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Gunn Cecilie Ringdal
Brynhild Heitmann
Hilde Kristine Fossum
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Vara

Frank Yggeseth (H)

Hedda Kyrkjerud
Gunnar Nebell
Tone Elisabeth Svendsen
Ann Heidi Romundset Svorstøl
Tor Birger Jeppesen
Bente Born
Anders Mikael Strøm
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
Marianne Berg
Maria K. Løkstad Grande
Anders G Opsahl
Janicke Karin Solheim
Øivind Hammer
Ninnie Bjørnland
Arne Christian Rødby

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

Pål Birger Bendiksen (A)
Per Arne Bredesen (A)

Knut Eilert Sørnes (FRP)

Geir Cato Kristiansen (V)

Knut Olav Haveråen Kals (H) fratrådte som inhabil i sak nr. 94. Berit M. Schau Solberg
(H) tiltrådte i hans sted.

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bente Gravdal
Rådmann
Einar Jørstad
Kommunalsjef
Sikke Næsheim
Kommunalsjef
Sissel Karin Haavaag
Kommunalsjef
Kari-Ann Dale
Kommunalsjef
Hanne Berg Stubberud
Kommunalsjef
Marianne Woldstad
Kommunikasjonssjef
Erik Modal
Kommunikasjonsrådgiver
Øystein Granheim
Økonomisjef
Erling Eri
Daglig leder, Lier Eiendomsselskap KF

Diverse tatt opp under møtet:
Publikums spørrekvarter:
Åse Karin Killingberg Brørvik hadde merknad til sak nr. 94 og sak nr. 97.
---------------

Ordførers infokvarter:
 Statens vegvesen hadde en orientering i kommuneplanutvalget om videre arbeid på
strekningen Dagslett-E18.
 Møte i beredskapsrådet –status beredskapsplan
 ATM-råd Buskerudbyen – Buskerudbypakke 2
 Møte i styringsgruppen vedrørende sak 67
 Møte med ordfører i Drammen om muligheten for å etablere et fjordbyråd
 Styringsgruppe Tømmerterminalen
 Lier kommune – Godkjent som trafikksikker kommune
 BUA har åpnet ny avdeling på Tranby klubbhus.
--------------Bestilling av melding:
Janicke K. Solheim (MDG) bestilte følgende melding:
MDG ber om en melding til kommunestyret med utredning av oppfølgingen/gjennomgangen
av medisinbruk på sykehjemsnivå med sikte på å unngå overmedisinering.
Janicke K Solheim (MDG) bestilte følgende melding:
Bestilling av melding til Miljøutvalget og Kommunestyret:
MDG Lier ber om at opplysningene nedenfor undersøkes nærmere av rådmannen, og at
rådmannens utredning følger saken vi har bestilt om mulig miljøkriminalitet i forbindelse med
terrengarbeidene ved Nils C. Gevelt på Høgda – Tranby.
Vi viser vi til opplysninger fra Griserud gård:
Nyere opplysninger om mulig miljøkriminalitet og brudd på konsesjonsrettighetene
Etter nylig kontakt med beboerne på Griserud gård, som er nærmeste nabo til det som nå
kalles «Bama-tomten», har vi fått opplysninger som styrker vår bekymring for både
miljøkriminalitet og brudd på konsesjonsrettighetene ved terrengarbeidet på tomten.
Jamfør uttalelser fra Kari Anne Gran-Henriksen, Griserud gård, 21. og 22. oktober 2018:
«Vi på Griserud er fremdeles plaget av arbeidet på Bama tomten både lørdager og
søndager nå og da, tidvis så sent som til klokken ti- halv elleve på kvelden. Det gjelder
kjøring av gravemaskin og rydding av jordvoller, og transport av stein ut av
eiendommen, og tømming av masser i skråning.»
«Vedlegget «Lier Kommune – gnr 124 132 – Josef Kellersvei – Tranby – klage på
vedtak» fastslår at det er ikke tillatt med knusing av masse på stedet for utkjøring, men
det har allikevel skjedd, helt frem til nylig. Biler har kjørt fullastet fra Bama tomten
med steinlass og «bergene» med stein har stadig blitt mindre.»
«Bildet viser betong elementer (antatt å være rester fra kulverten) som er delvis knust
og dumpet i skråning mot LNF området her på Tranby. De litt mørkere massene er
knust betong, og plater med betong er godt synlig delvis nedgravd.
Jeg stusser over at det er tillatt, for da vi på Griserud Gård søkte om å fylle ut bak
låven for å trygge traktorvei var det vesentlig at vi KUN brukte rene masser som jord
og stein, og ikke noe annet.
Bildet er tatt litt før juli (i år), og senere er det fylt på enda mer. Massene ligger der
enda, litt mer begravd.»
«Bildene som er tatt 11.juli i år som viser betongelementene som er dumpet i skråning
mot LNF område hvor vi fikk beskjed om at det kun skulle brukes ren masse.
Tydelige plater/elementer ligger delvis nedgravd, og knust betong er strødd over
(mørkere massene på bildet). Jeg stod selv og så på at det ble dumpet og gravd over.»

