny leirplass Tranby/Hennummarka
- Opprusting lekeplass ved Fagerliåsen barnehage
- Økt ramme for løypetrasé Garsjø rundt?

kr 150.000
kr 220 000

3. Kommunale merkostnader knyttet til ferdigstillelse av 7-er kunstgressbane med
undervarme på Lier stadion, dekkes ved bruk av buffermidler til investeringer.
4. Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet suppleres slik:


Nye nærmiljøanlegg ved Lier Videregående skole legges inn i prioritert
liste for nærmiljøanlegg. Dette gjelder bl.a. bordtennis,
beachvolleyballbaner, ballbinge, turløype og aktivitetspark.



Ny kyststi-sløyfe ved Engersand, turvei rundt Eiksetra, turvei/skiløype
Garsjø rundt og ny skøytebane på Tranby legges inn i prioritert liste for
nærmiljøanlegg.

Formannskapets behandling:
Vedtak fra Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 88/2015 Drøftingsgrunnlag buskerudbypakke 2
Formannskapets vedtak:
Drøftingsgrunnlag for Buskerudbypakke 2 av 2.11.15 ble drøftet.
Innspill i møtet legges til grunn for drøftinger/forhandlinger i ATM-utvalget 18.12.15.
Formannskapets behandling:
Saken ble drøftet og innspill gitt.
Formannskapet vedtok enstemmig at det ikke er nødvendig å sende saken til videre
behandling i kommunestyret.

PS 89/2015 Endring av finansreglement.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Forslag til nytt finansreglement for Lier kommune vedtas.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt.

PS 90/2015 Handlingsplan mot barnefattigdom
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Lier kommunes handlingsplan mot barnefattigdom vedtas, med 15 tiltak fordelt på
følgende innsatsområder:
1. Forebygge ved å styrke utsatte barnefamilier:
 Det opprettes en samarbeidsarena for kommunale virksomheter, slik som
NAV, helsestasjon og barnevern, med fokus på forebyggende tiltak mot
barnefattigdom.
 Helsetjenesten og barnevernet etablerer kurs- og veiledningstilbud på kveldstid,
som er åpne for alle foreldre. Et eksempel på slike kurs er «TFF – kurs i
foreldreferdigheter».
 Lier kommune søker midler fra Arbeid- og velferdsdirektoratets tilskuddsordning
for arbeid mot barnefattigdom. Midlene skal brukes til å ta i bruk hele det lokale
NAV-kontorets virkemiddel-apparat, sørge for at tiltak koordineres og ses i
sammenheng, utvikle samarbeidsstrukturer og rutiner for samhandling med det
øvrige tjenesteapparatet, og å styrke barneperspektivet i NAV-kontoret.
2. Gjennomføre utdanningsløp – barnehage og skole:
 Barnehage- og skolepersonell skal få mer kompetanse i å identifisere
fattigdom og kunnskap om effekter av å leve under marginale forhold.
 Barnehage- og skolepersonell skal få kunnskap om alle kommunale
tiltak rettet mot barn og familier med risiko for fattigdom.
 Kommunen skal aktivt informere aktuelle familier om muligheten til
gratis kjernetid i barnehage for fire- og femåringer.
3. Tilgang til arbeidslivet for ungdom og foreldre:
 Norskopplæring for flyktninger og innvandrere foreslås styrket i HP
2016-19. Denne styrkingen skal bidra til at flere foreldre med
innvandrerbakgrunn kommer i arbeid.
 Kommunen viderefører og utvider ordningen med å sette vilkår om
aktivitet i vedtak om sosialhjelp; dette skal særlig motivere unge til å
skaffe seg utdanning og jobb framfor å motta sosialhjelp.
4. Deltakelse og inkludering – fritid, kultur og idrett:
 Det opprettes en utstyrsbase for fritidsutstyr og en byttesentral for klær i
regi av Kultur og fritid. Basen skal inneholde utstyr som er nødvendig
for å kunne delta i aktivitetstilbud gitt av det kommunale og det
frivillige tilbudet i kommunen. Basen skal kunne brukes av private, av
barnehager, skoler og fritidstilbud. Administrasjonen utreder
muligheten for å inngå et samarbeid med en organisasjon for drift av en
slik utstyrsbase.
 Nettverk for fritid, barn og unge formaliseres som en tverrfaglig arena
for aktiv fritid. Nettverket har deltakere fra Kultur og fritid,
Frisklivssentralen, barnevernet, biblioteket, habilitering, helsetjenesten,
kulturskolen og flyktningetjenesten.
 Med forankring i dagens modell og tilbud, oppretter Kultur og fritid og
Frisklivssentralen aktivitetsgrupper tilrettelagt for barn som følges opp
av barnevernet, helsetjenesten og habilitering.
5. Et godt helsetilbud til alle barn og unge:
 Helsesøstrene skal tilby hjemmebesøk til alle nyfødte innen to uker etter
fødsel. Likedan skal alle tilflyttere til kommunen med barn fra 0 til 1 år
få tilbud om hjemmebesøk.

