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Jan O. Stolp (SP) tiltrådte under behandling av sak 6, da Laila Margrethe Tryde (SP)
fratrådte som inhabil.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hans-Petter Christensen
Rådmann
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Einar Jørstad
Kommunalsjef

Diverse tatt opp under møtet:

Spørsmål fra publikum:
Bente Tøftum, Reistadlia Vel, hadde merknader til sak 10.
Orienteringer:
•I forbindelse med behandling av melding nr. 2, ga Tore Justad, ekstern prosjektleder, en
orientering om prosjektet «Mulig felles eiendomsselskap i Lier kommune.»
•Ordføreren ga en kort orientering om representantskapsmøte i VIVA IKS, forestående møte i
Buskerudbyen ATM-råd og brev fra ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker om
kommunereformen.
Formannskapet sluttet seg til forslag fra ordføreren om å flytte behandlingen av sak 2 til etter
behandling av meldingene.
Janicke Karin Solheim (MDG) bestilte følgende melding:
Tema
Beskrivelse av de økonomiske effekter av at Lier kommune tillater etablering av
transportintensive virksomheter.
Bakgrunn
Lier kommune er at attraktivt sted for å etablere virksomheter med omfattende
transportbehov, gjerne karakterisert som logistikkbedrifter. I tillegg opplever vi at ulike
avfallsbehandlingsvirksomheter har etablert seg eller ønsker å etablere seg i Lier.
Felles for begge virksomhetstypene er at de beslaglegger store areal og forutsetter omfattende
transportvirksomhet.
De har også det til felles at de skaper mange naboklager pga trafikkulemper, naturinngrep og
støyutfordringer.
Et argument som benyttes for å fremme etableringssøknadene er at virksomheten vil skape
arbeidsplasser.
Det fremheves også at etableringen er økonomisk fordelaktig for Lier kommune
Oppdrag
 Det ønskes en vurdering og beregning av hvilke økonomiske bidrag denne typen
virksomhet skaper for Lier kommune.
 Det ønskes en vurdering av hvilke kostnader denne typen virksomhet skaper for
kommunen, både direkte og indirekte
 Det ønskes en vurdering av omfanget av arbeidsplasser, hva slags type arbeidsplasser
som skapes og hvor de aktuelle arbeidstakerne kommer fra (kommunen, andre
kommuner, andre land - EU-borgere)
 Det ønskes en sammenstilt beskrivelse som viser:
o den økonomiske effekten for Lier kommune ,

o effekten for Liers innbyggere både ifm etablering av virksomhetene og i
driftsfasen (Eks trafikk og støybelastninger)
o de miljømessige belastningene i form av utslipp, naturødeleggelse og risiko
o alternativ anvendelse av de aktuelle områdene og effektene av en slik
anvendelse (eks boliger, naturområder)
Frist
I lys av de pågående prosessene i kommunen er det viktig at dette arbeidet prioriteres, slik at
Liers politiske ansvarlige får et beslutningsunderlag som gjør oss i stand til å forstå de
helhetlige virkningene for kommunen av denne type etableringer.

Janne Eide
Utvalgssekretær
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1/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.2016
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 08.12.2016 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 08.12.2016 ble enstemmig godkjent.

2/2017 Finansiering - kjøp av Gifstadbakken 9
Formannskapets vedtak:
Saken trekkes.
Formannskapets behandling:
Formannskapet vedtok enstemmig å trekke saken.

3/2017 Oversikt over kommunens tilskuddsordninger
Formannskapets vedtak:
Det gjøres ikke endringer i dagens organisering eller administrasjon av tilskuddsordninger.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

4/2017 Presisert forvaltningsavtale VIVA IKS
Formannskapets vedtak:
1. Revidert forvaltningsavtale for VIVA IKS vedtas
2. Viva skal på vegne av kommunen fatte beslutninger og vedtak om vegskilt og
gjennomføre vegskilting i den grad slik myndighet er delegert til kommunen i henhold
til veitrafikkloven og skiltforskrift
3. Viva skal også på vegne av kommunen fatte beslutninger og vedtak om blant annet
graving, avkjørsler, sprengning langs vei og vegskilt som i henhold til veglova kap. V
og VIII er delegert til kommunen
4. Viktige og prinsipielle saker skal forelegges kommunestyrene i de tre eierkommunene
VIVA sine eiermeldinger til kommunen behandles heretter som sak.

Formannskapets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1-3:
1.Avtalen presiseres til at VIVA ikke gis ytterligere ansvar.
2.«VIVA» erstattes med «Lier kommune», «også» og «kommune» utgår. (Første gang ordet
forekommer i angjeldende punkt.)
3. Som punkt 2.
4.VIVA sine eiermeldinger til kommunen behandles heretter som sak.
Lars Haugen sitt forslag til punkt 1-3 falt med 1stemme (1FRP) mot 12 stemmer (4H, 1KRF,
1V, 4AP, 1MDG, 1SP) avgitt for rådmannens forslag til vedtak.
Punkt 4 ble vedtatt enstemmig som tillegg til rådmannens punkt 4.

