Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested

Haugestad

Dato:

12.06.2018

Tidspunkt:

17:30 – 20:56

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Gunn Cecilie Ringdal
Brynhild Heitmann
Hilde Kristine Fossum
Søren Falch Zapffe
Karl Bellen
Per Hægstad
Hanne Myhre Gravdal
Olav Aasmundrud
Helene Justad
Hanne Garås
Gina Elisabeth Ekeberg
Mari Espedal
Adnan Afzal
Unni Lærum
Per Werrum
Frank Yggeseth
Reidar Lauritsen
Gry Anette Fossum Lund
Knut Olaf Haveråen Kals
Silje Kjellesvik Norheim
Ingen vara
Tov Hasler Tovsen
Runar Gravdal
Knut Røssum
Anne Marie Westlie Eidal
Gunnar Nebell

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

Repr
H
KRF
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
A
A
A
A
A
A
A

Vara

Håkon Haglund Norstrand (A)

Tone Elisabeth Svendsen
Ann Heidi Romundset Svorstøl
Tor Birger Jeppesen
Maria Angelica Bråten
Lorna Reberg Nilsen
Erik Hære
Aud-Harriet H.A. Kolberg
Morgan E. Langfeldt
Lars Haugen
Per Guthorm Vemork
Mette Irene Hansen
Thomas Emil Klingen Andersen
Espen Lahnstein
Laila Margrethe Tryde
Jan O. Stolp
Tove Hofstad
Geir Cato Kristiansen
Marianne Berg
Anders G Opsahl
Janicke Karin Solheim
Øivind Hammer
Ninnie Bjørnland
Arne Christian Rødby

Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

A
A
A
A
A
A
A
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
SP
SP
SP
V
V
V
KRF
MDG
MDG
SV
UF

Per Arne Bredesen (A)
Pål Birger Bendiksen (A)
Daniel Erik Nielsen (A)
Hedda Kyrkjerud (A)

Knut Eilert Sørnes (FRP)

Anders Opsahl (KRF) fratrådte som inhabil i sak nr. 43.
Audun Langaard (KRF) tiltrådte i hans sted under behandlingen.
Runar Gravdal (AP) ble permittert kl. 19:00 før behandling av sak 56.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bente Gravdal
Rådmann
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Einar Jørstad
Kommunalsjef
Sikke Næsheim
Kommunalsjef
Olav Alme
Kommunalsjef
Marianne Woldstad
Kommunikasjonssjef
Erik Modal
Kommunikasjonsrådgiver
Øystein Granheim
Økonomisjef

Diverse tatt opp under møtet:
Publikums spørrekvarter:
 Åse Karin Killingberg Brørvik hadde merknad til sak nr. 44 og sak nr. 46
 Ricardo Leiva v/ Hennummarka VEL hadde merknad til sak nr. 62 spørsmål til ordfører.
Ordførers informasjonskvarter:
 Møte i representantskap i RFD









Møte i representantskap i VIVA
Eierorganets generalforsamlinger
Generalforsamling Tranby varmesentral AS
Informerte om møte med Tommy Skjervold, statssekretær i samfunnsdepartementet i
forbindelse med Rv. 23 / E134.
Møte i ATM-rådet, Buskerudbyen
Møte i ATM-utvalget
Flere arrangementer

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) fikk Kommunestyrets tilslutning til å behandle sak nr. 56
før sak nr. 48 og sak nr. 55 før sak nr. 54.
Før behandling av sakene besvarte Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) på spørsmål fra
Tove Hofstad (V) om Lier – En hundevennlig kommune.
Bestilling av saker:
Lars Haugen (FRP) bestilte følgende sak som ble enstemmig vedtatt:
«Ber om sak om ekstra bevilgning til Helse- og omsorg til behandling i første møte etter
ferien.
Det vises til gjentatte bekymringsmeldinger bla i publikums spørrekvarter.»
Lars Haugen (FRP) bestilte følgende sak som ble enstemmig vedtatt:
«Kommunestyret anmoder om at Miljøutvalget sin sak 49/2018 og Formannskapets sak
37/2018 – «Utfasing av bruk av forbrenningsbaserte kilder til oppvarming – Behov for
avklaring», legges frem for Kommunestyret»
Bestilling av melding:
Tove Hofstad (V) bestilte følgende melding:
«Rådmannen bes om å kartlegge mulige tomter for etablering av hundepark i Hennummarka
krets som en pilot.
Rådmannens bes videre om å beregne kostnader for inngjerding og drift. Frist: 1. oktober.»