Espen Lahnstein (SP) bestilte følgende melding:
Ber om melding om retningslinjer for utleier og priser i selskapet Lier Eiendomsselskap KF.
--------------Bestilling av sak:
Lars Haugen (FRP) bestilte følgende sak med tilslutning fra et flertall i kommunestyret:
Lier kommune har utfordringer knyttet til integrering av flyktninger og asylsøkere.
Kompetanse i det norske språket og grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet er
helt grunnleggende for fremtidig integrering. Kvaliteten på undervisningen og skolegangen
som tilbys til flyktninger, asylsøkere med mer er her av stor betydning. Lier bør på området
norskundervisning og samfunnsfagundervisning for flyktninger, asylsøkere etc. ha et større
ambisjonsnivå enn det som følger av lovpålagte minimum.
Lier FRP ber om en sak om kompetanse til de som underviser i norsk og samfunnskunnskap
ved Lier voksenopplæring, inkludert om Lier kommune ved fremtidige rekrutteringer skal
sette krav om minst 60 studiepoeng i norsk og minst 60 studiepoeng i fag som gir
undervisningskompetanse i samfunnsfag på videregående skole. Saken skal også omfatte
obligatorisk etterutdanning for (eventuelle) nåværende ansatte som ikke oppfyller forannevnte
krav.
Dersom det materialiserer seg et behov mht nødvendig kompetanseheving på
personal/undervisningssiden må dette komme til uttrykk. Rådmannen bringer på det rene om
hvorvidt tilskuddsmidler fra staten er tilgjengelig til dette formålet.
--------------Etterlysning av sak/melding:
Janicke Karin Solheim (MDG) etterlyste oppfølging av følgende bestilling:
Kommunestyret 07.02.2017 og etterlyst i kommunestyret 06.02.2018: Sak om Haugerudmyra
– i interpellasjon
Ninnie Bjørnland (SV) etterlyste oppfølging av følgende bestilling:
Kommunestyret 08.05.2018: Sak om å unnta barnetrygden fra beregningsgrunnlaget for
sosialhjelp.
--------------Janicke K. Solheim (MDG) hadde bestilling av følgende sak som ble vedtatt å ta med inn i
behandlingen av sak 67/2017 i Styringsgruppen for organisasjonsutvikling:
Vedrørende kjønnsnøytrale titler
Bente Gravdal er kvinne og Liers rådmann. De motsetningsfulle benevnelsene viser at
stillingen bør få en kjønnsnøytral tittel.
De Grønne vil at alle titler skal være kjønnsnøytrale og fremmer derfor et forslag til sak om at
Lier kommune benytter en kjønnsnøytral tittel i stedet for den utdaterte rådmannsbetegnelsen.
Begrunnelse:

Både Språkrådet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har påpekt
kjønnsdiskriminerende språkbruk ved bruk av titler som rådmenn, jordmødre, fylkesmenn,
helsesøstre og en rekke andre eksempler. Språk er makt. Det fremmer verdier og følelser og
bør derfor være mest mulig likestilt.
I kommuneloven benyttes benevnelsen «administrasjonssjef». Andre kommuner har andre
varianter, blant annet «kommunedirektør».
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har uttalt at det er gammeldags med
bruk av rådmann. Det er ikke ulovlig, men en sterk oppfordring fra ministeren, om å bruke en
annen tittel.
Vår bruk av språket reflekterer våre verdier og syn på samfunnsspørsmål, også vårt forhold til
likestilling. Lier kommune regner seg som en likestilt kommune. Det må også kunne vises i
tittelen på vår øverste administrative leder.