5/2017 Endring av selskapsavtalen for Vestviken 110
Formannskapets vedtak:
Lier kommune vedtar foreslått endring i selskapsavtalen for Vestviken 110 IKS der Nye
Sandefjord kommune får en eierandel på 11,6% og Vestfold interkommunale brannvesen en
eierandel på 22,5%.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

6/2017 Revidert selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i
Buskerud
Formannskapets vedtak:
Revidert selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB IKS)
vedtas.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

7/2017 Etterbruk av Frogner sykehjem
Formannskapets vedtak:
Lier Eiendomsselskap KF gis i oppdrag å igangsette prosessen med avhending av Frogner
sykehjem.
Eventuelle muligheter for å ivareta bygningens utseende belyses.
Formannskapet forelegges forslag til avhending før kjøpsavtale inngås.
Formannskapets behandling:
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende forslag:
«Bygningen Frogner sykehjem rehabiliteres til et moderne sykehjem, med enerom og bad,
med sikte på de 30 nye sykehjemsplassene det vil bli behov for den neste (tre) årene.»
Gunnar Nebell (AP) fremmet slikt forslag:
«Primært bør eiendommen benyttes og utvikles i kommunens egen regi eksempelvis.
I samsvar med mål og strategier i Strategisk Næringsplan utarbeides en mulighetsstudie med
sikte på å etablere et Innovasjons- og utviklingssenter på eiendommen som i dag som rommer
Frogner sykehjem.
Målet med studien er å etablere matklynge, samlokalisere etablert og ny kompetanse knyttet
til landbruket og landbruksrelatert virksomhet, herunder forskning og utvikling av nye
arbeidsformer, teknologier og produkter.
Næringsplanen prioriterer etablering av et gründermiljø i kommunen. Et slikt miljø bør også
kunne lokaliseres i Innovasjons- og utviklingssenteret.
På sikt bør senteret kunne utvikles til et regionalt senter for næringsutvikling innen
miljøorienterte virksomheter og grønn sektor.»
Laila Tryde (SP) fremmet forslag på vegne av SP, H, V, KRF:
«Lier Eiendomsselskap KF gis i oppdrag å igangsette prosessen med avhending av Frogner
sykehjem.
Eventuelle muligheter for å ivareta bygningens utseende belyses.
Formannskapet forelegges forslag til avhending før kjøpsavtale inngås.»
Janicke Karin Solheim sitt forslag ble votert over først og falt da det fikk 1 stemme. (1MDG)
Det ble deretter votert over Gunnar Nebells forslag som falt med 5 stemmer (4AP, 1MDG)
Tilslutt ble det votert over Laila Tryde (SP) sitt fellesforslag punktvis (fra punktum til
punktum):
1.setning fikk 8 stemmer (1SP, 4H, 1KRF, 1V, 1FRP).
2.setning fikk 12 stemmer (1SP, 4H, 1KRF, 1V, 4AP, 1MDG,)
3.setning ble enstemmig vedtatt.

8/2017 Innspill fra kommunen til handlingsprogram for riksveger 20182021 (23)
Formannskapets vedtak:
Lier kommune foreslår følgende tiltak til «Handlingsprogram for riksveier 2018-2021 (23)».
Tiltak i tilknytning til E18:
1. Støyskjerming av boligområder ved E18 og ny støyfaglig utredning
2. Høyde- og breddeutvide kulverten på Gjellebekkveien
3. Fullføre gang- og sykkelvei mellom Asker og Lier
4. Ekspressbusstopp i Ytre Lier
5. Trygg og effektiv sykkeltrase mellom Lierbyen og Drammen
6. Viltovergang ved Gjellebekk
7. Avkjøring/ Påkjøring av næringstrafikk fra dagens fremtidige næringsarealer kanaliseres
ut i Tranbykrysset som må sikres tilstrekkelig kapasitet.
Tiltak i tilknytning til Rv 23:
8. Utbedring av Kjellstadkrysset Øst
9. Gang- og sykkelvei langs Røykenveien fra Lahell til Dagslett
10. Utbedringer av gang- og sykkelvei mellom Gullaug og Lahell
Formannskapets behandling:
Laila Tryde (SP) fremmet på vegne av SP, H, KRF, V, FRP rådmannens forslag med nytt
punkt 7:
«Avkjøring/ Påkjøring av næringstrafikk fra dagens fremtidige næringsarealer kanaliseres ut i
Tranbykrysset som må sikres tilstrekkelig kapasitet.»
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet slikt forslag:
«Vi fremmer Miljøutvalgets vedtak (inkludert nytt punkt 7)»
Miljøutvalgets vedtak lyder:
Tiltak i tilknytning til E18:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Støyskjerming av boligområder ved E18 og ny støyfaglig utredning
Høyde- og breddeutvide kulverten på Gjellebekkveien
Fullføre gang- og sykkelvei mellom Asker og Lier
Ekspressbusstopp i Ytre Lier
Trygg og effektiv sykkeltrase mellom Lierbyen og Drammen
Viltovergang ved Gjellebekk
Det etableres påkobling av vei til rundkjøring ved Damtjern for næringsområdet på
Gjellebekk med påfølgende stengning av vei mot rundkjøring mellom Bauhaus og
Liertoppen, med formål å kanalisere næringstransport til E18 i stedet for gjennom
Lierskogen.
Tiltak i tilknytning til Rv 23:

