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Vara

Per Hægstad (H)
Hilde Kristine Fossum (H)

Espen Lahnstein (SP)

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

Diverse tatt opp under møtet:
Publikums spørrekvarter:
- Pål Thomassen, Lier idrettsråd, hadde merknader til sak nr. 25.
--------------Formannskapet sluttet seg til følgende bestilling av sak fremmet av Janicke Karin Solheim
(MDG):
«Forslag til sak angående oppfølging av skjøtselsplan for Gjellebekk skanse
I kommunestyret 7. mars 2017 ble det fremlagt melding med oppsummering av "Markering
av 300 års jubileum - Gjellebekk skanser" og videre fremdrift.
Angående tilleggsregistreringer og forslag til skjøtselsplan ble følgende foreslått:
«Som en oppfølging av temaplanen og fagrapporten der Gjellebekk-området er trukket fram
som et av de mest verneverdige kulturmiljøene i Lier, tok fylkeskommunen initiativ til å få
gjennomført tilleggs registreringer og utarbeidelse av forslag til skjøtselsplan for området i
regi av Forsvarsbygg. Arbeidet ble finansiert via en spleis mellom Lier kommune og
fylkeskommunen, der kommunen bidro med kr 27 000 og fylkeskommunen med kr. 145 000.
Mottatt registreringsrapport viser at det ser ut til å være mer omfattende rester etter
skanseanlegget i området enn tidligere registrert. Skjøtselsplan-forslaget gir råd om hvordan
kulturmiljøet framover bør ivaretas.
Oppfølgingsoppgaver for Gjellebekk skanse:
 Ta i bruk rapporten til Forsvarsbygg for nasjonale festningsverk med
dybderegistreringer som ble gjennomførte høsten 2015 i regi av BFK og iverksette en
lokal skjøtselsplan for skansene og de nye mur-strukturene som er blitt registrert i
området.
 Lage en skjøtselsplan for Obelisken og området rundt i samarbeid med BFK og
grunneier.
 Lage et egnet undervisningsopplegg for Tranby Ungdomsskolekrets knyttet til
Gjellebekk skanse, innenfor visse rammer og med veiledning om
kulturminneforvaltning. Målet er at elevene skal oppleve nysgjerrighet og føler
eierskap til området. Et slikt undervisningsopplegg må også kunne overføringsverdi til
de 3 andre ungdomsskolekretsene, med utgangspunkt i kulturminner i nærmiljøet, jmf
et av målene i handlingsplanen for temaplan for fysiske kulturminner og miljøer i Lier,
vedtatt 14.12.2015.
På bakgrunn av de ovenfor nevnte opplysningene, ber vi om sak angående oppfølging av
skjøtselsplan for Gjellebekk skanse, de nylig registrerte mur-strukturene, obelisken og
området rundt, og forslag til undervisningsopplegg knyttet til Gjellebekk skanse.»

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
19/2017

Godkjenning av protokoll fra møte 23.02.2017

20/2017

Planprogram kommuneplan 2017 - 28

21/2017

Buskerudbyen - grunnlag for søknad om belønningsavtale 2018 - 21.

22/2017

Innføring av internhusleie i Lier kommune

23/2017

Nye retningslinjer startlån og tilskudd etablering

24/2017

Sikring av verneverdige gravminner

25/2017

Intensjonsavtale for interkommunalt helårs skianlegg i Leirdalen i Lier

26/2017

Søknad om kommunens samtykke til endring av vedtektene vedrørende
innskuddsberegning

27/2017

Meldinger

9/2017
10/2017

Retningslinjer for samhandling og rolleavklaring Lier Eiendomsselskap og Lier
kommune
Beslutningen om endring av lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

11/2017

Prosjekt rettighetsavklaring i NAV

12/2017

Arbeidsledighet februar 2017

13/2017

Oppdragsbrev 2017

14/2017

Bruk av Husbankmidler for 2016

15/2017

Initiativ til avvikling av Lier og Hurum IKT

16/2017

Statsbyggs eiendom på Lierskogen (Sivilforsvarstomta)

19/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 23.02.2017
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 23.02.2017 godkjennes med følgende merknad:
Publikum Anders Bruun Hennum representerte Lier IL, ikke Lier IF.
Formannskapets behandling:
Protokollen fra møte 23.02.17 ble godkjent enstemmig med følgende merknad fra Silje
Kjellesvik Norheim (AP):
«Publikum Anders Bruun Hennum representerte Lier IL, ikke Lier IF.»

20/2017 Planprogram kommuneplan 2017 - 28
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
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.
Formannskapets behandling:
Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.

21/2017 Buskerudbyen - grunnlag for søknad om belønningsavtale
2018 - 21.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
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.»
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak bøle fremmet og vedtatt enstemmig.
Lars Haugen (FRP) fremmet slik protokolltilførsel:
«Lier kommune prioriterer økt kollektivtilbud, flere parkeringsplasser, datateknologi for å
effektivisere kjøring til pendlerparkering, herunder Lier stasjon.»

