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Henrik Trømborg hadde merknad til sak 42.
Erik Hennum hadde merknad til sak 42.
Kristin Hovland Marfi hadde merknad til melding 26.
Erik Jakobsen, Naturvernforbundet i Lier, hadde merknad til sak 42.

---------------

Ordførers informasjonskvarter:
 Takker politivesen, brannvesen og beredskapsteam for håndteringen av brannen på
Lierstranda.
 Gratulerer til Tranby skole for deltakelse i klassequizzen på NRK.
 Markering av rivestart for nytt sykehus på Brakerøya.
 Forhandlinger i fylkeskommunen om kommuneplanen.
 Representantskap i RFD.
 Generalforsamling i Vardar.
---------------

 Kommunestyret ga sin tilslutning til ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) sitt forslag om å
sende sak 35 tilbake til administrasjonen for behandling i hovedutvalg/formannskap i
neste møterunde.
 Øivind Hammer (MDG) fikk tilslutning fra kommunestyret om å behandle sak 42 før de
øvrige sakene.
--------------Bestilling av sak:
Silje Kjellesvik Norheim (AP) bestilte følgende sak med tilslutning fra kommunestyret:
Bestiller sakpå bakgrunn av melding 21/2019 – Melding om støy fra veitrafikk ved Gullaug
skole.
Hanne Garås (H) bestilte følgende sak med tilslutning fra kommunestyret:
Hvilke rutiner/krav har Lier kommune til saksbehandlingen ved endringer innen renhold?
--------------Bestilling av melding:
Morgan Langfeldt (FRP) bestilte følgende melding:
FrP ber om en melding om muligheter for fibernett til Øverskogen.
Øverskogen er en grend i Lier med ca.130 husstander, mange jobber i dag i perioder
hjemmefra og bruken av data er et absolutt krav for å klare dette. I hverdagen er det en
selvfølgelighet å kunne bruke de tjenester som både kommune og næringsliv tilbyr digitalt.
Ungdommen må ha nettilgang i skolearbeid og har også et annet forhold til TV, de bruker
andre plattformer for å streame det de ønsker av film og underholdning.

De løsninger som brukes i dag er stort sett mobile bredbåndsløsninger og bredbåndløsning via
koppernettet, det siste har Telenor sagt de vil slutte å vedlikeholde og mange er usikre på hva
som blir muligheten for data fremover hvis så skjer.
Det er dialog mellom innbyggere og utbygger av fibernettverk, men det er kostbart og
utbygger av nett har ikke ressurser til å bære hele kostnaden.
Vi ønsker en melding som gir svar på følgende:
Er det kommunale, fylkeskommunale eller statlige midler som det her kan søke om?
Kan det utredes ulike metoder for etablering av fibernett for å finne en kostnadseffektiv
gjennomføring (slisse, grøft, helasfaltering osv.)?
Ser kommunen for seg at de kan være med på å finne en løsning slik at Øverskogen kan få
fibernett som det øvrige Lier?

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær
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24/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.2019
Kommunestyrets vedtak:
Protokoll fra møte 26.03.2019 godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Protokoll fra møte 26.03.2019 ble godkjent enstemmig.

25/2019 Årsrapport og regnskap 2018 - Lier kommune
Kommunestyrets vedtak:
Årsrapport og regnskap 2018 vedtas.
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

26/2019 Årsrapport og regnskap 2018 - Lier Eiendomsselskap KF
Kommunestyrets vedtak:
Årsrapporten med årsregnskap for 2018 vedtas.
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

27/2019 Finansrapport 2018
Kommunestyrets vedtak:
Finansrapport 2018 tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

28/2019 Årsrapport 2018 fra Skatteoppkreveren i Lier kommune
Kommunestyrets vedtak:
Årsrapport 2018 fra skatteoppkreveren og kontrollrapport 2018 tas til orientering.

Kommunestyrets behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

29/2019 Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.
Lars Haugen (FRP) hadde følgende merknad til kontrollutvalgets protokoll:
Jenny Bergheim (FRP) er fraflyttet Lier kommune og skal ikke lenger stå på varaliste til
kontrollutvalget.

