Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested

Glitra

Dato:

26.04.2018

Tidspunkt:

21:00 – 22:10

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

Funksjon
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Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Repr Vara
H
KRF
H
H
H
A
A
A
A
MDG
FRP
SP
V

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

Diverse tatt opp under møtet:
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) orienterte om møte i følgende representantskap:
*Glitrevannverket
*Kommunens opplæringskontor
*Legevakta
*Havna
*DRBV
*Vestviken 110 IKS
Søren Falch Zappfe (H) holdt en redegjørelse av valgkomiteens arbeid i forbindelse med
årets generalforsamlinger.
Espen Lahnstein (SP) bestilte følgende sak med tilslutning av Formannskapet:
«I lys av den situasjonen som har oppstått med manglende økonomiske dekning på RV 23
Dagslett - Linnes og dagens uoversiktlige plansituasjon både hva angår angjeldende strekning
og for videreføring av Rv 23 fram til E-18 som også forsinkes, ber jeg om at administrasjonen
utarbeider status for situasjonen og planarbeidet i egen sak til KS 8.5 hvor det kan fattes
vedtak om videre oppfølging fra politisk side.»

Janicke K. Solheim (MDG) hadde følgende merknad til innkallingen:
Ønsker at administrasjonen forsøker å fordele saksmengden bedre.
Enighet om at problemstillingen drøftes i politisk ledermøte.

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær
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18/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 22.03.2018
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 22.03.2018 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 22.03.2018 ble enstemmig godkjent.

19/2018 Forslag til planprogram for samferdselsinfrastruktur og
kollektivknutepunkt - Fjordbyen - Kommunedelplan med
konsekvensutredning
Formannskapets vedtak:
Forslaget til planprogram, datert rådmannen 11.04.18, legges ut til høring og offentlig ettersyn
i henhold til Plan- og bygningsloven §12-9. Høringsfristen settes til minimum 6 uker etter
kunngjøringstidspunktet. Følgende endringer tas inn:
 Naturvernområdet Linnesstranda - Møysund tas ut av planområdet.
 Det skal legges betydelig vekt på å inkludere lokale representanter som velforeninger
mv. i aktiv medvirkning. Høringsfrister legges ikke i ferier mv.
Omforent protokolltilførsel:
Lier kommune vil fortsatt jobbe for å styrke og videreutvikle Lier stasjon som et viktig
kollektivknutepunkt i ytre Lier. Hensyn til parkeringsbehov og andre løsninger for pendlere i
Fjordbyen utredes.
Formannskapets behandling:
Tone Elisabeth Svendsen (AP) fremmet følgende forslag:
Rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer:
1. Naturvernområdet Linnesstranda - Møysund tas ut av planområdet.
2. Tema kulturminner og kulturmiljø suppleres med kartlegging og ivaretakelse av
pilgrimsled og gamle ferdselsårer.
3. Tema naturmangfold suppleres med kartlegging av rødlistede arter. Linnesstranda
naturreservat tas ut av planområdet.
4. Områdebeskrivelsen av dagens situasjon vedr myke trafikanter rettes opp mht,
sykkelmuligheter, fortau, undergang under rv.23 ved Gilhus mv.
5. Det skal legges betydelig vekt på å inkludere lokale representanter som
velforeninger mv. i aktiv medvirkning. Høringsfrister legges ikke i ferier mv.
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende omforente protokolltilførsel:
«Lier kommune vil fortsatt jobbe for å styrke og videreutvikle Lier stasjon som et viktig
kollektivknutepunkt i ytre Lier. Hensyn til parkeringsbehov og andre løsninger for pendlere i
Fjordbyen utredes.»
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:
«Første setning (s.14) – «Teknisk infrastruktur» - utgår.»

