Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested

Glitra

Dato:

28.09.2017

Tidspunkt:

19:20 – 21:20

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Gunn Cecilie Ringdal
Brynhild Heitmann
Søren Falch Zapffe
Per Hægstad
Hilde Kristine Fossum
Tov Hasler Tovsen
Silje Kjellesvik Norheim
Gunnar Nebell
Ninnie Bjørnland
Tone Elisabeth Svendsen
Lars Haugen
Espen Lahnstein
Tove Hofstad

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem

Repr
H
KRF
H
H
H
A
A
A
SV
A
FRP
SP
V

Vara

Runar Gravdal (A)
Janicke Karin Solheim (MDG)

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bente Gravdal
Kst. Rådmann
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Einar Jørstad
Kommunalsjef
Sikke Næsheim
Kommunalsjef
Olav Alme
Kommunalsjef
Marianne Woldstad
Kommunikasjonssjef
Øystein Granheim
Økonomisjef

Diverse tatt opp under møtet:
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal fikk formannskapets tilslutning til å behandle sak nr. 75 før
sak nr. 74.
Likeledes til at man behandler sak nr. 75 i åpent møte.
--------------Formannskapet vedtok enstemmig at sak nr. 74 behandles i lukket møte i hht.
kommunelovens § 31, jfr. offentlighetslovens § 23.
-------------Ordføreren orienterte fra møte i representantskapet i legevakta og den økonomiske
situasjonen for selskapet. Lier kommune vil få en sak der eierkommunene blir bedt om å bidra
til å styrke likviditeten.
-------------Brynhild Heitmann (KRF) bestilte følgende melding:
«Vedrørende opprydding av jernskrap som ligger etterlatt i naturen rundt de gamle
molybdengruvene fra krigens dager. Området mellom Skapertjern og jernbanetraseen i
Linneslia/Sørumåsen.»
I tilknytning til behandling av sak nr. 68 bestilte Espen Lahnstein (SP) følgende melding:
«Hva koster prosjektet Sunne, aktive Liunger?
Hvilke følger får dette for ressursbruk blant lærere?
Hvor mange timer tas av ordinær undervisning til dette og hvilke undervisningskonsekvenser
får dette?
Vil de ulike kompetansemål oppnås?»

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær
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66/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 24.08.2017
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 24.08.2017 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 24.08.17 ble godkjent enstemmig.

67/2017 Finansrapport 2.tertial 2017
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Finansrapport 2. tertial 2017 tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

68/2017 2. Tertialrapport 2017 - Lier kommune
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Driftsbudsjettet:
1000 kr.

1
2
3
4
5
6

Økt inntekt/
Redusert
utgift
LEKF – politiske vedtak
Underskudd Legevakt 2017
Forvaltninsrevisjon etter KS 81/2017 pkt. 3
Reduserte avdrag
Økt overføring til investering
Bruk av fond

Økt utgift/
Redusert
inntekt
652
2 600
110

7 000
7 000
3 362
10 362

10 362

1. Økonomiske konsekvenser av politiske vedtak for Lier Eiendomsselskap KF
 KS 78/2017 – Økt tilgang til utleielokaler og utstyr- regeljusteringer 0,175 mill. kr
 KS 46/2017 – Elevtallsvekst – Høvik skole (modul bygg) driftskostnad 0,205 mill. kr
 KS 112/2016 – Fastsetting av styrehonorar 0,272 mil. kr

2. Legevakten IKS har meldt om at de går med et underskudd i 2017, Liers andel utgjør 2,6
mill. kr.
3. Som følge av KS 81/2017 pkt. 3 har kontrollutvalget vedtatt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon, KsB 30/17. Det bevilges 110 000 kr til dette.
4. For å sikre at kommunen ikke går med underskudd foreslår rådmannen å redusere
avdragene med 7 mill. kr, se også pkt. 5.
5. Reduserte avdrag benyttes til å styrke netto driftsresultat ved å øke budsjettet for
overføring til investering, se også pkt. 4.
6. Pkt. 1 og 3 finansieres med bruk av disposisjonsfond
7. I fremtidige saksframlegg og tertialrapport skal Lier sammenlignes med Kostragruppe 3.



300 000 kr i tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom føres fra
kommunens generelle disposisjonsfond og til bundet fond.

Investeringsbudsjettet:
1000 kr.

1
2
3

Økt inntekt/
Redusert
utgift
LEKF økt ramme prosjekt 9514
LEKF Omdisponering prosjekt 9228 til 9514
LEKF omdisponering prosjekt 9303 til 9514

Økt utgift/
Redusert
inntekt
1 250

150
1 100
1 250

1 250

 Prosjekt 9514, Oppgradering Heggsbro, tilføres midler ved omdisponering fra prosjekt
9228 og 9303.
Formannskapets behandling:
Brynhild Heitmann (KRF) fremmet følgende forslag:
«Nytt pkt. 7:
I fremtidige saksframlegg og tertialrapporter skal Lier sammenlignes med Kostragruppe 13.»
Rådmannens forslag til vedtak, med Brynhild Heitmanns tilleggsforslag ble vedtatt
enstemmig.
Søren Falch Zapffe (H) bestilte en orientering fra rådmannen om konsekvenser av
gjennomføring av nytt pkt. 7, innen kommunestyrets møte.

