Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested

Haugestad

Dato:

11.10.2016

Tidspunkt:

18:00 – 20:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Gunn Cecilie Ringdal
Brynhild Heitmann
Søren Falch Zapffe
Karl Bellen
Per Hægstad
Hanne Myhre Gravdal
Olav Aasmundrud
Helene Justad
Hanne Garås
Gina Elisabeth Ekeberg
Adnan Afzal
Unni Lærum
Per Werrum
Frank Yggeseth
Reidar Lauritsen
Gry Anette Fossum Lund
Knut Olaf Haveråen Kals
Arne Jørstad
Ove Brude Kolstad
Tonje Kristin Evju
Silje Kjellesvik Norheim
Håkon Haglund Norstrand
Tov Hasler Tovsen
Runar Gravdal
Knut Røssum
Anne Marie Westlie Eidal
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A
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Vara

Mari Espedal (H)
Hilde Kristine Fossum (H)

Hedda Kyrkjerud
Gunnar Nebell
Hege Winje
Tone Elisabeth Svendsen
Ann Heidi Romundset Svorstøl
Tor Birger Jeppesen
Per Arne Bredesen
Pål Birger Bendiksen
Morgan E. Langfeldt
Lars Haugen
Mette Irene Hansen
Marius Svartås
Thomas Emil Klingen Andersen
Espen Lahnstein
Laila Margrethe Tryde
Jan O. Stolp
Tove Hofstad
Geir Cato Kristiansen
Marianne Berg
Mats Harjo Skaar
Janicke Karin Solheim
Øivind Hammer
Ninnie Bjørnland
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Medlem
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Medlem
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Medlem
Medlem
Varamedlem
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Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

A
A
A
A
A
A
A
A
Petter Enrique Dreier (A)
FRP
FRP
FRP
FRP Per Guthorm Vemork (FRP)
FRP Knut Eilert Sørnes (FRP)
SP
SP
SP
V
V
V
KRF
MDG
MDG
SV

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hans-Petter Christensen
Rådmann
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Einar Jørstad
Kommunalsjef
Kristine Kjelsrud
Kommunikasjonssjef
Erik Modal
Kommunikasjonsrådgiver
Øystein Granheim
Økonomisjef
Thorgeir Bjerknes
Plan- og bygningssjef

Diverse tatt opp under møtet:
Før behandling av sakene ga politimester Christine Fossen en orientering om
nærpolitireformen. Tilstede var også politistasjonssjef Øyvind Aass og lensmann Arne
Lauvålien.
Ordførerens informasjonskvarter:
 Møter i styringsgruppen for politireformen. Det har i tillegg vært møter mellom lensmann,
politiet og kommunen, møte i både Politiråd og Beredskapsråd hvor samme tema har vært
diskutert.
 Møte i ATM-utvalget i Buskerudbyen, bl.a. med gjennomgang av status i alle kommuner
og prosess/videre arbeid opp mot departementet.
ATM-utvalget vedtok at Buskerudbyen skal lede arbeidet med å få på plass en
prøveordning på Lier stasjon, med matebusser til og fra stasjonen, sikrere sykkelparkering





og opprusting av stiene ned mot stasjonen. Jernbaneverket er svært positive til å delta i
dette prosjektet.
Møte i Vestregionen, hvor kommunereform og regionreform var naturlig tema, etter at
fylkesmannen nylig hadde presentert sin tilråding i kommunereformen. Denne skal nå
behandles i departementet før behandling i Stortinget i juni 2017.
Møte i Markarådet, der markagrensa var en naturlig problemstilling.
Utdeling av 3 miljøfyrtårnutnevnelser til bedrifter i Lier: Bama, Lier Boligselskap og
Brødrene Samuelsen.

---------Ordføreren vedtok å innføre 2 minutters taletid i alle saker i kveldens møte.
---------I tilknytning til behandling av sak nr. 73 bestilte Janicke Karin Solheim (MDG) følgende
melding:
MDG ber om en melding angående mulighetene for å tilbakeføre Ringveien 2 til LNFområde. Dette tenkt som kompensasjon til innbyggerne/naboene i nærområdene til
pukkverket, asfaltverket og «Gevelt-tomten» Høgda-Tranby, som har blitt så hardt belastet,
og fremdeles vil bli det i mange år framover. Ringveien 2 fungerer nå som en buffer mot støy,
støv og skitt.
I tilknytning til behandling av sak nr. 77 bestilte Geir Cato Kristiansen (V) slik melding:
Rådmannen legger fram melding om nåværende og fremtidig ivaretakelse av trafikksikkerhet
langs Eikseterveien fra Torskroken til Vestsideveien.