30/2019 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028
Kommunestyrets vedtak:
Lier kommune vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2028.
Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.
Samfunnsmål og innsatsområder for gjennomføring skal konkretiseres i kommuneplanens
handlingsdel, som inngår i kommunens handlingsprogram.
Ordfører gis fullmakt til å redigere Kap.1 Forord i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2028.
5.2 Tilhørighet til bygda, side 208
Innsatsområde 7. Innbyggerne skal ha tilgang på attraktive arenaer for sosialt samvær og
aktivitet.
Setning 2.. Gode møteplasser bidrar til sosial utfoldelse, og styrker den psykiske helsen.
Skoler, barnehager, livssyn og trossamfunn, samfunnshus og kulturarenaer, idrettsanlegg
og den lokale matbutikken er ofte sentrale samlingspunkter på de mindre stedene, og viktige
bidrag til å opprettholde levende lokalmiljø.
5.3 Livsmestring for alle
Innsatsområde 3 Liunger som trenger bistand skal tilbys tjenester på riktig nivå i alle livets
faser.
Tilføye en ny setning etter 2. setning.
2.setning lyder: Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjenester skal stå
i fokus. Dette gjelder også åndelige og kulturelle behov. Lier kommune må utfra gitte….
Tilleggspunkt 4:
Arealplanleggingen skal legges til rette med sikte på å oppfylle FNs Naturpanels anbefalte
tiltak i kommunene for å hindre tap av naturmangfold (jamfør rapport 6. mai 2019).
Innsatsområde 5.1 Levende landskap
Innsatsområde 1.

Setningen: Landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av Lierelva.
Endres til:
«Lierelva må tas vare på for å sikre matproduksjon i Lier.»
Kommunestyrets behandling:
Janicke K. Solheim (MDG) fremmet følgende tillegg:
Tilleggspunkt 4:
Arealplanleggingen skal legges til rette med sikte på å oppfylle FNs Naturpanels anbefalte
tiltak i kommunene for å hindre tap av naturmangfold (jamfør rapport 6. mai 2019).
Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag:
Kortfattet endring til Føringer for overordnet arealutvikling s. 16 Arealdisponering Punkt 3
Arealplanleggingen skal legge til rette for mer miljøvennlig samferdsel, samt redusere
transport, energibruk og forurensende utslipp til luft og vann.
Brynhild Heitmann (KRF) og Kathy Lie (SV) fremmet følgende forslag:
5.2 Tilhørighet til bygda, side 208
Innsatsområde 7. Innbyggerne skal ha tilgang på attraktive arenaer for sosialt samvær og
aktivitet.
Setning 2.. Gode møteplasser bidrar til sosial utfoldelse, og styrker den psykiske helsen.
Skoler, barnehager, livssyn og trossamfunn, samfunnshus og kulturarenaer, idrettsanlegg
og den lokale matbutikken er ofte sentrale samlingspunkter på de mindre stedene, og viktige
bidrag til å opprettholde levende lokalmiljø.
5.3 Livsmestring for alle
Innsatsområde 3 Liunger som trenger bistand skal tilbys tjenester på riktig nivå i alle livets
faser.
Tilføye en ny setning etter 2. setning.
2.setning lyder: Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjenester skal stå
i fokus. Dette gjelder også åndelige og kulturelle behov. Lier kommune må utfra gitte….
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag:
Ordfører gis fullmakt til å redigere Kap.1 Forord i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2028.
Geir Cato Kristiansen (V) fremmet følgende forslag:
Endring i 4.1: Føringer for overordnet arealutvikling… lokalsamfunnsutvikling
Nytt pkt. 1: Det legges til rette… i gjeldene skolekretser.
Nytt pkt. 4: det legges til rettefor å opprettholde og utvikle lokalmiljøet knyttet til øvrige
skolekretser.
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag:
5.1Levende landskap
Mål: Kommunen skal tilrettelegge for et rikt biologisk mangfold og tilgang til gode og
varierte landskap, et aktivt landbruk, og et allsidig friluftsliv..
Lier har vakre jordbrukslandskap og mange naturområder med gode muligheter for
friluftslivsaktivitet. Landskapet har alltid vært i forandring, men omfanget og tempoet i
endringene er særlig tydelige i vår egen tid. Vår utfordring er å ta i bruk landskapet som
ressurs i samfunnsutviklingen på en måte som ivaretar verdiene i et langsiktig perspektiv.
Innsatsområde 1. Lier skal forvalte natur- og kulturlandskap og biologisk mangfold på en
bærekraftig måte.

