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Knut Eilert Sørnes (FRP) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 35. Thomas
Klingen Andersen (FRP) tiltrådte i hans sted under behandlingen.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hans-Petter Christensen
Rådmann
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Einar Jørstad
Kommunalsjef
Sikke Næsheim
Kommunalsjef
Kristine Kjelsrud
Kommunikasjonssjef
Erik Modal
Kommunikasjonsrådgiver
Thorgeir Bjerknes
Plan- og bygningssjef

Diverse tatt opp under møtet:
Publikums spørrekvarter:
 Fredrik Gaustad fra Stena Recycling AS hadde merknad til sak nr. 35
 Thomas Viborg hadde merknad til sak nr. 35
 Audun Holmen, Ila samdrift, hadde merknader til sak nr. 35
 Odd Erik Berg hadde merknader til sak nr. 34
---------------

Espen Lahnstein (SP) bemerket at nett-tilgangen i møtelokalene på Haugestad er for dårlig
og ba rådmannen finne en løsning på det.
--------------Ordførerens informasjonskvarter:
 Styretur med Drammen Havn, som er under utvikling som får konsekvenser for Lier
kommune
 Møte med fylkesmannen, skognæringen om forståelse av kommuneplanen mht.
dypvannskai for tømmer.
 Representantskapsmøte i Glitrevannverket, som er et godt drevet selskap.
 Gründerseminaret i regi av Lier kommune var en suksess som følges opp fra
administrasjonen.
 Møte i De unges kommunestyre, hvor elevene orienterte om hvordan de hadde brukt
tildelte midler. Tema for neste møte er medvirkning i kommuneplan-arbeidet.
 Gjennomføring av Kulturskoleuka og Ungdommens Kulturmønstring
--------------Før behandling av sakene besvarte ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) på spørsmål fra
Ninnie Bjørnland (SV) om Lier kommunes arbeid med kunnskap og holdninger til kjønnsog seksualitetsmangfold.
På bakgrunn av ordførerens svar bestilte Ninnie Bjørnland (SV) følgende melding:
«Jeg ber om en melding som tar utgangspunkt i regjeringens handlingsplan mot
diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og som
beskriver hvordan Lier kommune kan arbeide strategisk og målrettet med antidiskriminering i
kommunen generelt, og for å oppnå målene i opplæringsloven paragraf 9a-1 " Alle elever i
grunnskole og videregående skole har rette til et godt fysisk og psykososialt miljø som
fremmer helse, trivsel og læring" spesielt.»

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær
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31/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 07.03.2017
Kommunestyrets vedtak:
Protokoll fra møte 07.03.2017 godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Protokoll fra møte 07.l03.17 ble godkjent enstemmig.

32/2017 Planprogram kommuneplan 2017 - 28
Kommunestyrets vedtak:
I henhold til Plan- og bygningsloven §11-13 vedtas forslag til planprogram, datert rådmannen
27/2-2017, for rullering av Kommuneplan for Lier 2017-28 med følgende tillegg:
 Nytt punkt:
All omtale av Lierdiagonalen tas ut av planprogrammet.
 Nytt kulepunkt under 11.1 Medvirkning:
Det utvikles et eget dialogverktøy for å utnytte de digitale kanalenes fortrinn, og oppnå
større deltakelse, også blant innbyggere som ikke tradisjonelt oppsøker de ordinære
arenaene i møter og på nett.
 Samfunnsdelen skal inneholde et punkt som beskriver den forventede utviklingen av
nye digitale løsninger og teknologier som kan ha betydning for trafikkplanlegging,
trafikkavvikling, bosetting og kommunal tjenesteproduksjon.
 Ang. naturmangfold, vassdrag og landskap:
Kommunen definerer de vassdragene som skal legges til grunn for bestemmelser for
byggeforbud, eventuelt med differensierte byggeforbuds-soner utfra størrelse og
attraktivitet. Disse vassdragene skal synliggjøres på kommuneplankartet.
Kommunestyrets behandling:
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende forslag:
7.2.11 Boligområder
«Det skal legges stor vekt på at en ved en gjennomtenkt arealplanlegging unngår at
miljøbelastende nærings- og industriutvikling lokaliseres til områder med boliger.»
Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig.
Janicke Karin Solheims tilleggsforslag falt da det fikk 22 stemmer
(15AP,3SP,2MDG,1SV,1V) mot 27 stemmer (18H,5FRP,2KRF,2V).