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær
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og Hurum
Velferdsteknologi i Lier kommune

50/2018

Reglement for Eldrerådet

51/2018
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Buskerudbypakke 2 - lokalpolitisk sluttbehandling
Organisering av eiendomsvirksomhetene - sammenslåing av Lier Boligselskap
AS og Lier Everk Eiendom AS med Lier Eiendomsselskap KF
Eidos - aksjonæravtale og vedtekter

48/2018

56/2018
57/2018
58/2018
59/2018
60/2018

Finansiering - kjøp av Gifstadbakken 9
Overføring av eierskap i Vestviken 110 IKS til Drammensregionens Brannvesen
IKS
Lovlighetskontroll kommunestyrets vedtak i sak 4/2018 - Selvkost vann og avløp
- Planlegging av infrastruktur

61/2018
12/2018

Meldinger
Status nedbemanning og utfasing av Regnbuen

13/2018

Boligbehov og pågående boligprosjekter

14/2018

Utvikling og tilpasning av introduksjonsprogrammet

62/2018
3/2018

Interpellasjoner/spørsmål
Lier - En hundevennlig kommune

42/2018 Godkjenning av protokoll 08.05.2018
Kommunestyrets vedtak:
Protokoll fra møte 08.05.2018 godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Protokoll fra møte 08.05.2018 ble enstemmig godkjent.

43/2018 Tilskuddsmidler til Barnas Stasjon
Kommunestyrets vedtak:
1. Det utbetales ikke ytterligere tilskuddsmidler til Barnas Stasjon.
2. Tilskuddsmidlene omdisponeres til andre formål innen barnevern.
Kommunestyrets behandling:
Laila Tryde (SP) fremmer formannskapets innstilling til kommunestyret:
«1.Tilskuddsmidler til Barnas stasjon videreføres med kr. 10,- per innbygger som tidligere,
men med tak på kr. 250 000, tilsvarende som ligger i HP.
2. Rådmannen inngår en formell samarbeidsavtale mellom Lier kommune og Barnas stasjon
som også inneholder rapporteringsplikt og andre rutiner som vil styrke samarbeidet.
3. Rådmannen gis i oppdrag å informere om tilbudet/konseptet Barnas stasjon i alle aktuelle
virksomheter slik at tilbudet gjøres kjent og benyttes som Liers foretrukne tilbud til sårbare
barnefamilier og gravide.
4. Ette to års videre samarbeid gjøres det en vurdering av prosjektet.»
Ninnie Bjørnland (SV) fremmer rådmannens forslag til vedtak som ble vedtatt med 27
stemmer (13AP, 5FRP, 2MDG, 2SP, 1SV, 3V, 1U) mot 21 stemmer (18H, 2KRF, 1SP)

44/2018 Finansrapport 1. tertial 2018
Kommunestyrets vedtak:
Finansrapport 1. tertial 2018 tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

45/2018 1. Tertialrapport 2018 - Lier kommune
Kommunestyrets vedtak:
Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:

1000 kr.

1
2
3

Økt inntekt/
Redusert
utgift
Avtale fibernett
Sykelønnsinnsparing HR
Overføring fra disposisjonsfondet

Økt utgift/
Redusert
inntekt
1 200
2 800

4 000
4 000

4 000

1. Som del av overgang til fibernettavtale har kostnadene på området økt. Det er ikke noe alternativ
til fibernett.
2. Jfr. melding 2017/4778 Innsparing knyttet til redusert sykefravær.

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet
1000 kr.

1
2

Økt inntekt/
Redusert
utgift
1:1 digitale enheter i skolen
Redusert overføring fra drift til investering

Økt utgift/
Redusert
inntekt
500

500
500

500

1. Kostnadene til 1:1 digitale enheter i skolen blir kroner 500 000 dyrere enn budsjettert. Som en
opptrapping til dette nivået anser vi denne kostnaden som en investering.
2. Punkt 1 finansieres ved en redusert overføringen fra drift til investering.

Konsulentbistand, kr. 150 000, til utarbeidelse av kunnskapsgrunnlaget for handlingsplan mot
mikroplast- og annen plastforurensning dekkes ved overføring fra disposisjonsfond.

Kommunestyrets behandling:
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet formannskapets innstilling til kommunestyret med
følgende tillegg som ble enstemmig vedtatt:
«Konsulentbistand kr. 150 000, til utarbeidelse av kunnskapsgrunnlaget for handlingsplan mot
mikroplast- og annen plastforurensning dekkes ved overføring fra disposisjonsfond.»

