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Publikuma spørrekvarter:
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--------------Rådmann Hans-Petter Christensen ba om at sak nr. 53 trekkes og henviser til melding nr. 27.
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39/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 11.05.2017
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 11.05.2017 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 11.05.17 ble godkjent enstemmig.

40/2017 Finansrapport 1.tertial 2017
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Finansrapport 1. tertial 2017 tas til orientering
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

41/2017 1. tertialrapport 2017
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet :
1000 kr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sum

Økt inntekt/
Redusert
utgift
Underskudd legevakten
Opptrapping lærlingeordning
2 årsverk til hjemmetjenesten
2 årsverk til NAV ½ årseffekt
Bofellesskap
Ivareta overvannshåndtering j.fr. revidert
Forvaltningsavtale (VIVA)
Finansiering redusert avsetning til
investeringer

Økt utgift/
Redusert
inntekt
490
700
1 532
800
1 500
500

5 522
5 522

5 522

1.
2.
3.
4.
5.

Kommunen har blitt fakturert for legevaktens underskudd i 2016.
Kompensasjon for å dekke inn opptrapping i den vedtatte planen for lærlingeordning.
Kompensasjon for økt aktivitet hjemmetjenesten.
Etablering av rettighetsavklaringsprosjekt i NAV.
Investeringsprosjekt for «Utbedring Eikeliveien bofellesskap – krav til arbeidsmiljø»
(9548), kan ikke finansieres via investeringsbudsjettet og må derfor overføres til
driftsbudsjettet.
6. Ivareta overvannshåndtering j.fr. revidert forvaltningsavtale.


Det overføres 0,6 mill. kr fra drift til investeringsregnskapet for arbeider med
etablering av Ungdomshjelpa.

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet :
1000 kr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Økt inntekt/
Redusert
utgift
Økte kostnader prosjekt 9514
Avslutning prosjekt 9244
Prosjekt 9548 avsluttes
Overføring til investering reduseres
Utbyggingsavtale Gjellebekkveien (VIVA)
Grøttegata (VIVA)
Veilysoppgradering (VIVA)
Fjernavleste vannmålere (VIVA)
Sanering Engersand (VIVA)

Sum

Økt utgift/
Redusert
inntekt
1 129

1 129
1 400
1 400
5 000
3 000
2 000
5 000
5 000
12 529

12 529

1. I Prosjekt 9514 ble det ikke avsatt midler for å dekke oppgradering av elektrotavle med
tilførsler. Dette var ment dekket av prosjekt 9244, men ved gjennomføring av prosjekt
9244 ble elektroarbeidene for Hegsbrobygget utsatt i påvente av prosjekt 9514.
2. Se pkt. 1. Prosjekt 9244 avsluttes og midlene omdisponeres til prosjekt 9514.
3. Se punkt 5 i driftsbudsjettvedtaket.
4. Se punkt 5 i driftsbudsjettvedtaket.
5. Utbyggingsavtale Gjellebekkveien.
6. Grøttegata.
7. Veilysoppgradering.
8. Fjernavleste vannmålere.
9. Sanering Engersand.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

42/2017 Fastsettelse av planprogram - kommunedelplan rv. 23 Linnes - E18
Formannskapets innstilling:
1. Planprogram for kommunedelplan rv. 23 Linnes – E18 datert mai 2017 fastsettes.
2. Merknadsbehandlingen godkjennes, jfr. vegvesenets dokument datert mai 2017.
3. Statens vegvesen skal i forbindelse med planarbeidet utarbeide et forprosjekt for fv. 282
Strandveien med fokus på behov for utvidelse, kryss og fremtidig funksjon. Dette
forprosjektet må så langt som mulig samordnes med den parallelle prosessen om
planlegging av samferdselsinfrastruktur på Lierstranda.
Tillegg – alt. 1:
Revidert punkt 3:
Statens vegvesen skal i forbindelse med planarbeidet utarbeide et forprosjekt for FV282
Strandveien med fokus på behov for utvidelse av kryss og fremtidig funksjon. Dette