33/2017 Buskerudbyen - grunnlag for søknad om belønningsavtale
2018 - 21.
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til ”Grunnlag for søknad om belønningsavtale 2018-21” som
redegjort for i saken.
2. Ordføreren i Lier kommune gis mandat til å fremforhandle ny avtale om belønningsmidler
med Samferdselsdepartementet på vegne av Buskerudbysamarbeidet.
Endelig fremforhandlet avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet legges
fram for politisk behandling i by- / kommunestyrer og fylkesting.
Protokolltilførsel fra FRP v/Lars Haugen:
«Lier kommune prioriterer økt kollektivtilbud, flere parkeringsplasser, datateknologi for å
effektivisere kjøring til pendlerparkering, herunder Lier stasjon.»
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig.
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel:
«Lier kommune prioriterer økt kollektivtilbud, flere parkeringsplasser, datateknologi for å
effektivisere kjøring til pendlerparkering, herunder Lier stasjon.»

34/2017 Intensjonsavtale for interkommunalt helårs skianlegg i
Leirdalen i Lier
Kommunestyrets vedtak:
1) Rådmannen gis i oppdrag å avklare med Asker og Røyken kommuner om deres interesse i
å samarbeide om et helårs skianlegg i Leirdalen, basert på foreliggende avtaleutkast.
Dersom slik interesse foreligger gis rådmannen fullmakt til å inngå en omforent og
endelig intensjonsavtale.
2) Det legges til grunn at arealbruken for det aktuelle området må avklares ved ordinær
behandling i den forestående rulleringen av kommuneplanen for Lier kommune.
3) Det tas stilling til prosjektrealisering og kommunens mulige bidrag til investeringer og
drift etter gjennomført utredningsarbeid og vedtak av ny kommuneplan.
4) Videre utredning må avklare konsekvenser av forhold som fremgår av intensjonsavtale og
prosjektplan, med vesentlig vekt på ivaretakelse av natur- og miljøhensyn, sikker
vanntilgang for snø-produksjon, trafikk og støyforhold og effektiv arealutnyttelse.
Protokolltilførsel fra Janicke Karin Solheim (MDG):
Lier kommune er positive til et skianlegg i kommunen, men kan ikke inngå intensjonsavtale
for interkommunalt samarbeid om helårs skianlegg i Leirdalen på nåværende tidspunkt.
Kommunen må ha ryddige og tydelige prosesser. Det tilsier en konsekvensutredning først, der
mange felter og forhold må utredes og vurderes, blant annet:
- Området i Leirdalen ligger innenfor markagrensen, og er tilkomstareal for elgtrekket.
Det må søkes om dispensasjon om tiltak innenfor markagrensen, og elgen må ikke
hindres i å trekke over E 18 fra Kjekstadmarka til Vestmarka.

-

-

Området må kartlegges for kulturminner og artsmangfold.
Damtjern badevann ligger nært det gjeldende området i Leirdalen, og er et populært
bade- og rekreasjonsområde for befolkningen på Tranby og Lierskogen. Det er
allerede mange forurensningskilder til Damtjern, og det tåler ikke flere
forurensningskilder skal det fortsatt kunne beholdes som badevann.
Tegningene viser at skianlegget planlegges for nært småvannene i Kjekstadmarka.