46/2018 Oppløsning av Vestviken interkommunale vei, vann og
avløpsselskap (Viva IKS)
Kommunestyrets vedtak:





Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap oppløses og avvikling
gjennomføres senest fom 1. januar 2020.
Rådmannen bes meddele Viva IKS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om
kommunestyrets vedtak.
Rådmannen bes legge frem en sak til kommunestyret om økonomiske konsekvenser som
følge av oppløsning av Viva IKS når avviklingsoppgjør er ferdigstilt og behandlet i
representantskapet.

Kommunestyrets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende endring:
«Siste pkt. «melding» erstattes med «sak».»
Formannskapets innstilling med Lars Haugen (FRP) sin endring ble enstemmig vedtatt.

47/2018 Etablering av foretaket Lier kommunaltekniske tjenester KF
Kommunestyrets vedtak:
1. Med hjemmel i kommunelovens § 62, og med virkning fra 1.juli 2018, etableres Lier
kommunalteknikk KF) for å løse Lier kommunes vei-, vann og avløpstjenester.
2. Forslag til vedtekter for Lier kommunalteknikk KF vedtas.
3. Følgende velges som representanter til foretaksstyret:
Styrets leder: Hans Henrik Bruusgaard
Styrets nestleder: Hege Kristine Sunde
Styremedlem: Svein Marfi
4. Foretaksstyret skal være midlertidig styre i perioden fram til kommunestyrets endelige
behandling av organisering av kommunaltekniske tjenester og Alier AS.
5. Lier kommunalteknikk KF skal i perioden frem til foretaket overtar virksomheten fra
VIVA IKS ikke drive egen aktivitet. Den eneste oppgave for styret i Lier
kommunalteknikk KF i denne perioden skal være å foreta ansettelse av en daglig leder til
foretaket, med sikte på tiltredelse i rimelig tid innen overtakelse av virksomhet fra Viva
IKS, og slik at vedkommende daglige leder fortrinnsvis er operasjonell og deltakende i
overføringsprosessen.
5. Oppgave for styret i Lier kommunalteknikk KF i denne perioden skal være avgrenset til å
foreta ansettelse av en daglig leder til foretaket.
6. Rådmannen bes legge frem endelig utredning om organisering av kommunaltekniske
tjenester som kommunalt foretak og Alier AS for kommunestyret i møtet 23. oktober
2018.
Kommunestyrets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet formannskapet innstilling med følgende endring i pkt. 3,
som ble enstemmig vedtatt:
«Hans Henrik Bruusgaard, Styrets leder
Hege Kristin Sunde, Nestleder
Svein Marfi, Medlem»

48/2018 Forslag til felles forskrift for vann- og avløpsgebyr for kommunene
Lier, Røyken og Hurum
Miljøutvalgets vedtak:
Forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyr for kommunene Lier, Røyken og Hurum
vedtas. Forskriften erstatter gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lier kommune.
Miljøutvalgets behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

49/2018 Velferdsteknologi i Lier kommune
Kommunestyrets vedtak:
1. Lier kommune tar i bruk tilgjengelige hjelpemiddel (velferdsteknologi) og løsninger for
at innbyggerne skal oppleve livsmestring gjennom økt frihet, trygghet og mestring
2. Arbeidet gjennomføres innenfor tilgjengelige rammer og muligheter
velferdsteknologiprosjekt i Lier kommune har. Prosjektperioden er fram til desember
2020. Det forutsettes implementering og videreføring i drift etter endt prosjektperiode.
Informasjon og rapportering skjer løpende i prosjektperioden. Prosjektet evalueres ved
overgang til drift.
3. Det legges vekt på involvering av brukere, innbyggere og medarbeidere.
4. Responssenterløsning for Lier kommune utredes, behandles politisk og settes i drift
innen 2019.
Kommunestyrets behandling:
HSO-utvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.

50/2018 Reglement for Eldrerådet
Kommunestyrets vedtak:
Reglement for Eldrerådet, slik det er vedlagt saken, vedtas.
Kommunestyrets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