forprosjektet må så langt som mulig samordnes med både den parallelle prosessen om
planlegging av samferdselsstruktur på Lierstranda, så vel som RV23 – E18.
Tillegg – alt. 2:
4. I samsvar med prosjektets formål, fylkeskommunens krav om bedre samordning av
hovedvegsystemet i hele området, og Statens vegvesens tidligere varslede planer om dette,
må det i konsekvensutredningen redegjøres for hele Rv 23 og E134 i et overordnet og
sammenhengende perspektiv. Dette innebærer hvorledes ny Rv23 gjennom Lier i
fremtiden kan komme til å måtte inngå i en regional veiløsning som avlaster Drammen og
berørte kommuner.
5. Formålet med planarbeidet i denne omgang er å utarbeide en kommunedelplan med
konsekvensutredning for ny Rv23 gjennom Lier fram til E18. I denne sammenheng
fremstår Vikerkorridoren som den beste veiløsningen. Jensvoll- og Vitbankkorridorene
har så åpenbart negative miljøkonsekvenser for boligområder, næringsarealer,
skoleområder og dyrka mark, at det kun er lang kulvert (nedgravd tunnel) som skal
konsekvensutredes for disse korridorene.
6. De ulike korridorenes kryss med E18 må fullt ut konsekvensutredes. Det skal legges
særlig vekt på løsninger som gir mulighet for skjerming av lokalmiljøet ved kryssområdet.
Kryssenes mulighet for videreføring til tunnelinnslag for potensiell omkjøringsvei rundt
Drammen må få fullverdig beskrivelse og konsekvensutredning.
7. Det redegjøres for i hvilken grad ny Rv23 vil kunne benyttes lokalt i Lier. Konsekvenser
for kollektivtransporten og fjordbyutviklingen inngår i dette.
8. Anleggenes sannsynlige gjennomføring og en skisse av anleggsperioden skal inngå i
konsekvensutredningen. Dette fordi anleggsperioden vil kunne medføre stor belastning på
lokalmiljøet ved at det strekker seg over lengre tid, vil foregå i tettbygd strøk, og innebære
betydelig åpne anlegg og anleggsgroper.
9. Konsekvensutredningen må baseres på oppdatert informasjon.»
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag:
«Revidert punkt 3:
Statens vegvesen skal i forbindelse med planarbeidet utarbeide et forprosjekt for FV282
Strandveien med fokus på behov for utvidelse av kryss og fremtidig funksjon. Dette
forprosjektet må så langt som mulig samordnes med både den parallelle prosessen om
planlegging av samferdselsstruktur på Lierstranda, så vel som RV23 – E18.»
Gunnar Nebell (AP) fremmet slikt forslag:
«Rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:
4. I samsvar med prosjektets formål, fylkeskommunens krav om bedre samordning av
hovedvegsystemet i hele området, og Statens vegvesens tidligere varslede planer om dette,
må det i konsekvensutredningen redegjøres for hele Rv 23 og E134 i et overordnet og
sammenhengende perspektiv. Dette innebærer hvorledes ny Rv23 gjennom Lier i
fremtiden kan komme til å måtte inngå i en regional veiløsning som avlaster Drammen og
berørte kommuner.
5. Formålet med planarbeidet i denne omgang er å utarbeide en kommunedelplan med
konsekvensutredning for ny Rv23 gjennom Lier fram til E18. I denne sammenheng
fremstår Vikerkorridoren som den beste veiløsningen. Jensvoll- og Vitbankkorridorene
har så åpenbart negative miljøkonsekvenser for boligområder, næringsarealer,
skoleområder og dyrka mark, at det kun er lang kulvert (nedgravd tunnel) som skal
konsekvensutredes for disse korridorene.