Kommunestyrets behandling:
Per Arne Bredesen (AP) fremmet følgende forslag:
1) Rådmannen gis i oppdrag å avklare med Asker og Røyken kommuner om deres interesse i
å samarbeide om et helårs skianlegg i Leirdalen, basert på foreliggende avtaleutkast.
Dersom slik interesse foreligger gis rådmannen fullmakt til å inngå en omforent og
endelig intensjonsavtale.
2) Det legges til grunn at arealbruken for det aktuelle området må avklares ved ordinær
behandling i den forestående rulleringen av kommuneplanen for Lier kommune.
3) Det tas stilling til prosjektrealisering og kommunens mulige bidrag til investeringer og
drift etter gjennomført utredningsarbeid og vedtak av ny kommuneplan.
4) Videre utredning må avklare konsekvenser av forhold som fremgår av intensjonsavtale og
prosjektplan, med vesentlig vekt på ivaretakelse av natur- og miljøhensyn, sikker
vanntilgang for snø-produksjon, trafikk og støyforhold og effektiv arealutnyttelse.»
Tove Hofstad (V) fremmet slikt forslag:
 Rådmannen gis fullmakt til å inngå intensjonsavtalen om interkommunalt
ski/skiskytteranlegg i Leirdalen i Lier kommune, slik den foreligger og basert på vedlagte
prosjektbeskrivelse.
 Idrettsrådene forutsettes å stå for utredningsarbeidet.
 Anlegget dimensjoneres for konkurranser, med universell utforming og muligheter for
allsidig bruk også for funksjonshemmede.
 Det legges til grunn at arealbruken for det aktuelle området må avklares ved ordinær
behandling i den forestående rulleringen av kommuneplanen.
 Lier kommune som grunneier forutsetter tett kontakt med prosjektgruppa som blir nedsatt
for å arbeide videre med planene i hht. intensjonsavtalen
 Bindende avtaler om drift og investering tas opp i senere sak når dette blir aktuelt.»
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende protokolltilførsel:
«Lier kommune er positive til et skianlegg i kommunen, men kan ikke inngå intensjonsavtale
for interkommunalt samarbeid om helårs skianlegg i Leirdalen på nåværende tidspunkt.
Kommunen må ha ryddige og tydelige prosesser. Det tilsier en konsekvensutredning først, der
mange felter og forhold må utredes og vurderes, blant annet:
- Området i Leirdalen ligger innenfor markagrensen, og er tilkomstareal for elgtrekket.
Det må søkes om dispensasjon om tiltak innenfor markagrensen, og elgen må ikke
hindres i å trekke over E 18 fra Kjekstadmarka til Vestmarka.
- Området må kartlegges for kulturminner og artsmangfold.
- Damtjern badevann ligger nært det gjeldende området i Leirdalen, og er et populært
bade- og rekreasjonsområde for befolkningen på Tranby og Lierskogen. Det er
allerede mange forurensningskilder til Damtjern, og det tåler ikke flere
forurensningskilder skal det fortsatt kunne beholdes som badevann.
- Tegningene viser at skianlegget planlegges for nært småvannene i Kjekstadmarka.»

Votering:
Det ble først votert over forslag fremmet av Tove Hofstad. Forslaget falt med 5 stemmer
(3V,1FRP,1SV) mot 44 stemmer (18H,15AP,4FRP,3SP,2KRF,2MDG).
Det ble så votert over Per Arne Bredesens forslag, som ble vedtatt enstemmig.