51/2018 Glitre bofellesskap
Kommunestyrets vedtak:
1. Lier kommune opprettholder prosjekt og struktur i Glitre bofellesskap slik det er utviklet i
samarbeid med brukerne.
2. Lier kommune bygger et nytt bygg Gifstadbakken 9. Dette må skje snarest.
3. Det fremmes en ny sak om finansiering i september 2018.
Kommunestyrets behandling:
Silje Kjellesvik Norheim (AP) fremmer følgende forslag til vedtak:
«1. Med bakgrunn i de endrede forutsetninger som har oppstått vedrørende ombygging av
Gifstadbakken 9 (Glitre bofellesskap) og de mulige betydelige merkostnader som oppstår ved
å videreføre prosjektet, sendes saken tilbake til administrasjonen for videre utredning.
Utredningen skal vurdere alle sider av prosjektet, både hensiktsmessigheten av å opprettholde

prosjektet tatt i betraktning investeringer, herunder varslede merkostnader og framtidige
driftsutgifter.
2. Administrasjonen gis i oppdrag å utrede mulighetene for å videreføre prosjektet ved å
plassere bofellesskapet på ASVO-tomta som er detaljregulert til formålet.
3. Utredningen gis høy prioritet og bør foreligge til politisk behandling i september 2018.»
Søren Falch Zapffe (H) fremmet HSO-utvalgets innstilling på vegne av H, KRF, FRP, SP
uten punkt 4:
«1. Lier kommune opprettholder prosjekt og struktur i Glitre bofellesskap slik det er utviklet i
samarbeid med brukerne.
2. Lier kommune bygger et nytt bygg Gifstadbakken 9. Dette må skje snarest.
3. Det fremmes en ny sak om finansiering i september 2018.»
HSO-utvalgets innstilling ble vedtatt med 31 stemmer (18H, 5FRP, 2KRF, 3SP, 3V) mot Silje
Kjellesvik Norheim (AP) sitt forslag som fikk 16 stemmer (12AP, 2MDG, 1SV, 1U)

52/2018 Sluttbehandling - Detaljregulering for Kjellstad gård - Lier ASVO
Kommunestyrets vedtak:
Forslag til detaljregulering for Kjellstad gård – Lier ASVO, datert 14.05.2018 med tilhørende
bestemmelser sist justert 14.05.2018, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 1212.
Forutsatt at o_SF1 og o_SF2 i § 2-2-3 b) endres til o_SF1 og o_SGS.
Kommunestyrets behandling:
Planutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.

53/2018 Klimanøytralt Liersamfunn 2030
Kommunestyrets vedtak:
1. Et klimanøytralt Liersamfunn innen 2030, er å anse som et mål på veien mot
lavutslippssamfunnet. Klimanøytralt Liersamfunn tar utgangspunkt i klimagassutslipp
fra Liers innbyggere, næringsliv og kommunens virksomhet.
2. Inkludert i målet om klimanøytralt Liersamfunn vil være utslipp fra direkte kilder, som
utslipp fra fyringsolje og drivstoff innenfor kommunens grenser (scope 1) og utslipp
knyttet til bruk av strøm og fjernvarme både innenfor og utenfor kommunens grenser
(scope 2).
3. Det foreslås som delmål at Lier kommunes drift skal være klimanøytral i 2025. Målet
vedtas endelig i HP 2019-2022 og skal nås gjennom utslippsreduserende tiltak, og

kompensering for resterende utslipp gjennom klimakvoter/opprinnelsesgarantier for
grønn strøm.
4. Kompensering for kommunens gjenværende utslipp må skje gjennom en trinnvis
opptrapping. Dette skal vurderes i handlingsprogrammet for 2019-2022.
5. Det skal utføres en scenarioanalyse for å se hvilke utslippsreduksjoner som kan oppnås
for Liersamfunnet gjennom ulike tiltak, som legges frem innen 1. kvartal 2019.
6. Det må være et særlig høyt klimafokus i arealplanleggingen, det må satses på grønn
mobilitet og næringslivet må engasjeres til klimainnsats.
Kommunestyrets behandling:
Miljøutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.

54/2018 Godkjenning av belønningsavtale for 2018-2019
Kommunestyrets vedtak:
Avtale, datert 25.05.2018, mellom Samferdselsdepartementet og Buskerud fylkeskommune
og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker om
belønningstilskudd for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2018-2019
godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig.

55/2018 Buskerudbypakke 2 - lokalpolitisk sluttbehandling
Kommunestyrets vedtak:
1. Det etableres en Buskerudbypakke 2 som angitt i «Finansiering av Buskerudbypakke
2», Saksgrunnlag fra Statens vegvesen, datert 22.5.2018
2. Innkrevingen baseres på toveis innkreving og innkrevingspunkter som vist for
bomstasjonskonseptet A «Dagens kommunegrenser og bynære snitt i Drammen» i
saksgrunnlaget fra Statens vegvesen.
3. Nullutslippskjøretøy betaler halv takst av takstene for konvensjonelle kjøretøy.
Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) betaler dobbel takst av takstgruppe 1 (lette kjøretøy og
tyngre personbiler).
4. Takstene i rushtid skal være om lag 50 prosent høyere enn takstene utenfor rush.
5. Rushtid er fra kl. 07.00 til kl. 09.00 samt fra kl. 15.00 til kl. 17.00 mandag til fredag
unntatt for offentlige fri- og helligdager. Det betales ikke rushtakst i juli måned.
6. Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker kommune og Buskerud fylkeskommune gir
sin tilslutning til at grunntakstene kan justeres slik at det oppnås en gjennomsnittstakst
på kr 8,00 per passering (2018-kroneverdi).
7. Gjennomsnittstaksten prisjusteres etter konsumprisindeksen.
8. Det tas utgangspunkt i følgende grunntakster (prisnivå 2018):
Takstgruppe