6. De ulike korridorenes kryss med E18 må fullt ut konsekvensutredes. Det skal legges
særlig vekt på løsninger som gir mulighet for skjerming av lokalmiljøet ved kryssområdet.
Kryssenes mulighet for videreføring til tunnelinnslag for potensiell omkjøringsvei rundt
Drammen må få fullverdig beskrivelse og konsekvensutredning.
7. Det redegjøres for i hvilken grad ny Rv23 vil kunne benyttes lokalt i Lier. Konsekvenser
for kollektivtransporten og fjordbyutviklingen inngår i dette.
8. Anleggenes sannsynlige gjennomføring og en skisse av anleggsperioden skal inngå i
konsekvensutredningen. Dette fordi anleggsperioden vil kunne medføre stor belastning på
lokalmiljøet ved at det strekker seg over lengre tid, vil foregå i tettbygd strøk, og innebære
betydelig åpne anlegg og anleggsgroper.
9. Konsekvensutredningen må baseres på oppdatert informasjon.»
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet slikt forslag:
«Som rådmannens forslag til vedtak med følgende tilføyelse:
4. Det foretrukne alternativet er Vikerkorridoren. De andre foreslåtte korridorene (Jensvoll
og Kjellstad) utredes kun i nedgravd tunnel/kulvert.
5. Strekningen Dagslett – Linnes nedskaleres til lokal vei (2 felt)
6. Klimagassutslippene fra veitrafikken og økningen som følger av ny vei skal utredes og
vurderes i lys av nasjonale og internasjonale mål om reduksjon i utslipp av klimagasser.
Nødvendige tiltak for å styrke konkurranseevne til bane og annen kollektivtrafikk, slik at
veksten kan tas her, vurderes.»
Kommuneplanutvalget vedtok at de tre forslagene voteres over hver for seg og forslagene
følger saken til formannskapet og kommunestyret.
Votering:
Janicke Karin Solheims forslag fikk 1 stemme (MDG)
Søren Falch Zapffes forslag fikk 6 stemmer (4H,KRF,V)
Gunnar Nebells forslag fikk 6 stemmer (4AP,FRP,SP)
To forslag fikk likt antall stemmer og utgjør formannskapets innstilling til kommunestyret.

43/2017 Endring av takst- og rabattsystemet for bompengefinansiering av
rv. 23 Dagslett - Linnes
Formannskapets vedtak:
1. Lier kommune anmoder om at ny takst- og rabattordning innføres for rv. 23 Dagslett –
Linnes.
2. Det innføres en rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med elektronisk
brikke. Det gis ikke rabatter for kjøretøy i takstgruppe 2.
3. Takstene settes til (2015-kroneverdi):
 Kr 23,56 for takstgruppe 1
 Kr 57,96 for takstgruppe 2
 Takstene kan indeksreguleres i takt med prisstigningen, og skal avrundes til nærmeste
hele kroneverdi.



Det forutsettes at fritaket for betaling i bomstasjonene for de ca 43 husstandene
opprettholdes ved innføring av nytt takst- og rabattsystem.»

Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
«Nytt punkt 4:
Det forutsettes at fritaket for betaling i bomstasjonene for de ca 43 husstandene opprettholdes
ved innføring av nytt takst- og rabattsystem.»

44/2017 Valg av planprosess for samferdselsinfrastruktur på Lierstranda
Formannskapets vedtak:
1. Det utarbeides forslag til planprogram for en felles kommunedelplan for
samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt i Fjordbyen. Planprogrammet fremmes
for førstegangsbehandling i begge kommuner før, eller senest samtidig med, endelig
behandling av planprogrammet til områdereguleringen for Fjordbyen.
2. Kommunedelplanen skal avklare arealbruk, plassering, forbindelser og prinsipputforming
av den overordnede samferdselsinfrastrukturen i Fjordbyen. Planen skal også avklare
prinsippene for hvordan samferdselsinfrastrukturen knytter seg på eksisterende og
planlagt infrastruktur i områdene rundt planområdet for Fjordbyen.
3. Kommunedelplanen skal ha slik framdrift at denne kommer til politisk behandling før,
eller senest samtidig med områdereguleringen for Fjordbyen.
Formannskapets behandling:
Kommuneplanutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

45/2017 Organisering av politisk nivå og folkevalgtes arbeidsvilkår evalueringsutvalg, oppnevning og mandat
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Det etableres et prosjekt med formål å evaluere både politisk og administrativ organisering og
ledelse. På denne bakgrunn utarbeides forslag til endret organisering, ledelsesstruktur og
arbeidsformer innenfor kommunens totale oppgave- og virksomhetsområder.
Rådmannen fremmet innen september 2017 forslag til mandat, innhold i og organisering av
prosjektet. Når dette er vedtatt oppnevnes styringsgruppe og eventuelle
underutvalg/arbeidsgrupper.
Resultat av prosjektet må foreligge til behandling i god tid før sammensetning av nytt
kommunestyre.