69/2017 Finansiering - kjøp av Gifstadbakken 9
Formannskapets vedtak:
1. Gifstadbakken 9, gnr. 83 bnr. 6, anmodes overdratt fra Lier boligselskap AS til Lier
kommune.
2. Lier eiendomsselskap KF får i oppdrag å gjennomføre overdragelsen.
3. 6 mill. kr fra investeringsprosjekt «Boligpolitiske virkemidler» overføres til nytt
investeringsprosjekt «Kjøp av Gifstadbakken 9», resten av kjøpesummen overføres fra
investeringsprosjekt «Tomtekjøp».
4. Det lages en klausul i kjøpskontrakten at minimum 6 mill. kr av kjøpesummen skal
benyttes til å etablere boliger med «leie til eie» formål i henhold til boligsosial
handlingsprogram.
5. Ubrukte reserver fra rehabiliteringsprosjektet tilføres investeringsprosjekt «Tomtekjøp»
når prosjektet er avsluttet.
6. Investeringsprosjekt «Tomtekjøp» omgjøres til «Kjøp av tomt/bygg/leiligheter»
Formannskapets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:
«Pkt. 4 utgår, ellers ingen endringer.»
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1,2,3,5 og 6 ble vedtatt enstemmig.

Rådmannens forlag til pkt. 4 ble vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,KRF,SP,SV,V) mot
1 stemme (FRP) avgitt for Lars Haugens forslag.

70/2017 Sak vedrørende entrepriseavtale infrastruktur Gjellebekkveien
Formannskapets vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå fremlagte entrepriseavtale med NCGS AS. Mindre
justeringer kan foretas ved behov uten ny politisk behandling.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

71/2017 Meldinger
31/2017 Arbeidsledighet august 2017
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 31: Arbeidsledighet august 2017, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
32/2017 Eldrerådet - reglement
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 32: Eldrerådet – reglement, tas til orientering med følgende bestilling:
Rådmannen legger fram sak med forslag til reglement for eldrerådet og rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Det tas inn i reglementet at rådene er høringsinstanser for
innføring av velferdsteknologi.
Formannskapets behandling:
Formannskapet sluttet seg til følgende forslag fra Søren Falch Zapffe (H):
«Rådmannen legger fram sak med forslag til reglement for eldrerådet og rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Det tas inn i reglementet at rådene er høringsinstanser for
innføring av velferdsteknologi.»

72/2017 Resultatene av Lier kommunes eierskap - 2016
Formannskapets vedtak:
Saken utsettes.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig.
«Saken utsettes.»

73/2017 Spørsmål om grensejustering knyttet til nytt sykehus på
Lierstranda
Formannskapets vedtak:
Saken utsettes.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
«Saken utsettes.»

Sak unntatt offentlighet jfr OFL § 13 jfr FVL § 13 1.ledd (2):

74/2017 Mobildekning i området ved Eiksetra
Formannskapets vedtak:
Rådmannen etablerer en dialog med teleselskapene, nabokommuner og andre aktører med
sikte på et samarbeid om utbygging av basestasjon på Trettekollen, eller med den
beliggenheten som vil gi den mest tilfredsstillende mobildekning i en større del av
Finnemarka i tillegg til Eiksetraområdet. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om et
samarbeid mellom flere parter.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag, alt 2, ble fremmet og vedtatt enstemmig.

75/2017 Statsbyggs eiendom på Lierskogen (Sivilforsvarstomta)
Formannskapets vedtak:
1. Rådmannen forbereder og fremmer sak om å legge ned bygge- og deleforbud i
samsvar med plan- og bygningslovens § 13-1 på Gnr 160, bnr 14, 16 og 23 på
Lierskogen – Statsbyggs eiendommer.
Dette begrunnes med den pågående revisjon av kommuneplan for Lier, forventet
avsluttet i løpet av 2018.

2. Lier eiendomsselskap KF har en rolle i å forestå en eventuell deltakelse i et kjøp på vegne
av kommunen, og plikter å informere ordfører og rådmann om framdriften i
salgsprosessen.
Videre får Lier eiendomsselskap i oppdra å utrede en forretnings- og/eller utviklingsidè
for eiendommen.
Det bør legges fram en sak for politisk behandling om gjennomføring av en slik prosess
før det fattes en endelig beslutning.
Formannskapets behandling:
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt enstemmig:
1. Rådmannen forbereder og fremmer sak om å legge ned bygge- og deleforbud i
samsvar med plan- og bygningslovens § 13-1 på Gnr 160, bnr 14, 16 og 23 på
Lierskogen – Statsbyggs eiendommer.
Dette begrunnes med den pågående revisjon av kommuneplan for Lier, forventet
avsluttet i løpet av 2018.
2. Lier eiendomsselskap KF har en rolle i å forestå en eventuell deltakelse i et kjøp på vegne
av kommunen, og plikter å informere ordfører og rådmann om framdriften i
salgsprosessen.
Videre får Lier eiendomsselskap i oppdra å utrede en forretnings- og/eller utviklingsidè
for eiendommen.
Det bør legges fram en sak for politisk behandling om gjennomføring av en slik prosess
før det fattes en endelig beslutning.»