Miljøkategori

Takstgruppe 1
(lette kjøretøy)

Nullutslippskjøretøy

Utenom rush
(kr)

Kr 9,50

I rush (kr)

Kr 14,25

Takstgruppe 2
(tunge
kjøretøy)

Andre
Nullutslippskjøretøy
Andre

Kr 19,00
Kr 19,00

Kr 28,50
Kr 28,50

Kr 38,00

Kr 57,00

Ved takstvedtak kan grunntaksten avrundes til hele kroneverdier.
9. Kjøretøy med brikke og gyldig avtale skal maksimalt betale for 70 passeringer per
kalendermåned, og kun én gang ved flere passeringer innenfor en time, og hvor
høyeste takst betales.
10. Rabattordninger og fritaksordninger forutsettes å følge gjeldende takstretningslinjer.
Dette innebærer blant annet at kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke skal ha 20
prosent rabatt.
11. Det legges til grunn en innkrevingsperiode på om lag 15 år.
12. Bompengeordningen for Buskerudbypakke 2 forutsettes etablert snarest mulig.
13. Buskerud fylkeskommune vil bidra med 50 mill. kr / Drammen kommune vil bidra
med 10 mill. kr / Øvre Eiker kommune vil bidra med 3 mill. kr / Nedre Eiker
kommune vil bidra med 3 mill. kr / Lier kommune vil bidra med 4 mill. kr årlig i 15
år. Beløpet indeksreguleres med utgangspunkt i 2018-prisnivå. Fylkeskommunen og
kommunene
14. vil i tillegg bidra med de midler som mottas i merverdikompensasjon knyttet til
investeringer i Buskerudbypakke 2.
15. Det tas utgangspunkt i at bompengeordningen for Buskerudbypakke 2 skal finansiere
prosjektportefølje på om lag 12,9 mrd. 2018-kr som gitt i saksframlegget til Statens
vegvesen.
16. Det etableres et system for porteføljestyring i tråd med forslaget i Statens vegvesens
saksgrunnlag.
17. Den etablerte styringsgruppen for Buskerudbypakke 2 blir styringsgruppe for
Buskerudbypakke 2. Styringsmodellen tilpasses eventuelle behov for endringer fra en
framforhandlet byvekstavtale.
18. ATM-utvalget gis fullmakt til å foreta eventuelle mindre justeringer i forbindelse med
utarbeidelse av proposisjon til Stortinget om Buskerudbypakke 2, slik denne blir
tilpasset forhandlingsresultat for byvekstavtalen.
19. ATM utvalget gis, etter lokalpolitisk behandling, fullmakt til å gjøre mindre
tilpasninger av bomsystemet dersom det oppstår utilsiktede virkninger eller
omkjøringsmuligheter med uheldige virkninger for trafikksikkerhet og miljø, dersom
dette ikke svekker økonomien.
20. Finansiering av Buskerudbypakke 2 legges inn i et prosjektselskap, Vegfinans
Buskerudbypakke 2 AS, som skal være heleid av det regionale bompengeselskapet
Vegfinans AS.
Protokolltilførsel fra Janicke Karin Solheim (MDG):
« I det videre arbeidet med Buskerudbypakke 2 oppfordrer MIljøpartiet De Grønne Lier til:
1. Ytterligere reduksjon av takstene i kollektivtrafikken.
2. Økning av ekspressbusser, eller innføring av «A- til B-busser» i tråd med de smarte
løsningene
som er etablert i Trondheim.
Bruk av små busser vil kunne gjøre dette enklere, mer ressursbesparende og mer
miljøvennlig, særlig hvis det er el-busser.
3. Tilbakeføring av busslinje 75 Drammen - Tranby over Reistad via E18.
Det var et spesielt godt tilbud med reisetid på 25 minutter, mens linje 71 via Lierbyen har
reisetid på hele 45 minutter.