 Som svar på et økende antall elever med psykiske problemer, vil kommunen
gjennomføre et pilotprosjekt med tverrfaglig helseteam bestående av
helsesøster, ungdomslege og psykolog ved Lier vgs. og St. Hallvard vgs. i
skoleåret 2015/2016 og et tilsvarende pilotprosjekt ved to ungdomsskoler i
skoleåret 2016/2017. Dette lavterskeltilbudet er gratis og kan benyttes av både
elever og foresatte. Forutsatt positiv evaluering av pilotprosjektene, vil det bli
vurdert opprettet slike team ved både videregående skoler og ungdomsskoler.
6. Samarbeid mellom kommunale virksomheter og frivillig sektor:
 Kommunen vurderer en ordning som «fritidsfadder», der frivillige
voksenpersoner i en oppstartfase kan være en «døråpner» for
minoritetsungdom og barn av foreldre med utfordringer innen psykisk
helse og rus, inn til deltakelse i lag og foreninger.
 Nettverk for fritid, barn og unge skal samarbeide med frivillige organisasjoner
og foreninger for å sikre et bredt tilbud til alle barn og unge i kommunen.
Nettverket skal bidra i arbeidet med koordinering og tildeling av stipend og
økonomiske midler, herunder å være et rådgivende organ i forvaltningen av
Kiwanis midler til utsatte barnefamilier.
 I forbindelse med utstyrsbasen må kommunen sende en forespørsel til
foreninger og lag om de sitter på utstyr de kunne tenkt seg å få
oppbevart i forbindelse med basen.
Formannskapets behandling:
Vedtak i Helse-, sosial- og omsorgsutvalget ble vedtatt enstemmig.
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Tillegg til punkt 4, første bombepunkt (siste punktum):
Administrasjonen utreder muligheten for å inngå et samarbeid med en organisasjon for drift
av en slik utstyrsbase.»
Knut Eilert Sørnes (FRP) fremmet følgende forslag:
“Punkt 7 – økonomi:
60 % stilling i kultur og fritid, med ansvar for utlån av fritidsutstyr, byttesentral for klær og
aktiviteter for barn og unge.
Stillingen innarbeides i eksisterende stillinger i kommunen. Eller praksisplass for flyktninger
og ungdom som er bosatt i kommunen. Samtale med frivilligsentralen, mange dyktige
frivillige som kan bidra.
Innkjøpsbeløpet til fritidsutstyr økes fra 100.000 til 200.000.”
Forslag fremmet av Søren Falch Zapffe ble vedtatt enstemmig.
Forslag fremmet av Knut Eilert Sørnes falt med 1 stemme (FRP) mot 12 stemmer
(4AP,4H,1KRF,1MDG,1SP,1V).

PS 91/2015 Forslag til endring av erstatningsbestemmelsene i markaloven
Formannskapets vedtak:
Lier kommune støtter forslaget til endring av markalovens § 11.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 92/2015 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk
Formannskapets vedtak:
Det gis alminnelig bevilling til salg av alkohol i gruppe 1 (under 4,76 volumprosent alkohol)
Bevillingshaver

:

Rapide AS, org nr. 914 841 836

Salgssted

:

På døren til kunden og avtalte hentepunkter

Styrer / stedfortreder :

Ole Petter Wie

født 07.03.1966

Preben Kristiansen født 03.07.1986
Bevillingen gjelder fra møtedato til 30.06.2016.
Utøvelse av bevillingen er betinget av at utøvelsen av bevillingen


skjer innenfor rammen av alkoholloven og gjeldende Rusmiddelpolitiske
handlingsplan – retningslinjer i Lier Kommune



utlevering til kunde kan kun skje ved fremvisning av gyldig Id-kort



utlevering til kunde skal skje innenfor rammen av kommunale retningslinjer for
salgstid
Ved utkjøring må kunden kvittere for å ha mottatt alkohol samt tidspunkt for utlevering. Ved
tvil om alder skal legitimasjon etterspørres og persondata noteres ned. Åpenbart påvirkede
personer får ikke utlevert alkohol. Utleveringsliste som inneholder legitimasjonsopplysninger
lagres i en mappe som skal være tilgjengelig ved kontroll.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 93/2015 Prinsippvedtak om makeskifte mellom eiendom 65/41 og
deler av 65/5
Saken ble trukket før møtet.

PS 94/2015 Meldinger
MS 46/2015 Arbeidsledighet november 2015
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 46: Arbeidsledighet november 2015, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