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
91/2018

Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.2018

92/2018

Finansrapport 2. tertial 2018

93/2018

2. tertialrapport 2018 - Lier kommune

94/2018

Organisering av kommunaltekniske tjenester og Alier AS

95/2018

Forsøk med leksefri skole

96/2018

Varsling av kritikkverdige forhold - ny rutine

97/2018

Helse og omsorg- spørsmål om behov for ekstra bevilgning

98/2018

Meldinger

20/2018

Boligbehov og pågående boligprosjekter del 2

21/2018

Status flyktninger etter endt introduksjonsprogram

22/2018

Status ungdomssatsningen ved NAV Lier sept 2018

23/2018

Lierregisteret LIRE

99/2018

Interpellasjoner/spørsmål

92/2018

FN dagen og FNs bærekraftsmål - Tove Hofstad (V)

93/2018

Vedrørende medisinering av eldre pasienter i Lier - Jannicke K. Solheim (MDG)
Meldinger

24/2018

Økning i andelen psykisk utviklingshemmede i kommunen

91/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.2018
Kommunestyrets vedtak:
Protokoll fra møte 18.09.2018 godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Protokoll fra møte 18.09.2018 ble godkjent enstemmig.

92/2018 Finansrapport 2. tertial 2018
Kommunestyrets vedtak:
Finansrapport 2. tertial 2018 tas til orientering
Kommunestyrets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

93/2018 2. tertialrapport 2018 - Lier kommune
Kommunestyrets vedtak:
 Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:
1000 kr.

1
2
3
4
5
6
7

Økt inntekt/
Redusert
utgift
5 nye VTA plasser
Kultur ruspolitisk handlingsplan
LEKF husleieinntekt DRBV
Pkt. 4. Reduksjon ramme LEKF
Ikke-finansierte innspill HP 18-21
Deltakelse helseklynge
Finansieres mot Lønnsreserven

Økt utgift/
Redusert
inntekt
200
50

190
190
960
200
1 410
1 600

1 600

1. I formannskapet sak 42/2018 ble det vedtatt å etablere 5 nye VTA (varig
tilrettelagte arbeidsplasser) ved Lier ASVO. Virksomheten kompenseres
for kostnader i 2018.
2. Som del av vedtak om ruspolitisk handlingsplan i KS 47/2016, tiltak 6,
ble det vedtatt å bevilge 50 000 kr til rusfrie møteplasser.
3. Som del av sak om økt husleie for Drammensregionens brannvesen, vil
LEKF ha en inntektspost mot DRBV som nå ligger finansiert både av
kommunen og DRBV, rammen reduseres derfor tilsvarende denne
husleien mot kommunens fellesområdet.
4. Pkt. 3 finansieres ved å redusere rammeoverføringen til LEKF.
5. I HP 2018-2021 ble det ikke funnet rom for å saldere inn VIVA sine
innspill. Det anses likevel at VIVA har behov for dette i 2018 og det
salderes derfor inn nå. Dette gjelder prisvekst for 2018 og
overvannshåndtering.

6. I forbindelse med bygging av nytt sykehus på Brakerøya er det etablert et
«Helseklynge samarbeid» sammen med Fylkeskommunen, Drammen
kommune, Universitetet Sør Øst og Vestre Viken. 200 000 kroner er Lier
kommunes
andel
av
prosjektledelse
og
videreføring
av
«Helseklyngesamarbeidet». Viser for øvrig til informasjon om prosjektet
i saksnr: 12/2018 HSO utvalget.
7. Ettersom det er prognostisert overskudd på lønnsreserven, foreslås det at
2. tertialvedtaket finansieres mot dette overskuddet.


I årsavslutningen for 2017 ble det ved en feil ikke overført ubrukte tilskuddsmidler
for prosjekt «Leie til eie» til bundet fond. For å rette opp i dette overføres 320 921
kr fra disposisjonsfondet til bundet fond.

 Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet:
1000 kr.

1
2
3
4
5
6
7

Økt inntekt/
Redusert
utgift
Avslutte prosjekter VIVA
Redusere bevilgning prosjekter VIVA
Avslutte prosjekt 9486 Erstatning Frogner
sykehjem
Avslutte prosjekt 8503 Hegg skole
Tidligere budsjettert underforbruk 8503 og
9486
Redusere låneopptak
Kjøp av minibuss

Økt utgift/
Redusert
inntekt

13 807
34 464
45 962
8 000
60 000
39 733
2 400
102 233

102 233

1-6. Flere prosjekter hos VIVA IKS er nå naturlige å avslutte samt prosjekt Hegg
skole og Fosshagen hos Lier Eiendomsselskap KF. Totalt sett har prosjektene
gjenstående midler som foreslås ført mot tidligere vedtatt budsjettert
underforbruk og ved å redusere låneopptak. Se fullstendig oversikt under
investeringskapittelet.
7. Minibusser transport til dagsenter i egen regi samt turer for sykehjemsbeboere
og annen kjøring av eldre i kommunen. Foreslås finansiert ved omdisponering av
ubrukte midler under pkt. 1-6.