Økt frekvens på linje 71 er bra, men tilbakeføring av linje 75 er mer hensiktsmessig og
brukervennlig enn at linje 71 går hvert 10. minutt. Det vil i tillegg spare ressurser og være mer
miljøvennlig.
4. Linje 169 som terminerer i Oslo må opprettholdes, da dette gir et utmerket kollektivtilbud
som anvendes av mange.
5. Alle 71-bussene må terminere enten i Asker eller på Liertoppen, ikke Bjørkesvingen.»
Kommunestyrets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:
«En eventuell etablering av Buskerudpakke 2 på gjøres på bakgrunn av et rådgivende
folkeavstemming.
Funksjonshemmede skal ha gratis passering av bomringen.
Det velges moderne teknologi for innkreving av bompenger. Kr. 940 mill. i
innkrevingskostnader er 10% av budsjetterte bompengeinntekter og dermed uakseptabelt
høyt.
Som andre avtaler må det etableres mekanismer for håndtering av uenighet og/eller
manglende overholdes av avtalen som utgjør Buskerudbyen.»
Formannskapets innstilling fremmet av Ninnie Bjørnland (SV) ble vedtatt med 42 stemmer
(18H, 12AP, 2KRF, 2MDG, 3SP, 1SV, 3V, 1U) mot Lars Haugen (FRP) sitt forslag som falt
med 5 stemmer (5FRP).
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende protokolltilførsel:
« I det videre arbeidet med Buskerudbypakke 2 oppfordrer MIljøpartiet De Grønne Lier til:
1. Ytterligere reduksjon av takstene i kollektivtrafikken.
2. Økning av ekspressbusser, eller innføring av «A- til B-busser» i tråd med de smarte
løsningene som er etablert i Trondheim.
Bruk av små busser vil kunne gjøre dette enklere, mer ressursbesparende og mer
miljøvennlig, særlig hvis det er el-busser.
3. Tilbakeføring av busslinje 75 Drammen - Tranby over Reistad via E18.
Det var et spesielt godt tilbud med reisetid på 25 minutter, mens linje 71 via Lierbyen har
reisetid på hele 45 minutter.
Økt frekvens på linje 71 er bra, men tilbakeføring av linje 75 er mer hensiktsmessig og
brukervennlig enn at linje 71 går hvert 10. minutt. Det vil i tillegg spare ressurser og være mer
miljøvennlig.
4. Linje 169 som terminerer i Oslo må opprettholdes, da dette gir et utmerket kollektivtilbud
som anvendes av mange.
5. Alle 71-bussene må terminere enten i Asker eller på Liertoppen, ikke Bjørkesvingen.»