Formannskapets behandling:
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag:
«Det etableres et prosjekt med formål å evaluere både politisk og administrativ organisering
og ledelse. På denne bakgrunn utarbeides forslag til endret organisering, ledelsesstruktur og
arbeidsformer innenfor kommunens totale oppgave- og virksomhetsområder.
Rådmannen fremmet innen september 2017 forslag til mandat, innhold i og organisering av
prosjektet. Når dette er vedtatt oppnevnes styringsgruppe og eventuelle
underutvalg/arbeidsgrupper.
Resultat av prosjektet må foreligge til behandling i god tid før sammensetning av nytt
kommunestyre.»
Søren Falch Zapffe (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Forslag fremmet av Gunnar Nebell ble vedtatt med 7 stemmer (4A,1SP,FRP,MDG,V) mot 6
stemmer (4H,KRF,SP) avgitt for Søren Falch Zappfes forslag.

46/2017 Styring og ledelse av byggeprosesser
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Revidert styringsdokument Styring og ledelse av byggeprosesser i Lier kommune, datert
28.3.2017, vedtas.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig med en redaksjonell
endring.

47/2017 Mulighetene for etablering av mathall i Ytre Lier
Formannskapets vedtak:
1.
2.
3.

Lier kommune er positive til arbeidet med etablering av «MatRiket», og viser til vår
strategiske næringsplan som omhandler satsing på Lier matklynge.
Lier kommune avventer videre arbeid for «MatRiket» i regi av «regionalt partnerskap
for landbruksbasert næringsutvikling i Buskerud», herunder alternative lokaliseringer.
Bevilgningen i HP 2017 – 20 forutsettes øremerket dette prosjektet.
Lier kommune vil arbeide for et mindre utsalgs – og/eller serveringssted i egnede
lokaler i Lierbyen sentrum. Utsalgsstedet skal i all hovedsak baseres på lokale Lierprodukter, og kan i første omgang opprettes på midlertidig basis i sesong. Et slikt
utsalgssted vil kunne være et positivt bidrag i det videre arbeid for «MatRiket». «

Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag:
«Nytt forslag:
1.
Lier kommune er positive til arbeidet med etablering av «MatRiket», og viser til vår
strategiske næringsplan som omhandler satsing på Lier matklynge.

2.
3.

Lier kommune avventer videre arbeid for «MatRiket» i regi av «regionalt partnerskap
for landbruksbasert næringsutvikling i Buskerud», herunder alternative lokaliseringer.
Bevilgningen i HP 2017 – 20 forutsettes øremerket dette prosjektet.
Lier kommune vil arbeide for et mindre utsalgs – og/eller serveringssted i egnede
lokaler i Lierbyen sentrum. Utsalgsstedet skal i all hovedsak baseres på lokale Lierprodukter, og kan i første omgang opprettes på midlertidig basis i sesong. Et slikt
utsalgssted vil kunne være et positivt bidrag i det videre arbeid for «MatRiket». «

Lars Haugen (FRP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Søren Falch Zapffes forslag ble vedtatt med 8 stemmer (4H,KRF,MDG,SP,V) mot 5 stemmer
(4AP,FRP) avgitt for Lars Haugens forslag.