22/2017 Innføring av internhusleie i Lier kommune
Formannskapets vedtak:
1. Formannskapet tar til etterretning foreliggende utredning om internhusleie.
2. Eventuell innføring av internhusleie kan først skje etter at rådmannen har utarbeidet en
sak til formannskapet, basert på hvilke kommunale virksomheter som skal inngå i Lier
Eiendomsselskap KF, endelig detaljert modell, håndtering av eiendomsbalansen og
prinsipper for håndtering av over/underskudd, herunder hvordan overheadkostnader skal
belastes i eiendomsselskapet. Likeledes må transaksjonskostnadene for innføring av
internhusleie beregnes målt opp mot nytten av tiltaket.
Formannskapets behandling:
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
1. Formannskapet tar til etterretning foreliggende utredning om internhusleie.
2. Eventuell innføring av internhusleie kan først skje etter at rådmannen har utarbeidet en
sak til formannskapet, basert på hvilke kommunale virksomheter som skal inngå i Lier
Eiendomsselskap KF, endelig detaljert modell, håndtering av eiendomsbalansen og
prinsipper for håndtering av over/underskudd, herunder hvordan overheadkostnader skal
belastes i eiendomsselskapet. Likeledes må transaksjonskostnadene for innføring av
internhusleie beregnes målt opp mot nytten av tiltaket.»

23/2017 Nye retningslinjer startlån og tilskudd etablering
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
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

Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet vedtak fra HSO-utvalget sålydende:
1. Rammen for opptak av formidlingslån / startlån vurderes økt fra 2018. 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:
2.1Søkere 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 25 000 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
Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag til endring i HSO-utvalgets vedtak:
«Pkt. 1 - endring:
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.
Pkt. 2.7:
Som rådmannens forslag til vedtak.»
Tonje Evjus forslag ble votert over punktvis:
Pkt. 1 ble vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,KRF,MDG,SP,V) mot 1 stemme (FRP)
Pkt. 2.7 ble vedtatt med 9 stemmer (4AP,2H,KRF,MDG,V) mot 4 stemmer (2H,FRP,SP)
avgitt for Søren Falch Zapffes forslag.

24/2017 Sikring av verneverdige gravminner
Formannskapets vedtak:
1. Lier Kirkelige fellesråd innvilges inntil 200.000 til oppfølgning av bevaringsplan for

verneverdige gravminner.
2. Utbetalingen skjer etter dokumenterte utgifter.
3. Midlene finansieres fra avsetningen for identitetsskapende tiltak, prosjekter og
partneravtaler med lokalhistorisk forankring i 2017.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

25/2017 Intensjonsavtale for interkommunalt helårs skianlegg i Leirdalen
i Lier
Formannskapets vedtak:
Pkt. 1:
a: Lier kommune er positiv til etablering av helårs skianlegg primært som foreslått
b: med spesiell fokus på utfordring pkt. 4.8 i planstrategien for Lier 21.06.16.
c: det bes om at også andre arealer vurderes.
Pkt. 2:
Stedsvalg og arealmessig avklaring skjer ifm rullering av kommuneplanen.»
Formannskapets behandling:
Tove Hofstad (V) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag:
Pkt. 1:
a: Lier kommune er positiv til etablering av helårs skianlegg primært som foreslått
b: med spesiell fokus på utfordring pkt. 4.8 i planstrategien for Lier 21.06.16.
c: det bes om at også andre arealer vurderes.
Pkt. 2:
Stedsvalg og arealmessig avklaring skjer ifm rullering av kommuneplanen.»
Tove Hofstads forslag ble votert over først og falt da det fikk 1 stemme (V) mot 12 stemmer
(4AP,4H,FRP,KRF,MDG,SP).
Søren Falch Zapffes forslag ble votert over punktvis:
Pkt. 1a ble vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,FRP,KRF,MDG,SP) mot 1 stemme (V).
Pkt. 1b ble vedtatt med 11 stemmer (4AP,4H,FRP,KRF,SP) mot 2 stemmer (MDG,V).
Pkt. 1c ble vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,FRP,KRF,MDG,SP) mot 1 stemme (V).
Pkt. 2 ble vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,FRP,KRF,MDG,SP) mot 1 stemme (V).
Tove Hofstad (V) anket saken til kommunestyret.

26/2017 Søknad om kommunens samtykke til endring av vedtektene
vedrørende innskuddsberegning
Formannskapets vedtak:
Lier kommune samtykker til endring av punkt 2-3 annet avsnitt i Hallingstad borettslags
vedtekter vedrørende beregning av innskudd, i samsvar med forslag til tekst vedtatt i
generalforsamling 22. februar 2017.

Det gis videre samtykke til endring av vedtektens punkt 2-3 (1) vedrørende internt
forkjøpsrett, i samsvar med forslag til tekst vedtatt i generalforsamling 22. februar 2017.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

27/2017 Meldinger
9/2017 Retningslinjer for samhandling og rolleavklaring Lier Eiendomsselskap og
Lier kommune
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 9: Retningslinjer for samhandling og rolleavklaring Lier Eiendomsselskap KF og Lier
kommune, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
10/2017 Beslutningen om endring av lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 10: Beslutningen om endring av lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
11/2017 Prosjekt rettighetsavklaring i NAV
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 11: Prosjekt rettighetsavklaring i NAV, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
12/2017 Arbeidsledighet februar 2017
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 12: Arbeidsledighet februar 2017, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
13/2017 Oppdragsbrev 2017
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 13: Oppdragsbrev 2017, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

14/2017 Bruk av Husbankmidler for 2016
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 14: Bruk av Husbankmidler for 2016, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
15/2017 Initiativ til avvikling av Lier og Hurum IKT
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 15: Initiativ til avvikling av Lier og Hurum IKT, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
16/2017 Statsbyggs eiendom på Lierskogen (Sivilforsvarstomta)
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 16: Statsbyggs eiendom på Lierskogen (Sivilforsvarstomta), tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

