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82/2016 Godkjenning av protokoll fra møter 10.11. og 17.11.2016.
Formannskapets vedtak:
Protokoller fra møter 10.11. og 17.11.2016 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoller fra møter 10.11. og 17.11.16 ble godkjent enstemmig.

83/2016 Strategisk næringsplan for Lier kommune
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Strategisk næringsplan for Lier kommune, med langsiktig strategi for 2017 – 2028 og
handlingsplan for 2017 – 2020, vedtas med følgende tillegg:
Side 6 i strategisk næringsplan, nest siste avsnitt, ny setning på slutten:
Lier kommune må ta et initiativ mot sentrale myndigheter for å se på muligheter for
justeringer av markagrensen.
2. Bevilgninger for gjennomføring av planen gjøres i forbindelse med vedtak av
handlingsprogram 2017 – 2020.
Formannskapets behandling:
Morgan Langfeldt (FRP) fremmet følgende forslag:
«Side 6 i strategisk næringsplan, nest siste avsnitt, ny setning på slutten:
Lier kommune må ta et initiativ mot sentrale myndigheter for å se på muligheter for
justeringer av markagrensen.»
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.
Morgan Langfeldts forslag ble vedtatt med 11 stemmer (4AP,4H,1FRP,2SP) mot 2 stemmer
(1MDG,1V).

84/2016 Plansamarbeidet mellom Lier og Drammen
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Revidert samarbeidsmodell for plansamarbeidet vedtas, basert på slik forståelse:
a. Lier og Drammen kommune fortsetter samarbeidet med samme politisk og
administrative organisering
b. Det igangsettes en felles planprosess for samferdselsinfrastruktur for hele området
c. Det kan utarbeides områdereguleringsplan for deler av området
d. Det kan avtales med kommunen at annen part enn kommunene kan utarbeide
områdereguleringsplan. Avtalen, og prosess for politisk behandling av denne, skal
drøftes i planstyret før inngåelse.

2. Egen sak for vurdering av kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og
kollektivknutepunkt/kollektivtrasé utarbeides innen 1.januar 2017, og behandles i
politiske organ i Lier og Drammen på første mulige møte i 2017.
3. Førstegangs behandling av planprogrammet for områderegulering av Fjordbyen i Lier
kommune, beregnes å skje i begge kommuner vinteren 2017.
4. Det forutsettes at det tas et initiativ fra grunneiernes side i å etablere et formelt samarbeid
for de aktuelle arealene som reguleres gjennom områdereguleringsplan.
Formannskapets behandling:
Kommuneplanutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

85/2016 Planprogram - handlingsplan folkehelse
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Lier kommune starter opp arbeidet med Handlingsplan Folkehelse 2017-2021 i hht.
Planprogrammet, med følgende innsatsområder:
 Utrede og vurdere hvilke faktorer som fremmer og hemmer
o Helsefremmende lokalsamfunn
o Sosiale helseforskjeller og «utenforskap»
o Psykisk helse
 Utrede og vurdere om planer som har sentral betydning for folkehelsearbeidet har gitt
folkehelsetiltak tilstrekkelig fokus og prioritering for et helsefremmende Liersamfunn
 Synliggjøre det kommunale folkehelsearbeidet, og tydeliggjøre de ulike aktørers
gjennomføring- og oppfølgingsansvar i virksomhet/organisasjon og politisk utvalg
 Etablere et sett med målbare folkehelseindikatorer, som gjør det mulig å måle
kommunens framgang i folkehelsearbeidet
 Vurdere å utvikle folkehelseprogram 2017-2027
Formannskapets behandling:
Laila Tryde (SP) fremmet vedtak fra HSO-utvalget, som ble vedtatt enstemmig.

86/2016 Prioritering av spillemidler og bruk av kommunale anleggsmidler
innenfor idrett og friluftsliv 2017
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Følgende prioriteringsliste for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for
søknader om spillemidler for 2017:
Ordinære anlegg:
a) Heiahallen
b) Hegghallen

Gjentatt søknad
Fornyet søknad

c)
d)
e)
f)

Isolering ridehall, DOR
Kunstgressbane, 7-er Hegg nye skole
Kunstgressbane, 7-er Lier stadion
Kunstgressbane, 9-er Sylling idrettspark

Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad

Nærmiljøanlegg:
g) Flåtan Vel turvei fase 2, grus
h) Bordtennisbord, beachvolleyball, tursti
Lier vg. skole
i) Ballbinge og tuftepark, Lier V. skole
j) Oppgradering skiløyper Vestmarka
k) Nytt dekke til kunstgressbane/skøytebane,
Hennummarka

Ny søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Ny søknad
Ny søknad

2. Disponibel del av kommunal investerings- og driftsramme for investeringer i anlegg til idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet for 2017 prioriteres slik
a)
b)
c)
d)
e)

Flåtan vel, fase 2 siste halvdel av turstien
Oppgradering skiløyper Vestmarka
Nytt dekke til kunstgressbane/skøytebane Hennummarka
Oppgradering og nyanlegg ved Eiksetra og på Martinsløkka
Forprosjekter
- Status og oppgradering av lysarmatur på uteanlegg
- Anleggsutvikling på Tranby
f) Flere mindre anleggsprosjekter

3. Arbeidet med videreføring av tur/ skiløyper med lys fra Kværner gjennom LNF-området
ned mot Tranby idrettspark gjenopptas og innarbeides i prioriteringsliste for ordinære
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg ved neste revisjon.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet vedtak fra GBK-utvalget, som ble vedtatt enstemmig.

