Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested

Glitra

Dato:

28.01.2016

Tidspunkt:

18:00 – 22:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Gunn Cecilie Ringdal
Brynhild Heitmann
Søren Falch Zapffe
Per Hægstad
Hilde Kristine Fossum
Tonje Kristin Evju
Tov Hasler Tovsen
Silje Kjellesvik Norheim
Gunnar Nebell
Janicke Karin Solheim
Lars Haugen
Espen Lahnstein
Tove Hofstad

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Repr Vara
H
KRF
H
H
H
A
A
A
A
MDG
FRP
SP
V

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hans-Petter Christensen
Rådmann
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Bente Gravdal
Kommunalsjef
Einar Jørstad
Kommunalsjef
Kristine Kjelsrud
Kommunikasjonssjef
Bjørn Harry Støle
Kommunalsjef

Diverse tatt opp under møtet:
Tonje Evju (A) ba om at det legges til rette for opplæring for nye representanter med
veiledning om de ulike punktene i reglementene for folkevalgte organer i Lier kommune.
Espen Lahnstein (SP) ber rådmannen sørge for at saksdokumenter sendes ut i henhold til
fastsatte tidsfrister.
----------Under møtet var representanter fra Lier Everk Holding AS tilstede for å orientere eierorganet
om selskapets forretningsdrift.
Møtet ble da vedtatt lukket i medhold av kommunelovens § 31 nr. 5, jfr. offentleghetslovas §
23, 4.ledd.
Sak nr. 7 og sak nr. 8, som begge er unntatt fra offentlighet, ble behandlet mens møtet var
lukket.

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
PS 1/2016

Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.2015

PS 2/2016

Økning i opptak av formidlings-/startlån

PS 3/2016

PS 5/2016

Avklaringer mht. Viva
Omdisponering av investeringsmidler til Linnes renseanlegg - oppgradering og
Industrigata - rehabilitering av avløpsledning
Søknad om skjenkebevilling Holtsmark Golf Eiendomsselskap AS

PS 6/2016

Etablering av arbeidsutvalg i eierorganet (E)

PS 4/2016

Saker unntatt fra offentlighet i hht. §§ 5 3.ledd og 23 første ledd:
PS 7/2016
PS 8/2016

Salg av aksjer i Enter Kompetanse AS (E)
Tranby Varme- og Servicesentral AS - Lier kommunes eierskap

PS 9/2016

Meldinger

MS 1/2016
MS 2/2016

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - vurdering av deling av
utvalget
Behandling av debatthefte "KS SPØR"

MS 3/2016

Søknad om årlig støtte - Drammen og omegn tros- og livssynsforum

PS 10/2016 Kommunereformen - spørsmål og svar formannskapsmøte 28.1.
PS 11/2016 Drøftingssak Buskerudbypakke 2

PS 1/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.2015
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 10.12.2015 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 10.12.15 ble godkjent enstemmig.

PS 2/2016 Økning i opptak av formidlings-/startlån
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Rammen for opptak av formidlingslån/startlån økes fra 25 mill. kr (vedtak Handlingsprogram
2016-2019) til 30 mill. kr. Av disse reserveres 5 millioner til potensielt «leie til eie» prosjekt
(Jf. vedtak i Boligsosial handlingsplan KS 101/2015). Vedtaket innarbeides i dokumentet
«vedtatt Handlingsprogram 2016-2019».
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 3/2016 Avklaringer mht. Viva
Formannskapets vedtak:
Saken fremsendes til kommunestyret uten innstilling.
Notat ettersendes og skal omfatte:
1. Fremstilling av grunnlaget for disposisjonen som er foreslått.
2. Konsekvenser av mulige endringer i kommunestrukturer og derav eierinteresser.
Herunder sikring av Lier kommunes økonomiske interesser.
Formannskapets behandling:
Rådmannens la frem revidert forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig.

PS 4/2016 Omdisponering av investeringsmidler til Linnes renseanlegg oppgradering og Industrigata - rehabilitering av avløpsledning
Formannskapets vedtak:
Følgende omdisponering av investeringsmidler til vann- og avløpsprosjekter i 2016
godkjennes:
- 2 mill. kr. omdisponeres fra prosjekt 9734 (Klimaendringer, brukerinteresser, mm) til
prosjekt 9735 (Linnes renseanlegg – oppgradering)
- 2,5 mill. kr omdisponeres fra prosjekt 9100 (mindre anlegg avløp) til prosjekt
Industrigata – rehabilitering av avløpsledning.