35/2017 Forhåndsvurdering av tiltak under planlegging. Gnr. 127 bnr. 23,
Lyngåsgata 6. Tiltakshaver: Stena Recycling AS
Kommunestyrets vedtak:
På bakgrunn av de foreliggende opplysningene vurderer planutvalget at det planlagte tiltaket
er i samsvar med planformålet i gjeldende reguleringsplan. Uttalelsen oversendes til
Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling etter forurensningsloven.
Kirkelinna og Ringeriksveien er tilførselsveier til den planlagte avkjøringen til Lyngåsgata 6
fra Ringeriksveien.
Disse veiene er allerede i dag stekt belastet med biltrafikk, tungtransporter, støv og støy.
Mange barn har i dag sin skolevei i dette trafikkbelastede området, og har ingen annen
sikring av kryssing av Kirkelinna enn et gangfelt og en kort 40 km sone. Dette gjelder alle
skolebarn sør for Kirkelinna og deler av Skjeggerudfeltet. Båhusveien er også en del av
Paradisbakkene som er en meget brukt turvei i Lier.
Det er vedtatt ytterligere utbygging på Nordalfeltet og utbygging på Klinkenberghagen
behandles også nå.
I tillegg er også reguleringsplanen for området på gamle «Kassefabrikken» under behandling,
og det er planlagt 28 rekkehus her på dette området. Her vil det flytte inn mange barn som må
krysse Kirkelinna for å komme på skole og fritidsaktiviteter på Tranby. Støv og støy vil også
være en tilleggsbelastning her.
Det er også planlagt en stor utbygging på området til Lier sykehus/Lier Hageby som vil
berøres av økt trafikk til Lyngås.
På bakgrunn av dette gis administrasjonen følgende oppdrag:
Administrasjonen bes sørge for at det ved neste behandling av denne sak blir utarbeidet en
trafikkanalyse for Kirkelinna, fra og med rundkjøringen ved Josef Kellers vei. For
Ringeriksveien fra og med krysset ved bygningen til gamle Lier E-verk til og med
avkjøringen til Nordalfeltet og Klinkenberghagen
Lierelva har stor betydning for landbruksproduksjonen i Lier. Utslipp av farlige miljøgifter til
vassdrag vil få store konsekvenser for de som er avhengig av Lierelva. Det forutsettes nulltoleranse med hensyn til utslipp/avrenning av Sagdalsbekken/Lierelva. Fylkesmannen bes
særskilt å vurdere dette ifm behandlingen av utslippstillatelsen.

Kommunestyrets behandling:
Knut Eilert Sørnes (FRP) fratrådte som inhabil under behandling av saken, jfr. Fvl. § 6b.
Thomas Klingen Andersen (FRP) tiltrådte i hans sted.
Helene Justad (H) fremmet følgende forslag:
«Planutvalgets vedtak med følgende tillegg:
Lierelva har stor betydning for landbruksproduksjonen i Lier. Utslipp av farlige miljøgifter til
vassdrag vil få store konsekvenser for de som er avhengig av Lierelva. Det forutsettes nulltoleranse med hensyn til utslipp/avrenning av Sagdalsbekken/Lierelva. Fylkesmannen bes
særskilt å vurdere dette ifm behandlingen av utslippstillatelsen.»
Ninnie Bjørnland (SV) fremmet slikt forslag:
«Under henvisning til det omsøkte områdets sårbarhet og på bakgrunn av nye opplysninger i
saken om alvorlige avvik i et av Stenas anlegg i Sørum kommune, ser kommunestyret behov
for at saken opplyses ytterligere. Den sendes derfor tilbake og rådmannen legger fram en ny
sak der:
a) Forholdet mellom utslippstillatelse etter forurensningslovgivningen og kommunens
myndighet etter plan- og bygningsloven framgår
b) Kommunens adgang til å sette begrensninger og vilkår for et mulig anlegg av den
typen det her søkes om synliggjøres særskilt
c) Krav til eventuelle forebyggende tiltak på den aktuelle eiendommen og i forbindelse
med tilgrensende vassdrag, natur- og landbruksområder skisseres.»
Espen Lahnstein (SP) fremmet på vegne av AP og SP følgende forslag:
1. Rådmannen bes forberede en sak om midlertidig forbud mot tiltaket på gnr.127 bnr. 23
Lyngåsgata 6. Det startes opp en påfølgende områderegulering av området.
2. Tatt i betraktning Drammensregionens behov for avfallsanlegg for nærings- og
industriavfall, vil Lier kommune ta initiativ til et samarbeid med omkringliggende
kommuner, fylkeskommunen og RfD om etablering av et felles avfallsanlegg.»