87/2016 Hovedplan vann og avløp 2017-2041
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Hovedplan for vann og avløp 2017-2041 i Lier kommune vedtas.
Formannskapets behandling:
Miljøutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

88/2016 Etterbruk av Frogner sykehjem
Formannskapets vedtak:
Saken utsettes.
Formannskapets behandling:
Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes.»
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

89/2016 Årsregnskap 2016 og budsjett 2016 og 2017 for Lier
Eiendomsselskap KF
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Eiendomsmassen og lånegjelden, med tilhørende husleieinntekter og husleiekostnader,
overføres ikke Lier Eiendomsselskap KF i 2016 eller 2017. Det lages en balanse for
resterende eiendeler og gjeld som dekker kommunelovens krav. Det fremmes egen sak
om justering av balansen, herunder overdragelse av eiendomsmasse og lånegjeld, for
Lier Eiendomsselskap KF i 2017.
2. Vedtatt budsjettramme for Lier Eiendomsselskap KF 2016 og foreslått ramme for
2017, justert for husleieinntekter og husleiekostnader, overføres LEKF. Det fremmes
egen sak om justering av balansen, herunder overdragelse av husleieinntekter og
husleiekostnader, for Lier Eiendomsselskap KF i 2017.
3. Investeringer rapporteres fortsatt i kommunen sitt regnskap men Lier Eiendomsselskap
KF er ansvarlig for gjennomføring av prosjektene på bestilling fra kommunen.
4. Det presiseres at Lier Eiendomsselskap KF sitt regnskap skal føres etter Kommunale
regnskapsprinsipper.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

90/2016 Revidert eierstrategi for RfD med orientering om konsekvensen av
overgang til felles selvkostregnskap
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Forslaget til revidert eierstrategi for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)
vedtas.
2. Det oversendes en merknad fra Lier kommune til RfD med hvor det bes om å utarbeide en
strategi for å videreutvikle verdirealisering av avfall som gjenvinnes og at ny eierstrategi
inkluderer at tjenestene omfatter husholdningsavfall fra privat næringsliv og offentlige
virksomheter.
3. Informasjon om konsekvenser av overgang til felles selvkostregnskap tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Tove Hofstad (V) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg til pkt. 2:
«Ny eierstrategi inkluderer at tjenestene omfatter husholdningsavfall fra privat næringsliv og
offentlige virksomheter.»
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

91/2016 Revidert eierstrategi for Legevakta i Drammensregionen IKS
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Forslag til felles eierstrategi for Legevakta i Drammensregionen IKS datert 29.09.16 vedtas

Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.
Sak unntatt fra offentlighet i hht. § 23 fjerde ledd:

92/2016 Endring av vedtektene til Alier AS

93/2016 Meldinger
46/2016 Nærværsarbeid
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 46: Nærværsarbeid og sykefravær i Lier kommune, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

47/2016 Status angående sak om makeskifte mellom eiendom ved Egge asfaltmottak og
ved Garsjø
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 47: Status angående sak om makeskifte mellom eiendom ved Egge asfaltmottak og ved
Garsjø, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
48/2016 Organisatorisk endring - flyktningtjenesten
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 48: Organisatorisk endring – flyktningtjenesten, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
49/2016 Klinkenberghagan regulering og salg - Oppdatert fremdrift november 2016.
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 49: Klinkenberghagan regulering og salg - Oppdatert fremdrift
november 2016, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
50/2016 Varsel om utsettelse av fremleggelse av politisk sak
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 50: Varsel om utsettelse av fremleggelse av politisk sak, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
51/2016 Arbeidsledighet oktober
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 51: Arbeidsledighet oktober, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
Melding unntatt fra offentlighet i hht. § 23 første ledd:
52/2016 Lier Everk Holding AS - orientering til eierorganet

94/2016 Hovedplan vei for Lier kommune 2017-2026
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Hovedplan vei strategisk del med følgende innsatsområder tas til orientering:
- Miljøbasert veiforvaltning – verdibevaring av veinettet
- Tilrettelegging for kollektivtransport, gående og syklende.
2. Planens intensjoner legges til grunn ved forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
kommunale trafikkområder.
3. Planen rulleres hvert fjerde år.
4. Budsjettmessige konsekvenser av planen vurderes ved de årlige rulleringene av
handlingsprogrammet. Høyest prioritering innen drift og vedlikehold har:
-

Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveianlegg
Grøfterensk for å sikre avrenning
Kvisting langs veiene
Reasfaltering

For investeringsprogrammet:
- Utbygging av manglende gang- og sykkelveinett
- Opparbeide god og sikker adkomst til kollektivtransport
- Forsterking av veier til BK 10
Formannskapets behandling:
Tove Hofstad (V) bestilte slik melding:
«Med henvisning til pkt. 6.2 i Hovedplan vei 17-26, bes det om en melding til miljøutvalget
og formannskapet som viser drifts- og vedlikeholdsinstruksen.»
Miljøutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