48/2017 Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd
til Den katolske kirke
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Lier kommune krever inn det som måtte avdekkes av for mye utbetalt tilskudd til den katolske
kirken i Norge, og da i hovedsak Oslo katolske bispedømme (OBK).
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

49/2017 Avvikling av Lier og Hurum IKT
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Lier kommunestyre vedtar å si opp avtale om kommunesamarbeid med Hurum kommune om
Lier og Hurum IKT-tjeneste, med avvikling senest innen 1. januar 2018. Dette forutsetter at:
1. Arbeidet med oppløsningen av samarbeidet i seg selv ikke påfører Lier kommune

ekstra kostnader
2. Hurum kommune tar ansvaret for en prosess og kostnader knyttet til mottak/overføring

av systemer til Askers IKT plattform
3. Hurum kommune betaler vederlag som avtalt mellom partene i samarbeidsavtalen

frem til 31. desember 2017
4. Lier kommune ikke påføres ulemper eller ekstrakostnader dersom Hurum tar tilbake

ansvaret for oppgaveutføring før 31. desember 2017
Formannskapets behandling:
Administrasjonsutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

50/2017 Godkjenning av utbyggingsavtale for Lier Hageby
Formannskapets vedtak:
Forslag til utbyggingsavtale mellom Lier boligutvikling AS (ORG.NR. 915 508 960), og Lier
kommune, datert 20/6-2017, godkjennes.
Formannskapets behandling:
Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag:
«Tillegg:
Energiløsninger: Det skal legges til rette for alternative varmeløsninger slik som fjernvarme i
alle boenheter.»
Tove Hofstad (V) fremmet slikt forslag:
«Tilleggsforslag:
Lier kommune igangsetter Boligsosial Handlingsplan i Lier Hageby.»
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.
Tove Hofstads forslag falt da det fikk 1 stemme (V) mot 12 stemmer
(4AP,4H,FRP,KRF,MDG,SP).
Espen Lahnsteins forslag falt da det fikk 2 stemmer (MDG,SP) mot 11 stemmer
(4AP,4H,FRP,KRF,V).

51/2017 Høringsuttalelse vedr. Konseptutredning Sivilforsvaret
Formannskapets vedtak:
Forslaget til høringsuttalelse tas til etterretning og oversendes Justis- og
beredskapsdepartementet.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

52/2017 Sak om forprosjekt Lahelldammen
Formannskapets vedtak:
Det gjennomføres et forprosjekt for å finne en løsning for Lahelldammen, som både ivaretar
salamanderen, og dammen som vanningsdam.
Alternativene som skal undersøkes er:
2. Senke bunnen i hele dammen, samtidig som det etableres en terskel.
3. Fastsette nedre grense for uttak av vann, og i tillegg senke bunnen i dammens
grunne områder i nord/øst.

4. Se på muligheten om å bore etter vann i nærheten av Lahelldammen, for enten å
lede borevannet over bakken til dammen, eller benytte det direkte til vanning.
Forprosjektet skal utrede alternativ 4, samt kostnadsberegne de tre alternativene, og komme
med en anbefalt løsning.
Lier Eiendomsselskap gis i oppdrag å kostnadsberegne de ulike alternativene.
Administrasjonen kommer tilbake med en anbefaling innen utgangen av 2017, med
finansiering i HP 2018-2021.
Formannskapets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:
«Det gjennomføres et forprosjekt for å finne en løsning for Lahelldammen som ivaretar Lier
kommunes rettslige forpliktelser knyttet til dammen som vanningsdam, jf. formuleringer i
skjøtet gjengitt på side 71 i Miljøutvalgets saksframlegg. Administrasjonen kommer tilbake
med en anbefaling innen utgangen av 2017, med finansiering i HP 2018-2021.»
Miljøutvalgets forslag ble fremmet og vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,KRF,MDG,SP,V)
mot 1 stemme (FRP) avgitt for Lars Haugens forslag.