56/2018 Organisering av eiendomsvirksomhetene - sammenslåing av Lier
Boligselskap AS og Lier Everk Eiendom AS med Lier Eiendomsselskap KF
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret støtter kapitalnedsettelsen som er vedtatt av generalforsamlingen i
Lier Boligselskap AS 6. juni 2018, slik at den meldes til Foretaksregisteret for
utløsning av kreditorvarsel.
2. Rådmannen skal forhandle med Lier Boligselskaps långivere om en overtakelse av
selskapets lån med virkning fra kapitalnedsettelsens gjennomføring. Långiverne tilbys
videreført etablerte panterettigheter i eiendommene.
3. Rådmannen skal forhandle en låneavtale mellom Lier kommune og Lier
Eiendomsselskap KF, som innebærer at eksisterende lån fra Lier kommune til Lier
Boligselskap AS, overføres til Lier Eiendomsselskap KF med virkning fra
kapitalnedsettelsens gjennomføring.
4. Rådmannen skal forhandle låneavtale(r) med Lier Eiendomsselskap KF, som
innebærer at foretaket beløpsmessig etablerer samme gjeld til kommunen som
størrelsen på den gjeld Lier kommune overtar fra Lier Boligselskap AS jf. punkt 2.
Dette er en betingelse for overføring av eiendommene/verdiene iht. punkt 7.
5. Låneopptakene og låneavtalene under punktene 2,3 og 4 ovenfor skal fremlegges for
kommunestyret for endelig godkjenning i november 2018, samtidig som kommunens
økonomiplan for 2019 skal vedtas.
6. Formannskapet skal som generalforsamling i Lier Boligselskap AS, instruere styret
om:
 ikke å melde kapitalnedsettelsen i Lier Boligselskap AS for endelig registrering
(aksjeloven § 12-6 nr. 3 til 5) før tidligst den 1. januar 2019.
 å besørge tinglyst urådighetserklæring på samtlige av selskapets eiendommer
til fordel for Lier Eiendomsselskap KF innen kapitalnedsettelsen gjennomføres
 å utstede en generalfullmakt til å råde over alle eiendommene i selskapet, hvis
hjemler fortsatt skal ligge i Lier Boligselskap AS, til Lier Eiendomsselskap
KF.
7. Når kapitalnedsettelsen i Lier Boligselskap AS er gjennomført i 2019 skal alle utdelte
midler, herunder alle selskapets eiendommer, umiddelbart overføres til Lier
Eiendomsselskap KF. Etablerte pant, herunder evt. nye pant i eiendelene nødvendige
for kommunens lånopptak iht. punkt 2, skal medfølge.
8. Når kapitalnedsettelsen i Lier Boligselskap AS er gjennomført i 2019, skal alle aksjene
i Lier Boligselskap AS overføres fra Lier kommune til Lier Eiendomsselskap KF uten
vederlag. Rådmannen gis fullmakt til å besørge dette.
9. Kommunestyret støtter vedtaket om utbytte som er fattet i generalforsamlingen i Lier
Everk Holding AS 6. juni 2018, slik at 100 % av aksjene i Lier Everk Eiendom AS
utdeles til kommunen. I tillegg støttes generalforsamlingens vedtak om å likvidere
Lier Everk Eiendom AS. Rådmannen gis fullmakt til å treffe alle nødvendige vedtak i
generalforsamlingen i Lier Everk Eiendom AS for å gjennomføre en likvidering av
selskapet, med utdeling av alle nettoverdier til Lier kommune etter å ha fulgt
lovbestemt prosess. Rådmannen gis fullmakt til å besørge at den eiendommen som
derved utdeles til Lier kommune, gnr 92, bnr. 22 i Lier kommune, umiddelbart
overføres til Lier Eiendomsselskap KF sammen med de inngåtte løpende leieavtaler.
10. Rådmannen bes avklare om overføring av eiendommene fra Lier Boligselskap AS og
Lier Everk Eiendom AS utløser justeringsplikt for merverdiavgift, og skal påse at det
om nødvendig inngås avtaler for å sikre og unngå dette.

11. I det omfang gjennomføringen av de beskrevne transaksjonene for øvrig krever
beslutninger og/eller signaturer fra Lier kommune eller generalforsamlingsvedtak,
herunder behov for instrukser fra eier, i
de selskaper/foretak som er parter i transaksjonene, delegeres til rådmannen å treffe
slike vedtak, gi nødvendige instrukser og signere alle de nødvendige dokumenter,
innenfor de rammer lovverket setter.
12. Styret i Lier Eiendomsselskap KF består av følgende styrerepresentanter med
funksjonstid to år – 2018-2019:
Tore Justad, Styrets leder
Helge Jagland, Nestleder
Marianne Ølstad, Medlem
Per Bjørnsen, Medlem
Christine Soot Sandli, Medlem
13. Vedtektene i Lier Eiendomsselskap KF § 3 (foretakets ansvarsområder) endres med
nytt pkt. 6:
 «6. Foretaket kan i begrenset omfang drive kommersiell utleie til bolig og
næring, etter kommunestyrets forutgående godkjenning og under særlig
iakttakelse av statsstøtteregelverket».
Kommunestyrets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet formannskapets innstilling med endring i pkt. 12, som ble
enstemmig vedtatt:
«Følgende styre velges med funksjonstid to år – 2018-2019:
Tore Justad, Styrets leder
Helge Jagland, Nestleder
Marianne Ølstad, Medlem
Per Bjørnsen, Medlem
Christine Soot Sandli, Medlem»

57/2018 Eidos - aksjonæravtale og vedtekter
Kommunestyrets vedtak:
Lier kommune vedtar fremforhandlet utkast til aksjonæravtale og reviderte vedtekter for
Eidos Eiendomsutvikling AS til fremleggelse for avstemming i selskapets kommende
generalforsamling.
Ordfører gis fullmakt til å forhandle eventuelt redaksjonelle endringer i avtalen, det vises til
punkt 1.4 i avtalen.
Kommunestyrets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmer følgende forslag:
«Saken utsettes»
Lars Haugen (FRP) sitt utsettelsesforslag falt med 8 stemmer (5FRP, 3SP) mot 39 stemmer
(18H, 12AP, 2KRF, 2MDG, 1SV, 3V, 1U).
Søren Falch Zapffe (H) fremmet formannskapets innstilling med følgende tillegg:
«Ordfører gis fullmakt til å forhandle eventuelt redaksjonelle endringer i avtalen, det vises til
punkt 1.4 i avtalen.»