Votering:
Det ble først votert over forslag fremmet av Ninnie Bjørnland. Forslaget falt med
1 stemme (SV) mot 48 stemmer (18H,15AP,5FRP,3SP,3V,2KRF,2MDG).
Helene Justads forslag ble så vedtatt med 27 stemmer (18H,5FRP,3V,1KRF) mot 22 stemmer
(15AP,3SP,2MDG,1KRF,1SV) avgitt for fellesforslag fremmet av Espen Lahnstein.

36/2017 Medvirkning fra unge - ungdomsråd
Kommunestyrets vedtak:
1. Lier kommune inviterer til åpent innspillsmøte/dialog med de unge for å drøfte alternative
medvirkningsmåter, herunder ungdomsråd. Møtet må forberedes og ledes i samarbeid med
en gruppe unge. Møtet gjennomføres før sommeren.
2. Det utarbeides en oppsummering fra innspillsmøte som legges fram til behandling i GBK
utvalget og vurderes videre inn i HP arbeidet 2018.
Kommunestyrets behandling:
Knut Røssum (AP) fremmet følgende forslag:
1. Lier kommune inviterer til åpent møte med de unge i den hensikt å opprette et
ungdomsråd. Møtet forberedes og ledes i samarbeid med en gruppe unge.
Møtet gjennomføres før sommeren.
2. Det etableres et ungdomsbord under årets cafè-samling.
3. Som GBK-utvalgets innstilling.»
Frank Yggeseth (H) fremmet GBK-utvalgets innstilling.
Frank Yggeseths forslag ble vedtatt med 26 stemmer (18H,5FRP,2KRF,1SV) mot 23 stemmer
(15AP,3SP,3V,2MDG) avgitt for Knut Røssums forslag.

37/2017 Nye retningslinjer startlån og tilskudd etablering
Kommunestyrets vedtak:
1. Rammen for opptak av formidligslån/startlån økes til 45 mill. under forutsetning av at
søknad om låneopptaket innvilges av Husbanken. Lånetiden økes fra 20 til 30 år, med
avdragsfrihet første 5 år som i dag.
2. Lier kommune følger Husbankens forskrifter og Veileder for saksbehandling av startlån
og tilskudd til etablering (HB 7.C.17) og i tillegg har Lier kommune følgende egne
retningslinjer:
2.1 Søkere må være bosatt i, eller ha nær tilknytning til Lier kommune
2.2 Boligen må ligge i Lier kommune
2.3 Lier kommune behandler kun søknader om startlån direkte fra søker og ikke via private
finansrådgivere
2.4 Startlån til utenlandske borgere:
Finansieringen med startlån gis kun ved permanent oppholdstillatelse/varig
oppholdsbevis for EØS borgere, herunder også ektefelle/samboer og barn.
Søkerne må ha norsk fødsels- og personnummer.
Det må foreligge selvangivelse/ligningsutskrift før lån kan innvilges.
Bolig i hjemlandet forutsettes solgt, og egenkapital skal benyttes til kjøp av bolig.

2.5 Søknader som kommer gjentatte ganger uten nye opplysninger vil bli avvist
2.6 Forhåndsgodkjenning gis for inntil 6 måneder, med mulighet for forlengelse i spesielle
situasjoner
2.7 Egenkapital ut over 50 000 må benyttes til boligkjøpet
2.8 Boligen skal godkjennes av boligrådgiver før deltakelse i budrunde
2.9 Refinansiering gis kun en gang. Det vil være rom for unntak i særlige situasjoner
2.10

Sikkerhet skal stilles innen 100 % av kjøpesum inkl. omkostninger

2.11

Lier kommune beregner ikke over- eller underkurs ved brudd på fastrenteavtale

Kommunestyrets behandling:
Mette Irene Hansen (FRP) fremmet HSO-utvalgets vedtak pkt. 2.7 sålydende:
«Egenkapital ut over 25 000 må benyttes til boligkjøpet.»
Reidar Lauritsen (H) fremmet formannskapets innstilling, hvor pkt. 2.7 har slik ordlyd:
«Egenkapital ut over 50 000 må benyttes til boligkjøpet.»
Reidar Lauritsens forslag ble vedtatt med 44 stemmer (18H,15AP,3SP,3V,2KRF,2MDG,1SV)
mot 4 stemmer (FRP) avgitt for Mette Irene Hansens forslag.