Lier kommunes kjøp av leilighet i Eikeliveien tas til orientering.

Kommunestyrets behandling:
GBK-utvalgets innstilling til kommunestyret fremmet av Marianne Berg (V) ble fremmet og
vedtatt enstemmig.
Espen Lahnstein (SP) bestilte følgende melding:
Ber om melding om retningslinjer for utleier og priser i selskapet Lier Eiendomsselskap KF.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
2. tertialrapport ble tatt til orientering.

94/2018 Organisering av kommunaltekniske tjenester og Alier AS
Kommunestyrets vedtak:
1. Alier AS
1.1.

Alier As opprettholdes. Tjenestene innen eiendomsdrift og renhold
konkurranseutsettes så snart dette er praktisk mulig, senest innen 31.12.19.
2. Lier Kommunalteknikk KF
2.1. Lier kommunalteknikk KF skal ivareta det arbeids- og ansvarsområde VIVA
IKS forvalter for Lier kommune i dag. I tillegg tillegges Lier kommunalteknikk
KF all kommunal myndighetsutøvelse av ikke prinsipiell karakter innen sitt
virkefelt (jf. vedtektene). Delegering av slik myndighetsutøvelse evalueres etter at
foretaket har vært i drift i ett år.
2.2. Lier kommunalteknikk KF skal benytte støttefunksjoner fra
basisorganisasjonen. Avgrensning avklares mellom rådmannen og foretaket.
2.3. Lier kommunalteknikk KF skal dimensjoneres med 42 årsverk ved etablering. I
den grad avvikling av VIVA IKS medfører overtallighet i Lier Kommunalteknikk
KF, skal dette tilpasses over tid.
2.4. Lier kommune skal dimensjoneres med 3 – 4 årsverk i økning i
støttefunksjoner. I den grad avvikling av VIVA IKS tilsier overtallighet skal dette
tilpasses over tid.
2.5. De økonomiske konsekvensene for Lier kommune, innarbeides i
Handlingsprogram for 2020 – 2023.
2.6. Organisering av selskapet, inklusiv innplassering av ansatte fra VIVA IKS,
ivaretas av Lier Kommunalteknikk KF sitt styre og daglig leder.
2.7. Vedtatte vedtekter datert 12.juni 2018 utgår fra det tidspunkt det vedtas at
VIVA IKS er avviklet, senest 01.01.2020 og erstattes av vedlagte vedtekter datert
01.10.2018.
2.8. Følgende oppnevnes til styre i Lier kommunalteknikk KF:
Hans Henrik Bruusgaard (styrets leder)
Hege Kristin Sunde (styrets nestleder)
Svein Marfi (medlem)
Så snart det er avklart hvilke medarbeidere som skal overføres fra VIVA IKS til
Lier kommunalteknikk KF, velger disse en observatør til styret.
2.9. Styret gis fullmakt til å opprette og forberede selskapet for drift.
2.10. Styret gis fullmakt til å drifte Lier kommunalteknikk KF fra det tidspunkt det
vedtas at VIVA IKS er avviklet, senest 01.01.2020.
2.11. Rådmannen gis fullmakt til å starte prosess om lokasjon da dette er kritisk for
flere delprosesser i avviklingen. Investering iflg.m. lokasjon vedtas over Lier
kommune sitt Handlingsprogram for 2019 – 2022.
2.12. Rådmannen utarbeider, i nært samarbeid med Lier kommunalteknikk KF og
Lier Eiendomsselskap KF, samhandlingsrutiner for de to selskap.
2.13. Driftsoppgavene skal i størst mulig grad konkurranseutsettes for å sikre en
mest mulig rendyrket bestiller/utfører-modell når VIVA IKS er avviklet.
Konkurranseutsetting iverksettes senest 31.12.19. Forvaltningsoppgavene
konkurranseutsettes ikke.