8. Utbedring av Kjellstadkrysset Øst
9. Gang- og sykkelvei langs Røykenveien fra Lahell til Dagslett
10. Utbedringer av gang- og sykkelvei mellom Gullaug og Lahell

Janicke Karin Solheim sitt forslag falt med 5 stemmer (1MDG, 4AP) mot 8 stemmer (1SP,
4H, 1KRF, 1V, 1FRP) avgitt for Laila Tryde sitt forslag.

9/2017 Meldinger
1/2017 Helse-og omsorgstjenesten - ressurssituasjonen
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 1: Helse-og omsorgstjenesten – ressurssituasjonen, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
2/2017 Organisering av eiendomsvirksomhetene
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 2: Organisering av eiendomsvirksomhetene, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
Protokolltilførsel:
Med bakgrunn i den foreløpige prosjektrapport basert på kommunestyrets vedtak i sak
56/2016, ber formannskapet at prosjektgruppen også utreder mulighetene for å innlemme
Alier AS i en felles selskapsløsning for kommunens eiendomsselskaper. Prosjektgruppen
utvides tilsvarende. Utredningen gjøres på fritt grunnlag.

3/2017 Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av infrastruktur som kommunen skal
overta
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 3: Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av infrastruktur som kommunen skal
overta, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
4/2017 Politisk melding arbeidsledighet november 2016
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 4: Politisk melding arbeidsledighet november 2016, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

5/2017 Arbeidsledighet desember
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 5: Arbeidsledighet desember, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen tas til orientering.

10/2017 Planprogram - kommunedelplan ny Rv 23 Linnes - E18.
Høringsutkast.
Formannskapets vedtak:
1.Høringsutkast til planprogram for rv. 23 Linnes – E 18 datert januar 2017 legges ut til
offentlig ettersyn med følgende endringer/ presiseringer:
•Lilla korridor skal i planprogrammer omtales som Jensvollkorridoren fordi rv. 23 vil ha kryss
med E18 ved Jensvoll.
•Rosa korridor skal i planprogrammer omtales som Vitbankkorridoren fordi rv. 23 vil ha kryss
med E18 ved Vitbank/Moserud/ Kjellstad
•Lys blå korridor skal i planprogrammet omtales som Vikerkorridoren fordi rv. 23 vil ha kryss
med E18 ved Viker/ Kjellstad.
•Vikerkorridoren er identisk med alternativ 3a og b fra konsekvensutredningen fra 2007, med
kryssområde mellom rv. 23 og E18 ved Viker/ Kjellstad. Vikerkorridoren kommer ikke ut ved
Sørum og er det foretrukne alternativet.
•Beskrivelsen av kryssted i alt 3a og 3b i planprogrammet rettes opp til
Viker/Kjellstad/dagens kryssted. (Korrigert 4.3. lys blå/ Vikerkorridoren.)
•Stedsbetegnelsen Kjellstad som kryssted i Vitbankkorridoren (den rosa korridoren) erstattes
med Vitbank/Moserud i planprogrammet. (Dette gjelder all omtale av Vitbankkorridoren
(rosa korridor), særlig 4.2)
•Planens betydning for rødlistede arter konsekvensutredes.
•Dersom det avdekkes forhold som gjør enkelte eller deler av korridorer uaktuelle kan disse
etter politisk behandling i Lier kommune siles ut før arbeidet med konsekvensutredningen
starter.
2. Ved en fremtidig ny kryssing av Drammensfjorden vurderes ny vei fra Dagslett til
Eikkrysset på E18. Dette inngår ikke i planprogrammet.

Formannskapets behandling:
Kommuneplanutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt med unntak av følgende
tillegg til punkt 1, 4. kulepunkt:
«…og er det foretrukne alternativet.»
Dette tillegget ble vedtatt med 7 stemmer (4AP, 1MDG, 1FRP, 1SP) mot 6 stemmer (4H,
1KRF, 1V).