38/2017 Selskapskontroll av VIVA IKS
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel med henvisning til
kommuneslovens § 77:
«I de foreliggende rapportene fra kontrollutvalget er følgende gjenstand for kritikk:
formannskapet som eierorgan, administrasjonen i kommunen, ordfører som
representantskapsmedlem og selskapene ved styreleder.
Lier kommune hadde 23. mars 2017 eiermøte. Målsettingen for møtet var at det skulle gi
eierorganet anledning til å drøfte viktige og aktuelle saker innenfor eierstyringen av de ulike
selskapene. En av punktene på møtets dagsorden var rapportene fra selskapskontroll i VIVA
IKS samt Glitrevannverket IKS. I den forbindelse ble det gitt en orientering til eierorganet fra
styreleder i selskapene. Styreleder ble her gitt anledning til å komme med en mer detaljert
forklaring enn det som fremgår av rapportene fra kontrollutvalget. Videre fikk styreleder
anledning til hevde at mange av problemene rapportene peker på, blant annet i VIVA, nå var
redusert, og i en viss utstrekning også løst.

Kontrollutvalgets virksomhet er regulert av kommunelovens § 77 og kontrollutvalgsforskriften. Det fremgår her blant annet at selskapskontroll utføres av kontrollutvalget på
vegne av kommunestyret. Etter kommunelovens bestemmelser skal kontrollutvalget sende
sine saker direkte til kommunestyret.
En redegjørelse i et formelt eierorgansmøte om innholdet i rapportene før
kommunestyremøtet, oppfattes å stride mot saksbehandlingsreglene i kommunelovens § 77
med mer. «

39/2017 Selskapskontroll av Glitrevannverket IKS
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel med henvisning til kommunelovens
§ 77:
«I de foreliggende rapportene fra kontrollutvalget er følgende gjenstand for kritikk:
formannskapet som eierorgan, administrasjonen i kommunen, ordfører som
representantskapsmedlem og selskapene ved styreleder.
Lier kommune hadde 23. mars 2017 eiermøte. Målsettingen for møtet var at det skulle gi
eierorganet anledning til å drøfte viktige og aktuelle saker innenfor eierstyringen av de ulike
selskapene. En av punktene på møtets dagsorden var rapportene fra selskapskontroll i VIVA
IKS samt Glitrevannverket IKS. I den forbindelse ble det gitt en orientering til eierorganet fra
styreleder i selskapene. Styreleder ble her gitt anledning til å komme med en mer detaljert
forklaring enn det som fremgår av rapportene fra kontrollutvalget. Videre fikk styreleder
anledning til hevde at mange av problemene rapportene peker på, blant annet i VIVA, nå var
redusert, og i en viss utstrekning også løst.
Kontrollutvalgets virksomhet er regulert av kommunelovens § 77 og kontrollutvalgsforskriften. Det fremgår her blant annet at selskapskontroll utføres av kontrollutvalget på
vegne av kommunestyret. Etter kommunelovens bestemmelser skal kontrollutvalget sende
sine saker direkte til kommunestyret.
En redegjørelse i et formelt eierorgansmøte om innholdet i rapportene før
kommunestyremøtet, oppfattes å stride mot saksbehandlingsreglene i kommunelovens § 77
med mer. «

40/2017 Meldinger
3/2017 Linnesstranda naturreservat
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 3: Linnesstranda naturreservat, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

4/2017 Prosjekt rettighetsavklaring i NAV
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 4: Prosjekt rettighetsavklaring i NAV, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
5/2017 Eldrerådet -Årsmelding 2016
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 5: Eldrerådet -Årsmelding 2016, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
6/2017 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Årsmelding 2016
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 6: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Årsmelding 2016, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