53/2017 Rv 23 Dagslett-Linnes innbyggerforslag
Saken ble trukket.
Sak unntatt fra offentlighet i hht. § 23 første ledd:

54/2017 Mulighetene for reetablering av Eggemorenen
Formannskapets vedtak:
1. Lier kommune stiller seg positive til initiativet for tilbakeføring av Eggemorenen med
tilhørende reetablering av dyrket mark, tilgjengeliggjøring av kulturminner og
tilrettelegging av turvei for befolkningen.
2. Lier eiendomsselskap KF (LEKF) gis i oppdrag å gjennomføre et søk etter arealer som
muliggjør en relokalisering av kommunens asfaltmottak. Søket gjøres både innenfor
rammene gitt i gjeldende kommuneplan og som et arealsøk i forbindelse med rullering av
kommuneplanen. Både mulighetene for omregulering, kjøp og leie skal vurderes.
Resultatet av søket fremlegges for politisk behandling i løpet av 2017.
3. VIVA IKS bes fremlegge en sak om alternativ drift av kommunens veier gitt at driften av
asfaltmottaket vil opphøre. Saken skal omfatte videre drift med fresemasse og overgang til
asfaltert toppdekke på alle kommunens veier, samt om driften bør være i egenregi eller i
form av eksternt tjenestekjøp. Saken fremlegges for politisk behandling innen 2017.
4. Så fort en eventuell beslutning om relokalisering eller avvikling av asfaltmottaket
foreligger, fremlegger rådmannen en egen sak om prinsippene knyttet til verdivurdering
av kommunes eiendom og mulig makeskifte med Marius Egge.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

55/2017 Meldinger

20/2017 Arbeidsledighet april 2017
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 20: Arbeidsledighet april 2017, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
21/2017 Viva IKS - Reviderte samhandlingsrutiner og tiltaksplan for 2017
Formannskapets vedtak:
Melding n r. 21: Viva IKS - Reviderte samhandlingsrutiner og tiltaksplan for 2017, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
22/2017 Glitrevannverket IKS - Selskapsrapport for 2016
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 22: Glitrevannverket IKS - Selskapsrapport for 2016, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
Melding unntatt fra offentlighet i hht. § 14:
23/2017 Organisering av eiendomsvirksomhetene
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 23: Organisering av eiendomsvirksomhetene, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Det ble gitt en muntlig orientering i tilknytning til behandling av meldingen.
Meldingen ble tatt til orientering.
24/2017 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - årsrapport for 2016
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 24: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Årsrapport for 2016, tas
til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
25/2017 Mobildekning i Eiksetraområdet
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 25: Mobildekning i Eiksetraområdet, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
26/2017 Gjennomgang av hovedutvalgenes ansvarsområder

Formannskapets vedtak:
Melding nr. 26: Gjennomgang av hovedutvalgenes ansvarsområder, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
27/2017 Rv. 23 Dagslett-Linnes innbyggerforslag
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 27: Rv. 23 Dagslett-Linnes innbyggerforslag, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
Sak unntatt fra offentlighet i hht. § 5 3. ledd:

56/2017 Salg av eiendom - Frogner sykehjem
Formannskapets vedtak:
Lier kommune selger Frogner sykehjem til Skaar Omsorg AS iht bud A med overtakelse 1.
november 2017. Salgssummen brukes til å oppfylle vedtaket i HP 2017 – 20 om budsjettert
salg av eiendom.
Det forutsettes at eiendommen fortsatt benyttes til sykehjemsdrift. Det utarbeides
kontraktsvilkår som sikrer kommunens mulighet for høyere pris dersom eiendommen
omreguleres til boligformål innen 10 år fra overtakelsen.
Lier Eiendomsselskap KF bes ivareta nødvendige kontraktsforhandlinger og sikre at
nødvendig finansiering er tilstede før endelig kontraktsinngåelse og overtakelse.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
«Lier kommune selger Frogner sykehjem til Skaar Omsorg AS iht bud A med overtakelse 1.
november 2017. Salgssummen brukes til å oppfylle vedtaket i HP 2017 – 20 om budsjettert
salg av eiendom.
Det forutsettes at eiendommen fortsatt benyttes til sykehjemsdrift. Det utarbeides
kontraktsvilkår som sikrer kommunens mulighet for høyere pris dersom eiendommen
omreguleres til boligformål innen 10 år fra overtakelsen.
Lier Eiendomsselskap KF bes ivareta nødvendige kontraktsforhandlinger og sikre at
nødvendig finansiering er tilstede før endelig kontraktsinngåelse og overtakelse.»

57/2017 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Eiermelding 2016
Saken ble ikke behandlet.