Lars Haugen (FRP) sitt forslag til vedtak falt med 1 stemmer (1FRP) mot 12 stemmer (4AP,
4H, 1KRF, 1MDG, 1SP, 1V)
Det ble foretatt punktvis votering for Tone Elisabeth Svendsen (AP) sitt forslag:
Pkt. 1 ble vedtatt med 7 stemmer (4AP, 1FRP, 1MDG, 1SP) mot 6 stemmer (4H, 1 KRF, 1V)
Pkt. 2 falt med 5 stemmer (4AP, 1MDG) mot 8 stemmer (4H, 1FRP, 1KRF, 1SP, 1V)
Pkt. 3 falt med 5 stemmer (4AP, 1MDG) mot 8 stemmer (4H, 1FRP, 1KRF, 1SP, 1V)
Pkt. 4 falt med 6 stemmer (4AP, 1MDG, 1V) mot 7 stemmer (4H, 1FRP, 1KRF, 1SP)
Pkt. 5 ble enstemmig vedtatt.

20/2018 Fastsettelse av forslag til planprogram for områderegulering for
Fjordbyen
Formannskapets innstill til Kommunestyret:
1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §4-1 vedtas forslag til planprogram for
områderegulering fjordbyen datert rådmannen 11.04.2018.
2. Planprosessen koordineres med planprosessen for kommunedelplan for
samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt for fjordbyen, slik at
kommunedelplanen blir førende for områdeplanen.
En forutsetning for realisering av Fjordbyen er at NVE sin veileder 7-2014 sine krav til
geoteknisk vurdering og dokumentasjon av sikkerhet er oppfylt. Denne forutsetning bes
avklart først i arbeidet med planprogram med områderegulering for Fjordbyen.
Formannskapets behandling:
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag som oversendes rådmannen for utredning før
Kommunestyret 08. mai 2018:
«1. Områdeplanen må inkludere forslag til:
- byggegrense mot sjø, differensiert for de ulike delområdene
- bestemmelser om byggehøyder, differensiert for de ulike delområdene
-areal til friområder
-areal til offentlig formål (skole/barnehage idrettsanlegg mv.)
-areal til pendlerparkering (relatert til nedlegging av Lier stasjon)
-midlertidig bruk av utfyllingsområder mens de setter seg
- bruk av kanaler og lignende som arealavgrensninger og som løsning for håndtering
av flo og nedbør
- naturlig, men tydelig avgrensning av fjordbyen mot dens omgivelser
- buffersone mot Linnesstranda naturreservat, på land og i sjø, som krevet av
fylkesmannen i Buskerud
2. Føringer for arealdisponering av områder som ikke inngår i planområdet tas ut. Det
gjelder omtale av "gamle Lierstranda". ( se pkt 6.1.5 i planprogramforslaget, s 221. )
3. Det skal legges betydelig vekt på å inkludere lokale representanter som velforeninger mv. i
aktiv medvirkning.»

Viser til Kathy Lie (SV) sitt forslag fremmet i Kommuneplanutvalget som også oversendes
rådmannen for utredning før Kommunestyret 08. mai 2018:
«Rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:
- Det skal avsettes areal til sykehjem og omsorgsboliger, samt boliger for mennesker
med nedsatt funksjonsevne.»
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«En forutsetning for realisering av Fjordbyen er at NVE sin veileder 7-2014 sine krav til
geoteknisk vurdering og dokumentasjon av sikkerhet er oppfylt. Denne forutsetning bes
avklart først i arbeidet med planprogram med områderegulering for Fjordbyen.»
Rådmannens forslag og Lars Haugens (FRP) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

21/2018 Samlokalisering og samarbeid - nytt sykehus
Formannskapets vedtak:
1. a) Lier kommune ønsker å inngå i et samarbeid med Drammen (Nye Drammen) om
etablering av helsehus og legevakt samlokalisert med nytt sykehus på Brakerøya.
b) Lier kommune ønsker å samarbeide med Drammen kommune om velferdsteknologiske
løsninger når dette er hensiktsmessig.
2. Rådmannen får fullmakt til å arbeide videre for å finne fram til forslag til løsninger. Utkast
til samarbeidsavtale og økonomiske rammer fremmes for politisk behandling.
Det skal gis løpende tilbakemelding om fremdriften.
Formannskapets behandling:
Helse-, sosial-, og omsorgsutvalget sin innstilling ble fremmet og enstemmig vedtatt.