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær
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71/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2016
Kommunestyrets vedtak:
Protokoll fra møte 06.09.2016 godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Protokoll fra møte 06.09.16 ble godkjent enstemmig.

72/2016 Finansrapport 2. tertial 2016
Kommunestyrets vedtak:
Finansrapport 2. tertial 2016 tas til orientering
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig.

73/2016 2. Tertialrapport 2016 - Lier Kommune
Kommunestyrets vedtak:
Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:
1000 kr.

1.
2.

Økt inntekt/
Redusert
utgift
Psykososialt kriseteam, beredskap og
kvalitet
Overføring budsjett fra lønnsreserven

Sum

Økt utgift/
Redusert
inntekt
500 000,-

500 000,500 000,-

500 000,-

1. Behovet for ekstrabevilgning skyldes økt aktivitet for psykososialt kriseteam
og styrking av kvalitets- og beredskapsområdet i form av en hel stilling.
2. Budsjettjusteringene foreslås finansiert ved overføring av budsjett fra
lønnsreserven da denne ligger an til et lite overskudd.
Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsregnskapet til VIVA:
1000 kr.

1.
2.
Sum

Økt inntekt/
Redusert
utgift

RV23 – utskifting av vannledninger i
forbindelse med omlegging av riksvei
Omdisponering fra «Mindre anlegg
vann» (prosjekt 9000)

Økt utgift/
Redusert
inntekt
1 000 000,-

1 000 000,1 000 000,-

1 000 000,-

1. Eksisterende hovedvannledning mellom Amtmannsvingen og Linnes er
svært gammel og det har vært en del driftsproblemer med ledningen. Det er
gjort avtale med Statens vegvesen og Glitrevannverket om legging av ny 300
mm ledning i forbindelse med omlegging av RV23. Arbeidet med ny
vannledning er planlagt igangsatt høsten 2016 og ferdigstilles i 2017.
Vannledningsarbeidene må utføres før veianlegget anlegges. Hele prosjektet
er estimert til 18,0 mill kr. Prosjektet vil bli gjennomført i entreprisen til
Statens vegvesen.
Omdisponeringen er en første finansiering. Resten av finansiering vil bli
gjort i HP 2017 – 2020.
Prosjektet har udisponerte midler som kan omdisponeres
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig.
Janicke Karin Solheim (MDG) bestilte følgende melding:
«MDG ber om en melding angående mulighetene for å tilbakeføre Ringveien 2 til LNFområde. Dette tenkt som kompensasjon til innbyggerne/naboene i nærområdene til
pukkverket, asfaltverket og «Gevelt-tomten» Høgda-Tranby, som har blitt så hardt belastet,
og fremdeles vil bli det i mange år framover. Ringveien 2 fungerer nå som en buffer mot støy,
støv og skitt.»

74/2016 Revidert eierstrategi for Renovasjonsselskapet i
Drammensregionen (RFD)
Kommunestyrets vedtak:
Saken utsettes for å:
 Innarbeide strategi for å videreutvikle verdirealisering
 Beregne og behandle konsekvensen av endret selvkostberegning.
Kommunestyrets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
«Saken utsettes for å:
 Innarbeide strategi for å videreutvikle verdirealisering
 Beregne og behandle konsekvensen av endret selvkostberegning.»

75/2016 Oppstart og planprogram for kommunal plan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2021
Kommunestyrets vedtak:
Lier kommune starter nå arbeidet med Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
2017 – 2021 i hht. det planprogrammet som er skissert i denne saken.