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

PS 5/2016 Søknad om skjenkebevilling Holtsmark Golf Eiendomsselskap
AS
Formannskapets vedtak:
Det gis alminnelig bevilling til skjenking av øl og vin (med alkoholprosent over 2.5 % og
under 60 %) til:
Bevillingshaver:
Holtsmark Golf Eiendomsselskap AS (org.nr. 985989427)
Skjenkested:
Restaurant i golfklubbens klubbhus på Holtsmark
Styrer/stedfortreder: Per Gullberg født 29.12.1950/ Bjørn Martin Simensen f.30.09.78
Restauranten gis alminnelig bevilling til skjenking av alkohol i alkoholgruppe 1,2 og 3.
Bevillingen gjelder for bevillingsperioden fra møtedato til 30.06.2016.
Utøvelse av bevillingen er betinget av at andre tillatelser til enhver tid foreligger. Bevillingen
er videre betinget av at styrer og stedfortreder begge utviser uklanderlig vandel. Begge har
avlagt kunnskapsprøve i alkoholloven og vandel er kontrollert.
Skjenking godkjennes innenfor gjeldende retningslinjer i Lier, fra kl. 08.00 til kl. 22.00 på
alle dager som omsøkt. Brennevin kun fra kl. 13.00 på søndager.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 6/2016 Etablering av arbeidsutvalg i eierorganet (E)
Formannskapets vedtak:
1. Ad-hoc-utvalg vurderes fra sak til sak.
2. Eierorganet beslutter selv når arbeidsutvalget skal tre i funksjon, med hvilket formål og
for hvilken tidsperiode. Før eventuelle eierbeslutninger tas, legges saken frem for
eierorganet i plenum.
3. Rådmannen sikrer kompetanse og kapasitet i administrasjonen for å betjene eierorganet i
saksforberedelsen.

Formannskapets behandling:
Tonje Evju (AP) fremmet slikt forslag :
1. Ad-hoc-utvalg vurderes fra sak til sak.
2. som rådmannens forslag, pkt. 2
3. Rådmannen sikrer kompetanse og kapasitet i administrasjonen for å betjene
eierorganet i saksforberedelsen.»
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

Sak unntatt fra offentlighet i hht. § 5, 3.ledd:

PS 7/2016 Salg av aksjer i Enter Kompetanse AS (E)
Formannskapets vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å selge Lier kommunes aksjer i Enter Kompetanse AS.
2. I og med at selskapet ikke har et økonomisk forhold, selges aksjene under forutsetning av
at dersom kjøper i løpet av de neste 10 år fra kjøpstidspunktet skulle selge eller på annen
måte skaffe seg økonomisk gevinst på aksjene, skal gevinsten deles 50/50 mellom Lier
kommune og kjøper.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

Sak unntatt fra offentlighet i hht. § 23 første ledd:

PS 8/2016 Tranby Varme- og Servicesentral AS - Lier kommunes eierskap
Formannskapets vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Formannskapets behandling:
Formannskapet tok saken til orientering.

PS 9/2016 Meldinger
MS 1/2016 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - vurdering av
deling av utvalget
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 1: Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne –
vurdering av deling av utvalget, tas til orientering.

Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 2/2016 Behandling av debatthefte "KS SPØR"
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 2: Behandling av debatthefte "KS SPØR", tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
MS 3/2016 Søknad om årlig støtte - Drammen og omegn tros- og livssynsforum
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 3: Søknad om årlig støtte - Drammen og omegn tros- og livssynsforum, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

PS 10/2016 Kommunereformen - spørsmål og svar formannskapsmøte 28.1.
Formannskapets vedtak:
Debatt tas til orientering.
Saken legges frem med tilleggsopplysninger som er tatt opp i debatten så raskt som mulig for
behandling i partiene.
Formannskapets behandling:
Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes.»
Forslaget falt da det fikk 2 stemmer (SP,FRP) mot 11 stemmer (4H,4AP,KRF,MDG,V) som
stemte for å realitetsbehandle saken.
Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
«Debatt tas til orientering.
Saken legges frem med tilleggsopplysninger som er tatt opp i debatten så raskt som mulig for
behandling i partiene.»

PS 11/2016 Drøftingssak Buskerudbypakke 2
Formannskapets vedtak:
Saken tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Saken ble drøftet og tatt til orientering.