Kommunestyrets behandling:
Knut Olav Haveråen Kals (H) fratrådte som inhabil før behandling av saken. Berit M.
Schau Solberg (H) tiltrådte i hans sted.
Søren Falch Zapffe (H) fremmet på vegne av H og FRP følgende forslag:
Formannskapets innstilling til kommunestyret med følgende endringer:
1.Alier AS
1.1 Alier As opprettholdes. Tjenestene innen eiendomsdrift og renhold
konkurranseutsettes så snart dette er praktisk mulig, senest innen 31.12.19.
2.Lier kommunalteknikk KF
2.12 Rådmannen utarbeider, i nært samarbeid med Lier kommunalteknikk KF og Lier
Eiendomsselskap KF, samhandlingsrutiner for de to selskap.
2.13 Driftsoppgavene skal i størst mulig grad konkurranseutsettes for å sikre en mest mulig
rendyrket bestiller/utfører-modell når VIVA IKS er avviklet.
Konkurranseutsetting iverksettes senest 31.12.19. Forvaltningsoppgavene
konkurranseutsettes ikke.
Gunnar Nebell (AP) fremmer formannskapets innstilling til kommunestyret slik den står.
Ninnie Bjørnland (SV) fremmet følgende forslag:
1 Alier AS oppløses, og oppgavene og ansatte overføres til Lier eiendomsselskap KF
2 De kommunaltekniske tjenestene som i dag ligger i Viva IKS, både administrasjon og drift,
etableres som kommunal virksomhet, dette for å få et sterkest mulig fagmiljø i kommunen
samt å sikre best og enklest myndighetsutøvelse
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag rådmannens pkt. 2.8:
Følgende oppnevnes til styre i Lier kommunalteknikk KF:
Hans Henrik Brusgaard, styrets leder
Hege Kristin Sunde, styrets nestleder
Svein Marfi, medlem
Så snart det er avklart hvilke medarbeidere som skal overføres fra VIVA IKS til Lier
kommunalteknikk KF, velger disse en observatør til styret.
Votering:
Ninnie Bjørnland (SV) sitt forslag falt med 6 stemmer (1SV, 3SP, 1V, 1U) mot 43 stemmer
(18H, 14AP, 5FRP, 2KRF, 2MDG, 2V)
Forslaget fra H og FRP ble vedtatt med 26 stemmer (18H, 1KRF, 5FRP, 2V) da det ble satt
opp mot formannskapets innstilling til kommunestyret fremmet av Gunnar Nebell (AP) som
fikk 23 stemmer (14AP, 1KRF, 2MDG, 3SP, 1SV, 1V, 1U)
Søren Falch Zapffe (H) sitt forslag til rådmannens pkt. 2.8 ble vedtatt enstemmig.

Rådmannens øvrige forslag ble vedtatt enstemmig.

95/2018 Forsøk med leksefri skole
Kommunestyrets vedtak:
1. Erfaringene Sylling skole gjør med leksefri skole evalueres juni 2019 og deles med de
andre skolene i Lier.
2. Avgjørelsen om hvorvidt den enkelte skole skal være leksefri tas på skolen i
samarbeid mellom skolens ledelse, lærere, SU, FAU og elevråd.
3. Det legges frem sak i GBK og KS i mai/juni 2019 om hvilke løsninger enkeltskolene
har valgt.
4. Skolene anbefales å fortsette med leselekser.
5. Rådmannen utarbeider sak om etablering av «leksesentre» (fagsentre eller tilsvarende).
Det vises her til de ordninger som Lier sin ambisiøse nabokommune, Asker har
etablert for å sikre gode vilkår for lekser, herunder utjevne eventuelle sosiale og
kulturelle skiller.
Kommunestyrets behandling:
Ninnie Bjørnland (SV) fremmet følgende forslag:
Som rådmannen med nytt pkt. 3:
Det legges frem sak i GBK og KS i mai/juni 2019 om hvilke løsninger enkeltskolene har
valgt.
Laila Tryde (SP) hadde følgende tillegg til pkt 1:
Leksefri skole evalueres juni 2019 og deles.
Øivind Hammer (MDG) hadde følgende nytt kulepunkt 4:
Skolene anbefales å fortsette med leselekser.
Thomas Klingen Andersen (FRP) fremmet følgende forslag:
 Sylling skole prøver ut leksefri skole innværende skoleår og skoleåret 2019/20. det
utarbeides en faglig evalueringsrapport til rådmannen.
 Rådmannen utarbeider sak om etablering av «leksesentre» (fagsentre eller tilsvarende).
Det vises her til de ordninger som Lier sin ambisiøse nabokommune, Asker har etablert
for å sikre gode vilkår for lekser, herunder utjevne eventuelle sosiale og kulturelle skiller.
Søren Falch Zapffe (H) fremmet GBK-utvalgets innstilling.
GBK-utvalgets innstilling til kommunestyret pkt. 1, med tillegg fra Laila Tryde (SP) ble
vedtatt enstemmig.
GBK-utvalgets innstilling til kommunestyret pkt. 2, ble satt opp mot første kulepunkt fra FRP.
GBK-utvalgets innstilling ble vedtatt med 44 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 2MDG, 3SP, 1SV,
3V, 1U) mot 5 stemmer (5FRP).
Ninnie Bjørnland (SV) sitt nye pkt. 3 ble vedtatt enstemmig.