Formannskapets innstilling med tillegg fra Søren Falch Zapffe (H) ble vedtatt enstemmig.

58/2018 Finansiering - kjøp av Gifstadbakken 9
Kommunestyrets vedtak:
Vedtak i Formannskapet, sak 69/2017 om kjøp av Gifstadbakken 9 fra Boligselskapet AS,
annulleres.
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig.

59/2018 Overføring av eierskap i Vestviken 110 IKS til Drammensregionens
Brannvesen IKS
Kommunestyrets vedtak:
 Lier kommune overfører sin eierandel i Vestviken 110 IKS til Drammensregionens
Brannvesen IKS.
Kommunestyrets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

60/2018 Lovlighetskontroll kommunestyrets vedtak i sak 4/2018 - Selvkost
vann og avløp - Planlegging av infrastruktur
Kommunestyrets vedtak:
Kravet om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak av 06.03.2018 i sak 4/2018
oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling.
Kommunestyrets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

61/2018 Meldinger
12/2018 Status nedbemanning og utfasing av Regnbuen
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 12: Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger – status Regnbuen, tas til
orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

13/2018 Boligbehov og pågående boligprosjekter
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 13: Boligbehov og pågående boligprosjekter
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
14/2018 Utvikling og tilpasning av introduksjonsprogrammet
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 14: Introduksjonsprogrammet i Lier kommune, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

62/2018 Interpellasjoner/spørsmål
3/2018 Lier - En hundevennlig kommune
Spørsmål fra Tove Hofstad (V):
Som en følge at Liers boligbebyggelse og næringsetablering mange steder ligger nær
skogkanten, vil elg, rådyr og annet vilt bevege seg tett opptil og rundt oss.
Liers innbyggere er glade i dyr og svært mange har hund. Mange hundeeiere ønsker å la
hundene løpe fritt og sosialisere med andre hunder, men som kjent har vi i Lier strenge og
nødvendige båndtvangsbestemmelser for hunder året rundt. Elg, rådyr og annet småvilt skal
beskyttes. Baksiden ved båndtvangsbestemmelsen er at hunder helt mister muligheten til å
utfolde seg.
Hundeloven krever at hunder får utfolde sin naturlige bevegelsesmåte.
Venstre mener at dyr har egenverdi. Vi ønsker at også de firbente skal få ta del i
friluftskommunen Liers flotte rekreasjonsmuligheter på sine egne vilkår og har blitt inspirert
av Asker og Drammens løsning på dette. Inngjerdede områder hvor hunder kan løpe helt fritt,
uten fare for at de kan stikke av, er en god løsning.
Synes ordføreren at hunder fortjener å få utfolde sin naturlige bevegelsesmåte i Grønne Lier?
Vil ordføreren ta initiativ til å kartlegge hvor mulige hundeparker i Lier kan lokaliseres?
Ordførerens svar:
Takk for spørsmålet.
Jeg synes hunder, i likhet med andre dyr, fortjener å få utfolde sin naturlige bevegelsesmåte i
Lier kommune.

Jeg registrerer at det de senere årene har blitt et stadig større krav om at hunder også skal få
løpe løse innenfor ordinær båndtvangstid (1. april-20. aug). Jeg er gjort kjent med at det har
medført at det er etablert enkelte inngjerdede hundeparker hvor det er fattet vedtak om å
oppheve den generelle båndtvangen. Det gjelder Hundejordet i Asker og Drammen
hundepark. Felles for de aller fleste hundeparker, også de nevnte, er at disse driftes av private
aktører. I Asker er det Asker jeger- og fiskerforening som leier arealer til formålet, og det
kreves en frivillig betaling ved bruk.
Spørsmålet om hundeparker skal tidligere ha vært reist politisk i Lier kommune.
Konklusjonen har vært at Lier kommune ikke kan ta kostnadene knyttet til opparbeiding
og drift av en slik hundepark, men at det er naturlig at f.eks. interesseorganisasjoner vurderer
drift av slike parker. Om private aktører, eksempelvis en interesseorganisasjon, ønsker å starte
arbeidet med en slik park, herunder finne arealer, signere leieavtaler, inngjerding og
administrering, vil jeg være positivt innstilt til å få på plass en slik løsning på egnet sted.
På denne bakgrunn vil jeg oppfordre de relevante interesseorganisasjonene til å se nærmere på
hvor det eventuelt bør lokaliseres hundeparker i Lier kommune.