41/2017 Interpellasjoner/spørsmål
5/2017 Spørsmål om Lier kommunes arbeid med kunnskap og holdninger til kjønns- og
seksualitetsmangfold
Spørsmål fra Ninnie Bjørnland (SV):
Det er godt kjent fra forskning at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har dårligere
levekår og dårlige helse enn resten av befolkningen. De har bl a økt hyppighet av
selvmordsforsøk og selvmord. De er mer utsatt for mobbing på skolen og på arbeidsplassen,
og trakasseres oftere enn majoritetsbefolkningen. Også i 2017 holder mange sin seksuelle
orientering og kjønnsidentitet skjult. «Jævla homo» er et hyppig brukt skjellsord i
skolegården. Mange skammer seg fordi de ikke lever opp til heteronormene i samfunnet. Det
er viktig at de som arbeider med barn og unge i kommunen har kunnskap om området og
formidler gode holdninger, slik at vi bidrar til åpenhet og med å redusere fordommer.
Anser ordføreren at kommunens ansatte i skole, ppt, helse og barnevern har god nok
kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold?
Har Lier kommune en strategi for holdningsskapende arbeid i skolen på dette området?
Hvis ikke, hvordan foreslår ordføreren at Lier kommune kan arbeide med dette området
fremover?
Ordførerens svar:
Takk for dine spørsmål om et viktig tema. Arbeid mot enhver form for diskriminering er
viktig, og holdningsskapende arbeid som bidrar til åpenhet og mangfold er et gode.
Jeg behandler dine konkrete spørsmål under ett.
På generelt grunnlag er likeverd og respekt for enkeltindividet lagt til grunn for alle tjenester
som kommunen gir til innbyggerne i kommunen. Dette ivaretas blant annet gjennom arbeidet

mot mobbing i skolen. Arbeid for likeverd og respekt for enkeltmennesket er også nedfelt i
kvalitetsplanen for skolen. Arbeid mot mobbing og diskriminering er dessuten nedfelt i
kommunens etiske retningslinjer.
Å arbeide med holdninger må gjøres hver eneste dag, gjennom bevisste ledere og ansatte med
kunnskap. Holdningsarbeid er et kontinuerlig arbeid, og således kan vi alltid bli bedre på
kunnskap. For å sikre god kunnskap jobbes det litt ulikt i de forskjellige sektorene som du har
spurt om, i tillegg til skole som nevnt ovenfor:
Barnevernet har et stort fokus på kjønn og seksualitet. De har hatt en gjennomgang og
informasjon om temaet fra Rosa kompetanse i LLH. Rosa kompetanse beskrives på følgende
måte fra LLH:
«Rosa kompetanse er en undervisningsmodell utviklet av LLH, finansiert av
Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.
Vi underviser helsepersonell, barnevernsansatte, skoleansatte, politi og påtalemyndighet om
hvordan vi kan snakke trygt om kjønn og seksualitet. Målet er å bidra til økt kunnskap om det
å være lesbisk, homofil, bifil, transperson og/eller skeiv i dagens Norge. Slik kan mennesker
som jobber med mennesker møte alle på en ivaretakende og inkluderende måte, og lhbtpersoner kan kjenne seg trygge på skolen, hos politiet og i møte med helse- og
sosialtjenester.»
Barnevernet har også hatt familier som har tatt kontakt med Rosa kompetanse, og samarbeid i
konkrete saker.
Helsetjenesten skal ha seksualitet som tema på fagdagene i juni. Helsesøstrene i
ungdomskolen snakker også om temaet med 10. klasse-gruppene. Helsestasjonen og
barneskolen vil delta på fagdagen i juni, som altså vil belyse temaet.
PP-tjenesten har inntil nå ikke hatt et koordinert samarbeid om temaet, men dette vil bli
iverksatt, ut fra det opplyste.