Øivind Hammer (MDG) sitt pkt. 4 ble vedtatt med 47 stemmer (14AP, 17H, 5FRP, 2KRF,
2MDG, 3SP, 3V, 1U) mot 2 stemmer (1H, 1SV)
Thomas Klingen Andersen (FRP) sitt andre kulepunkt (nytt pkt. 5) ble vedtatt med 32
stemmer (18H, 5FRP, 2KRF, 1MDG, 3SP, 2V, 1U) mot 17 stemmer ( 14AP, 1MDG, 1SV,
1V)

96/2018 Varsling av kritikkverdige forhold - ny rutine
Kommunestyrets vedtak:
1. Oppdatert rutine for varsling av kritikkverdige forhold tas til etterretning. Rådmannen
sørger for at rutinen gjøres kjent og tilgjengelig for medarbeidere og folkevalgte.
2. Rådmannen utarbeider detaljerte rutiner for varslingsmottak, varslingssekretariat,
setterådmann og varsel til kontrollutvalget.
3. Den digitale varslingskanalen gjøres tilgjengelig for både interne og eksterne varslere.
4. Rådmannen sørger for rapportering i forbindelse med kommunens årsrapport.
Kommunestyrets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

97/2018 Helse og omsorg- spørsmål om behov for ekstra bevilgning
Kommunestyrets vedtak:
Vedtatt budsjettmodell videreføres og evalueres høsten 2019.
Kommunestyrets behandling:
Mette Irene Hansen (FRP) fremmet følgende forslag:
Fra 2019 benyttes budsjettmodell alternativ 3 fra rådmannens saksutredning fra 2017. Det gis
en akuttbevilgning/tilleggsbevilgning på kr. 500 000 for å styrke virksomhetene ut 2018.
Rådmannen gis i oppdrag å fremme sak om inndekning.
Hanne Myhre Gravdal (H) fremmet HSO-utvalgets innstilling til kommunestyret.
HSO-utvalgets innstilling ble vedtatt med 26 stemmer (18H, 2KRF, 3SP, 3V) mot 23 stemmer
(14AP, 5FRP, 2MDG, 1SV, 1U) avgitt for Mette Irene Hansen (FRP) sitt forslag til vedtak.

98/2018 Meldinger
20/2018 Boligbehov og pågående boligprosjekter del 2
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 20: Boligbehov og pågående boligprosjekter - del 2, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

21/2018 Status flyktninger etter endt introduksjonsprogram
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 21: Status flyktninger etter endt introduksjonsprogram, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
22/2018 Status ungdomssatsningen ved NAV Lier sept 2018
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr.22: Status ungdomssatsningen ved NAV Lier sept 2018, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
23/2018 Lierregisteret LIRE
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 23: Lier-registeret LiRe
Kartlegging av folkehelsen og kvalitetssikring av folkehelsearbeidet i Lier Kommune, tas til
orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

99/2018 Interpellasjoner/spørsmål
92/2018 FN dagen og FNs bærekraftsmål - Tove Hofstad (V)

Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret ber ordfører sikre at FNs bærekraftsmål og deres delmål blir en naturlig del
av saksfremlegget og innfris i saker der disse hører hjemme.

Kommunestyrets behandling:
Interpellasjon fra Tove Hofstad (V):
I morgen, 24. oktober, feires FN-dagen. Dagen har blitt feiret siden 1948, og markerer at FNpakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft 24. oktober 1945. FN samler verdens
land, 193 medlemmer, og er dermed den eneste organisasjonen som kan ta avgjørelser på
vegne av alle verdensborgere. Ved å samarbeide på tvers av landegrensene ville man
forhindre at grusomhetene fra andre verdenskrig skulle gjenta seg. FN-dagen skal rette
oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner.
Noen høydepunkter fra FNs arbeid:
• Bidrar med mat og annen assistanse til 80 millioner mennesker i 80 land.
• Leverer vaksiner til 45 prosent av verdens barn. Det bidrar til å redde mer enn tre millioner
liv hvert år.
• Beskytter og gir assistanse til mer enn 65 millioner mennesker som har flyktet fra krig,
hungersnød og forfølgelse.
• Jobber sammen med 195 nasjoner for å holde den globale temperaturstigningen under to
grader.
• FN deler ut mat til de som sulter og hjelper mennesker som er rammet av naturkatastrofer
• Har 117 000 FN-soldater fordelt på 15 fredsbevarende operasjoner i fire verdensdeler.

