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Diverse tatt opp under møtet:
Publikums spørrekvarter:
 Åse Karin Killingberg Brørvik hadde på vegne av Per Ivar Knutsen, merknad til melding
nr. 38.
--------------Ordførers informasjonskvarter:
 Representantskap legevakta
-------------- Ved møtets slutt ble det holdt en orientering v/ Nils Brandt og Ingunn Foss i Statens

veivesen om planprogrammet for E 134, Dagslett –E 18.
---------------Bestilling av melding:
Tove Hofstad (V) bestilte følgende melding:
Lier kommune ønsker flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere velkommen til bygda.
Hvordan er den videre oppfølgingen organisert med tanke på boveiledning når disse bosettes i
private boliger?
Vil det være mulig å benytte seg av boveileder engasjert gjennom boligselskapet for å sikre en
rask overgang til norske boforhold?
Lars Haugen (FRP) bestilte følgende melding:
Bestiller melding om VIVA sin forvaltningsvirksomhet, herunder beredskap hva angår
omfang, bemanning, arbeidsoppgaver m.v.
Søren Falch Zapffe (H) bestilte følgende melding:
Ifm at Lier kommune er stevnet ifm spørsmål om tilbakeføring av Torstad til LNF-formål
med krav om erstatning, bes rådmannen gi en orientering om økonomisk risiko for
kommunen.
Gunnar Nebell (AP) ba om at melding nr. 38/2018 forelegges kommunestyret.

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
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Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2018
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Nedleggelse av Tranby bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere

92/2018

Vestsideveien 100 - finansiering av rehabilitering

93/2018

39/2018

Meldinger
Etablering av Lier kommunalteknikk KF - implementering av vedtak om
konkurranseutsetting av driftsoppgaver
Melding om utleieregler og priser

40/2018

Status massemottak Egge

38/2018

90/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2018
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 15.11.2018 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 15.11.2018 ble enstemmig godkjent.

91/2018 Nedleggelse av Tranby bofellesskap for enslige mindreårige
asylsøkere
Formannskapets vedtak:
a) Lier kommune avvikler Tranby bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere fra
01.mai 2019.
b) Ute- teamet styrkes med et årsverk for å følge opp ungdommene som bor på hybel.
Formannskapets behandling:
Janicke K. solheim (MDG) hadde følgende forslag:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget fra Janicke K. Solheim (MDG) falt med 12 stemmer ( 4AP, 4H, 1KRF,
1FRP, 1SP, 1V) mot 1 stemme (1MDG)
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

92/2018 Vestsideveien 100 - finansiering av rehabilitering
Formannskapets vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende kommentarer:
Rådmannen bes gi en rapport om gjennomføring av bolig sosial handlingsplan mht plassering
av ulike brukergrupper ved Heggtoppen, Vestsideveien. 100, Glitre og Frognerlia til neste
møterund. Konsekvenser for privatpleien inkluderes dersom disse blir berørt.
Forutsetningene/premissene for det opprinnelige vedtak om rehabilitering av Vestsideveien
100, er ikke lenger tilstede. Det vises til saksfremlegget i sak 92. Rådmannen bes fremme ny
sak om løsning på de behov Vestsideveien 100 var forutsatt å dekke, samt om alternativ
utnyttelse av Vestsideveien 100, herunder salg.
Formannskapet er også orientert om at brukere/innbyggere på de private bo- og
omsorgshjemmene er i ferd med å bli sagt opp av Lier kommune. Det må synliggjøres hva
som er grunnlaget for dette, herunder økonomiske beregninger, samt disse menneskenes
tilknytning til hjemmene.

Formannskapets behandling:
H, AP og FRP fremmet følgende omforent forslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende kommentarer:
Rådmannen bes gi en rapport om gjennomføring av bolig sosial handlingsplan mht plassering
av ulike brukergrupper ved Heggtoppen, Vestsideveien. 100, Glitre og Frognerlia til neste
møterund. Konsekvenser for privatpleien inkluderes dersom disse blir berørt.
Forutsetningene/premissene for det opprinnelige vedtak om rehabilitering av Vestsideveien
100, er ikke lenger tilstede. Det vises til saksfremlegget i sak 92. Rådmannen bes fremme ny
sak om løsning på de behov Vestsideveien 100 var forutsatt å dekke, samt om alternativ
utnyttelse av Vestsideveien 100, herunder salg.
Formannskapet er også orientert om at brukere/innbyggere på de private bo- og
omsorgshjemmene er i ferd med å bli sagt opp av Lier kommune. Det må synliggjøres hva
som er grunnlaget for dette, herunder økonomiske beregninger, samt disse menneskenes
tilknytning til hjemmene.
Det omforente forslaget fra H, AP og FRP ble satt opp mot Rådmannens forslag til vedtak
fremmet av Janicke K. Solheim (MDG) og vedtatt med 12 stemmer (4H, 4AP, 1KRF, 1FRP,
1SP, 1V) mot 1 stemme (1MDG).

93/2018 Meldinger
38/2018 Etablering av Lier kommunalteknikk KF - implementering av vedtak om
konkurranseutsetting av driftsoppgaver
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 38: Etablering av Lier kommunalteknikk KF - implementering av vedtak om
konkurranseutsetting av driftsoppgaver, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
Gunnar Nebell (AP) ba om at melding nr. 38/2018 forelegges kommunestyret.
39/2018 Melding om utleieregler og priser
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 39: Melding om utleieregler og priser, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
40/2018 Status massemottak Egge
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 40: Status massemottak Egge, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
.