22/2018 Årsrapport og regnskap 2017 - Lier Eiendomsselskap KF
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
Årsrapporten med årsregnskap for 2017 tas til etterretning.
Overskudd i driftsregnskapet på 1 662 413 kr disponeres med 300 361 kr til dekning av tidligere
års underskudd og 1 362 053 kr som avsettes til disposisjonsfond.

Formannskapets behandling:
Lier Eiendomsselskap KF sitt forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

23/2018 Finansrapport 2017
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
Finansrapport 2017 tas til etterretning

Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

24/2018 Årsrapport og regnskap 2017 - Lier kommune
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
Drift:
1. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til etterretning.
2. Følgende disponering godkjennes i forbindelse med over- og underskuddsordningen:
Etter reglene for over- og underskuddsordningen økes fondet med 5 751 000 kr. Økningen i
over- /underskuddsfondet justeres mot kommunens generelle disposisjonsfond.
3. Overskudd i driftsregnskapet på 9 558 024 kr avsettes til disposisjonsfond.
4. Disponering av disposisjonsfond
Deler av overskuddet er knyttet til ubrukte midler til formål som vil ha utgifter i kommende
år. I disposisjonsfondet avsettes følgende til konkrete formål









Miljø 500 000 kr.
Tiltak energi, klima, miljø 600 000 kr.
Plansaksbehandling 500 000 kr.
Frisklivssentralen 560 000 kr.
Sunne og aktive Liunger 770 000 kr.
Mathall/Matriket 200 000 kr.
Disponering av overskudd husleie 1 834 000 kr.
Uteglemt føring til bundet fond 1 158 314 kr.

Investering:
5. Diverse prosjekter avsluttes med et samlet underforbruk på 1 483 423 kr. Dette
avsettes til ubundet kapitalfond. Etter vedtaket utgjør fondet 9 886 486 kr.
6. Ubrukte investeringsmidler pr. 31.12.2017, for prosjekter som ikke er avsluttet,
bevilges opp på de respektive prosjekt i 2018. Beløpet utgjør i alt 471 506 000 kr, og
finansieres mot 408 358 500 kr lån og 63 147 500 kr refusjon for merverdiavgift.
Formannskapets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Det bemerkes at det 10.10.2017 av Lier kommune ble vedtatt avdragsfrihet. Begrunnelsen
for å be om utsettelse var bl.a. ønsket om å sikre at kommunen ikke går med underskudd.
Avdragsfriheten var på 7. mill.»
Rådmannens forslag ble fremmet og enstemmig vedtatt.
Lars Haugen (FRP) sitt tilleggsforslag falt med 1 stemme (1FRP) mot 12 stemmer (4AP, 4H,
1KRF, 1MDG, 1SP, 1V)

25/2018 Gjellebekk skanse og områdene rundt
Formannskapets vedtak:
Saken utsettes for befaring.
Formannskapets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:
«Saken utsettes for befaring i forbindelse med Kommunestyrets heldagsbefaring i juni.»

26/2018 Meldinger
13/2018 Styremedlemmer i kommunalt eide selskaper
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 13: Styremedlemmer i kommunalt eide selskaper, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
14/2018 Informasjons om Sør-Øst politidistrikt
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 14: Informasjon om Sør-Øst politidistrikt, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
15/2018 Arbeidsledighet mars 2018
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 15: Arbeidsledighet mars 2018, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
16/2018 Status beredskapsplaner
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 16: Status beredskapsplan, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
17/2018 Oppløsning av Viva IKS - etablering av kommunaltekniske tjenester organisert
som kommunalt foretak
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 17: Oppløsning av Viva IKS – etablering av kommunaltekniske tjenester
organisert som kommunalt foretak, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