• Beskytter og promoterer menneskerettighetene gjennom 80 avtaler og konvensjoner.
• Bidrar til å bedre livsvilkårene for 1,1 milliarder mennesker ved å bekjempe ekstrem
fattigdom.
• Har bedt verdenssamfunnet om 180 milliarder kroner for å dekke de grunnleggende
humanitære behovene for 93,5 millioner mennesker.
• Bruker diplomati for å forhindre konflikt. Hjelper årlig mer enn 60 land med å gjennomføre
valg.
• Hjelper mer enn én million kvinner med å håndtere risikoer knyttet til graviditet og fødsel
hver måned.
Likevel står oppgavene i kø:
• Fortsatt dør mennesker i krigshandlinger
• Altfor mange lever i fattigdom og nød
• Kvinner har færre muligheter enn menn
• Temperaturen på jorda fortsetter å stige
Lier og bærekraftsmålene
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 globale felles mål for bærekraftig utvikling frem
mot 2030.
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global
retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.
FNs 17 bærekraftsmål spenner vidt. Fra helse og utdanning, innovasjon og infrastruktur til
ansvarlig forbruk og produksjon. Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal
utjevnes.
Klimaendringene skal bremses. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i
sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en
bærekraftig utvikling.
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å
ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer
de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Alle
disse tre perspektivene må ivaretas, og det er det bærekraftsmålene handler om.
Målene er ikke bare en plan for utviklingslandene. De er myntet på innenrikspolitiske forhold
i alle land. Målene tar sikte på å realisere menneskerettighetene for alle. Budskapet er at ingen
skal etterlates. Det betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk politikk. Mange av
målene er allerede oppfylt i Norge, men ikke alle.
Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind).
De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Ekskluderte grupper, som mennesker med
nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk, er høyt
representert blant de som fortsatt lever i fattigdom.
Grønne Lier – for alle innbyggere - vår visjon om at alle skal kunne leve et godt liv, bruke
natur og kultur som ressurs i en kommune som ønsker miljøutvikling i et langsiktig
perspektiv. Videre ligger verdier som åpenhet, tilgjengelighet og etterrettelighet til grunn, noe
som gir retning for hvordan vi opptrer og arbeider. Dette henger godt sammen med FNs
bærekraftsmål.
Spørsmål til ordfører:
FNs 17 Bærekraftsmål er vår felles visjon og handlingsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hvordan kan vi gjøre globale visjoner om til
lokal handling i Lier?
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber ordfører sikre at FNs bærekraftsmål og deres delmål blir en naturlig del
av saksfremlegget og innfris i saker der disse hører hjemme.

Svar fra ordfører:
Takk for spørsmål om et viktig og aktuelt tema.
I Lier kommune er jeg stolt av at vi allerede gjør mye, på mange områder, for å nå FNs
bærekraftsmål. Det er et felles ansvar å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag,
uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Derfor må lokale
myndigheter ta sitt ansvar gjennom både overordnet planlegging og konkrete tiltak.
FNs bærekraftsmål omfatter flere forhold som vi nærmest tar for gitt i Norge og Lier, men
som er av helt grunnleggende betydning for vårt velferdssamfunn. Det gjelder både rent vann,
energi og fred. Slik sett er flere av målene (med delmål) allerede nådd i Norge og Lier.
FNs bærekraftsmål er allerede satt på agendaen i forbindelse med vårt arbeid med rullering av
kommuneplanen. Dette mener jeg vil bli viktig for oss når vi skal jobbe videre med
kommuneplanens samfunnsdel - med vår visjon og våre mål for fremtidens Lier.
Kommuneplanen er den overordnete planen for vår kommune. Jeg mener planen bør legge til
rette for at det skal være mulig for alle å få seg en jobb, slik at vi må legge til rette for flere
arbeidsplasser, og at vi samtidig tar vare på vår natur med friluftsmuligheter og dyrkbar mark.
Jeg viser blant annet til målet om å «fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle», i tillegg til målet om å «sikre god helse
og fremme livskvalitet for alle, uansett alder».
I Lier kommune har vi en rekke planer innen flere sektorer som vi har behandlet eller
behandler denne perioden, og som har betydning for å kunne nå FNs bærekraftsmål. Jeg vil
nevne både kvalitetsplanen for skolen med fokus på livsmestring og dybdelæring, vår nylig
vedtatte helse-, omsorg- og velferdsplan med fokus på helsefremmende liersamfunn og
bistand til de som trenger det, strategisk næringsplan, og energi- og klimaplanen med mål om
å bli klimanøytrale innen 2030. I tillegg kommer vårt igangsatte arbeid for områderegulering
og kommunedelplan på fremtidens Lierstranda, nemlig fjordbyen.
Jeg vil derfor avslutte med å si at vi jobber helt konkret for å nå globale visjoner i Lier
kommune, både i overordnete planer og konkrete handlinger. Jeg er også stolt av at jeg mener
vi jobber helhetlig for å nå målene ut fra våre forutsetninger, der både innbyggere,
næringsveier, beliggenhet og natur vil ha betydning for hva som er viktig for oss og hvordan
vi kan nå målene.
Tove Hofstad (V) sitt forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