Til styringsgruppen velges to politiske representanter:
Marianne Berg (V) og Per Arne Bredesen (AP).
Protokolltilførsel fra Ninnie Bjørnland (SV):
Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier skal omtales spesielt i planen. Tiltak for å sikre
at familiens økonomi ikke hindrer barn i å delta i organisert idrett skal omtales og initieres.
Protokolltilførsel fra Janicke Karin Solheim (MDG):
MDG peker på prioriteringene angående Gullaug i gjeldende Kommunal plan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet 2013 – 2017: «Strandområdene på Gullaughalvøya forutsettes
sikret for allmennheten ved regulering, og kan bla. være aktuelt som statlig sikret område
mht. opparbeidelse.»
Vi ber samtidig om at disse prioriteringene videreføres i arbeidet med den nye planen.
Kommunestyrets behandling:
Følgende omforente tilleggsforslag ble vedtatt
«Til styringsgruppen velges to politiske representanter:
Marianne Berg (V) og Per Arne Bredesen (AP).»
Ninnie Bjørnland (SV) fremmet følgende protokolltilførsel:
«Barn og unge som lever i lavinntektsfamilier skal omtales spesielt i planen. Tiltak for å sikre
at familiens økonomi ikke hindrer barn i å delta i organisert idrett skal omtales og initieres.»
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet slik protokolltilførsel:
«MDG peker på prioriteringene angående Gullaug i gjeldende Kommunal plan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet 2013 – 2017: «Strandområdene på Gullaughalvøya forutsettes
sikret for allmennheten ved regulering, og kan bla. være aktuelt som statlig sikret område
mht. opparbeidelse.»
Vi ber samtidig om at disse prioriteringene videreføres i arbeidet med den nye planen.»

76/2016 Klage på planvedtak - Områdereguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredning for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya
Kommunestyrets vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 24.5.2016 opprettholdes, og klagen
oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling.
Protokolltilførsel fra Lars Haugen (FRP):
Lier FRP er for sykehus på Brakerøya. En finner det nødvendig å understreke viktigheten av
at kommunen i behandlingen av «sykehussaken» overholder sentrale rettsregler og
forvaltningsrettslige prinsipper om utredning og kontradiksjon. Dette gjelder særlig forhold
som angår sikkerhet/grunnforholdene og forurensning/miljøvern.
Sykehuslokalisering på Brakerøya er presentert som en viktig sak for kommunene Lier og
Drammen og for Helseregionen. På bakgrunn av ressursbruk, viktigheten og den lange tiden
saken om sykehuslokalisering har pågått, er det påfallende og uheldig at det fortsatt er mulig å
fremføre relevante og reelle argumenter hva angår mangler i sikkerheten knyttet til
grunnforholdene og forurensning.

Kommunestyrets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:
«Klagen tas til følge.»
Lars Haugen (FRP) fremmet slik protokolltilførsel:
«Lier FRP er for sykehus på Brakerøya. En finner det nødvendig å understreke viktigheten av
at kommunen i behandlingen av «sykehussaken» overholder sentrale rettsregler og
forvaltningsrettslige prinsipper om utredning og kontradiksjon. Dette gjelder særlig forhold
som angår sikkerhet/grunnforholdene og forurensning/miljøvern.
Sykehuslokalisering på Brakerøya er presentert som en viktig sak for kommunene Lier og
Drammen og for Helseregionen. På bakgrunn av ressursbruk, viktigheten og den lange tiden
saken om sykehuslokalisering har pågått, er det påfallende og uheldig at det fortsatt er mulig å
fremføre relevante og reelle argumenter hva angår mangler i sikkerheten knyttet til
grunnforholdene og forurensning.»
Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt med 44 stemmer
(18H,15AP,3SP,3V,2KRF,2MDG,1SV) mot 5 stemmer (FRP) avgitt for Lars Haugens
forslag.

77/2016 Sluttbehandling - Reguleringsendring for Sønderhellene
og Sognaveien
Kommunestyrets vedtak:
Forslag til reguleringsendring for Sønderhellene og Sognaveien, med plankart datert
12.04.2016 og tilhørende bestemmelser datert 07.09.2016, godkjennes i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-12.
Lekeplass BLK2 må planeres minst 25%.
Gjeldende reguleringsbestemmelser skal (BBB1) gjennomføres og sluttføres før utbygging av
BBB2 og BBB3 kan påbegynnes. Lekeplasser og tilrettelegging for barn må fullføres.
Ny bestemmelse §2.2.3 g:
Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for felt BBB2, skal det sikres permanent
gangforbindelse fra BBB1 og f_BLK1 via f_BLK2 og videre til f_BLK3. Deler av
forbindelsen kan etableres med trapper.
Kommunestyrets behandling:
Geir Cato Kristiansen (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av V, KRF og SP:
«Gjeldende reguleringsbestemmelser skal (BBB1) gjennomføres og sluttføres før utbygging
av BBB2 og BBB3 kan påbegynnes. Lekeplasser og tilrettelegging for barn må fullføres.»
Morgan Langfeldt (FRP) fremmet slikt tilleggsforslag:
«Ny bestemmelse §2.2.3 g:
Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for felt BBB2, skal det sikres permanent
gangforbindelse fra BBB1 og f_BLK1 via f_BLK2 og videre til f_BLK3. Deler av
forbindelsen kan etableres med trapper.»