93/2018 Vedrørende medisinering av eldre pasienter i Lier
Spørsmål fra Jannicke K. Solheim (MDG):
Eldre pasienter overmedisineres daglig i Norge, til tross for at vi vet at eldre pasienter tåler
medisiner dårligere, får oftere alvorlige bivirkninger, og vi aner ikke hvordan bruken av
mange medisiner samtidig virker på pasientene. Likevel medisineres eldre, skrøpelige
pasienter med sju, ti og 15 ulike legemidler daglig.
Ved flere sykehjem har de imidlertid tatt grep, der pasientene bruker under halvparten så
mange medisiner som pasienter ved andre sykehjem.
Det vanligste resultatet når medisinbruket reduseres betydelig er at det ikke skjer noen
endring med pasienten. Blodtrykket, søvnmønsteret og de hovne anklene er helt upåvirket.

Innimellom skjer det fantastiske ting, som at pasienten får tilbake språket og reiser seg fra
rullestolen. Generelt blir pasientene mer våkne og aktive, og appetitten øker.
Ernæringstilstanden og immunforsvaret bedres, og dermed får pasientene færre infeksjoner.
Når personalet bruker mindre tid til medisinhåndtering, kan de bruke mer tid på annet og mer
betydningsfullt arbeid sammen med de pleietrengende pasientene. Måltidene blir roligere og
hyggeligere uten alle pillene. Færre medisiner gir mer omsorg.
Som nevnt over, overmedisineres gamle pasienter daglig i Norge. Det kamuflerer
pasientenes egentlige utfordringer, forringer livskvalitet, påfører sykdom og i verste fall
død.
Vårt spørsmål til ordføreren er derfor: Hvordan er disse forholdene i Lier?
Overmedisineres gamle pasienter i Lier? Hvordan er medisinbruken i forhold til andre
kommuner? Er det forskjellig medisinbruk i de ulike sykehjemmene?
Svar fra ordfører:
Takk for ditt spørsmål. Du peker på viktige og kjente problemstillinger innen eldreomsorgen.
Jeg besvarer dine fire spørsmål under ett.
Lier kommune jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring. Vi er blant annet med i
Helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram 24/7. Her er «Riktig legemiddelbruk i sykehjem»
et viktig satsningsområde. Her er det flere ulike tiltak for å sikre riktig legemiddelbruk i
sykehjem, blant annet:
•Tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) ved innkomst, halvår og årskontroll.
•Etablere struktur i pasientjournal.
•Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og
dokumentasjon i pasientjournal innen 24 timer etter endringer.
•Sikre tverrfaglige undervisnings- og eksempelmøter.
Legemiddelbruk er et prioritert område i Lier kommunes arbeid. Vi har som mål å oppfylle
alle overnevnte tiltak. I dag får alle som legges inn på langtidsplass på sykehjem
legemiddelgjennomgang. Den gjøres av lege og sykepleier med støtte fra spesialisttjenesten
ved behov.
Vi ligger per i dag under landsgjennomsnittet hva gjelder årlig legemiddelgjennomgang for
langtidsbeboere på sykehjem (statistikk fra helsenorge.no):
Hele landet: 49,0%, Lier: 43,5%, Røyken: 12,7 %, Drammen: 55,6%, Øvre Eiker 84,8%.
Det vil være forventet ulik medisinbruk mellom kommunes sykehjem da det gis tilbud til
ulike pasientgrupper. Jeg vil imidlertid be rådmannen om det bør vurderes en gjennomgang av
medisinbruk på sykehjemsnivå, for å se om det er mer vi kan gjøre for å redusere medisinbruk
i forbindelse med vårt arbeid i tilknytning til pasientsikkerhetsprogrammet.
For pasienter som bor i egen bolig, herunder omsorgsbolig, ivaretas medisinansvaret av
fastlegen. Fastlegene kan gjennomføre legemiddelgjennomgang etter retningslinjer fra
Helsedirektoratet.

Meldinger
24/2018 Økning i andelen psykisk utviklingshemmede i kommunen
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 24: Økning i andelen psykisk utviklingshemmede i Lier kommune, tas til
orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