Geir Cato Kristiansen (V) bestilte følgende melding:
«Rådmannen legger fram melding om nåværende og fremtidig ivaretakelse av
trafikksikkerhet langs Eikseterveien fra Torskroken til Vestsideveien.»
Planutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med tillegg av forslagene fremmet av Geir
Cato Kristiansen og Morgan Langfeldt.

78/2016 Sluttbehandling av detaljregulering for Engersand havn syd
Kommunestyrets vedtak:
Detaljregulering for Engersand havn syd, som vist på plankart datert 07.09.16 og med bestemmelser
datert 08.09.16, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, forutsatt at følgende
punkter endres:
1. Bestemmelsen «Tak over terrasse på inntrukket toppetasje kan overskride maksimal tillatt
gesimshøyde med inntil 2,0 meter forutsatt maksimal dybde 2,5 meter ut fra fasaden.» i §
3-1 b) tilføyes følgende «For feltene BBB2.3 og BBB3.2 gjelder dette kun for tak som
anlegges mot vest».

Kommunestyrets behandling:
Planutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.

79/2016 Forliksrådet - valg av faste møtefullmektiger for 2017-2020
Kommunestyrets vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å utpeke utvalg av møtefullmektiger til forliksrådet, i henhold til
tvistelovens forskrift § 3 første avsnitt, for perioden 1.1.2017 til 31.12.2020.
Kommunestyrets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

80/2016 Søknad om permisjon fra politiske verv - Anine Mindt-Soot (V)
Kommunestyrets vedtak:
Permisjon innvilges.
Frank Gøran Pedersen trer inn i Anine Mindt-Soot sin plass som 2. vara i GBK-utvalget.
I kommunestyret rykker plass 5 og 6 opp.
Kommunestyrets behandling:
Marianne Berg (V) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
«Permisjon innvilges.
Frank Gøran Pedersen trer inn i Anine Mindt-Soot sin plass som 2. vara i GBK-utvalget.
I kommunestyret rykker plass 5 og 6 opp.»

81/2016 Melding om flytting - valg av ny vara til planutvalget
Kommunestyrets vedtak:
Som 4. vara i planutvalget i perioden 2015 – 2019 velges Christian Solum Hermansen (V).
Kommunestyrets behandling:
Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
«Som 4. vara i planutvalget i perioden 2015 – 2019 velges Christian Solum Hermansen (V).»
Legges fram uten forslag til vedtak.

82/2016 Nyvalg meddommere til Drammen tingrett
Kommunestyrets vedtak:
Som nye meddommere velges:
Ragne Haug Sommerseth
Lena Ask Røed
Thomas Klingen Andersen.
Øivind Hammer.
Kommunestyrets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag:
«Som nye meddommere velges:
Ragne Haug Sommerseth
Lena Ask Røed
Thomas Klingen Andersen.»
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet slikt forslag:
«Som ny meddommer velges:
Øivind Hammer.»
Begge forslag ble vedtatt enstemmig.

83/2016 Meldinger
27/2016 Folkehelse i alt vi gjør
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 27: Folkehelse i alt vi gjør, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
28/2016 Tolkningsuttalelse - valg av styremedlemmer
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 28: Tolkningsuttalelse - valg av styremedlemmer, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

29/2016 Oppfølging av vedtak - kommunestyret - 1.halvår 2016
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 29: Oppfølging av vedtak - kommunestyret - 1.halvår 2016, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
30/2016 Status og videre fremdrift for Rv 23 Linnes - E18 - Lianåsen
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 30: Status og videre fremdrift for Rv 23 Linnes - E18 – Lianåsen, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