Naturen og dens ressurser må brukes på en måte som opprettholder det biologiske
mangfoldet, og vi trenger bedre oversikt over det biologiske mangfoldet i Lier. Miljømålene
for en ren Lierelv med vanningskvalitet for landbruket skal nås.
Samfunnsaktivitet og næringsliv har en viktig rolle i Lier, uten at denne aktiviteten skal true
livsbetingelsene for arter eller ødelegge viktige naturtyper.
Landskapet er et fellesgode som setter rammer for folks opplevelse av Grønne Lier. Landskap
gir et helhetsperspektiv på omgivelsene som favner både de naturgitte, kulturhistoriske og
estetiske forhold. Landskapet representerer verdier som kan utvikles og gi grunnlag for ny
verdiskaping.
Innsatsområde 2. Lierdalen skal være et produksjonsområde for frukt, bær og grønnsaker av
nasjonal betydning.
Lier er en betydelig landbrukskommune i nasjonal sammenheng- særlig innen hagebruk.
Hagebruk omfatter produksjon av frukt, bær og grønnsaker. For å sikre høy matproduksjon
skal nedbygging av jordbruksarealer ikke skje. Lierelva er dalens hovedpulsåre, og en sentral
leverandør av vann til matproduksjon. Også landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av
Lierelva. Dyrking av frukt og bær er avhengig av pollinerende innsekter. Gjennom bevaring
av biologisk mangfold skal disse tas vare på for å sikre fortsatt høy matproduksjon.
Innsatsområde 3. Naturen skal være lett å ta i bruk gjennom et allsidig og attraktivt
friluftslivstilbud.
Lier er kåret til Norges beste friluftslivskommune, og dette forplikter. De store
friluftsområdene må være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet. Alle bør også ha enkel tilgang
på forurensningsfrie grøntområder for lek, naturopplevelse og annen type rekreasjon i
gangavstand fra egen bolig. Rekreasjon og fritidsaktivitet på fjorden og langs sjøfronten vil
bli stadig viktigere. Det skal derfor legges vekt på å vesentlig forbedre innbyggernes
tilgjengelighet til Drammensfjorden, der områder vernet etter lov om naturvern gis nødvendig
skjerming.. Det må etableres en offentlig tilgjengelig havnepromenade i fjordbyen, samt
turveier, parker og friområder som sikrer allmennheten gode muligheter for opphold og
aktivitet Kommunens alminnelige byggegrense mot sjø er 100 meter.
Lierelva, grønne lunger og grøntdrag skal knyttes sammen med nye grøntanlegg for å skape
sammenhengende grønne korridorer. Strukturene er en del av rekreasjonstilbudet, og må
gjøres tilgjengelig for allmennheten.
Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag:
Innsatsområde 5.1 Levende landskap
Innsatsområde 1.
Setningen: Landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av Lierelva.
Endres til:
«Lierelva må tas vare på for å sikre matproduksjon i Lier.»
Votering:
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig med følgende endring:
2017-2028 byttes ut til 2019-2028.
Søren Falch Zapffe (H) sitt forslag ble vedtatt enstemmig.
Omforent forslag fra KRF og SV ble vedtatt med 44 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 2MDG,
3SP, 1SV, 3V, 1U) mot 5 stemmer (5FRP)

Janicke K. Solheim (MDG) sitt forslag ble vedtatt med 44 stemmer (14AP, 18H, 2KRF,
2MDG, 3SP, 1SV, 3V, 1U) mot 5 stemmer (5FRP)
Tove Hofstad (V) sitt forslag ble vedtatt med 44 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 2MDG, 3SP,
1SV, 3V, 1U) mot 5 stemmer (5FRP)
Espen Lahnstein (SP) sitt forslag ble vedtatt enstemmig.
Geir Cato Kristiansen (V) sitt forslag falt med 45 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 2MDG, 5FRP,
3SP, 1U) mot 4 stemmer (1SV, 3V)
Gunnar Nebell (AP) sitt forslag falt med 18 stemmer (14AP, 2MDG, 1SV, 1U) mot 31
stemmer (18H, 5FRP, 2KRF, 3SP, 3V)

31/2019 Fosshagen 2 - utvidelse. Forprosjekt
Kommunestyrets vedtak:
1. Utvidelse av Fosshagen godkjennes innenfor en P50 ramme på 226mill kr og en P85
ramme på 264 mill kr.
2. Innenfor kostnadsrammen gis rådmann myndighet til kontrahering av totalentreprise.
3. Driften av Liertun videreføres etter at Fosshagen 2 er ferdigstilt dersom det er behov for
dette, alternativt omgjort til seniorleiligheter i tilknytning til lokalsenterutvikling for
Tranby, ref. HP 2019-2022, punkt 2.8.
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

32/2019 Overordnet plan for avløshåndtering
Kommunestyrets vedtak:
1. Rådmannen varsler oppstart av områderegulering for etablering av et nytt
hovedrenseanlegg for Lier kommune med mulighet for utvidelse ved regionalt samarbeid.
Eventuelle interkommunale eller regionale løsninger med et forpliktende samarbeid
legges frem til politisk behandling. Reguleringsplanen skal angi beslutningsgrunnlag for:
a. Plassering av fremtidig renseanlegg
b. Dimensjonering av anlegg
c. Mulighet for interkommunale eller regionale samarbeid
2. Rådmann gis fullmakt til å starte forprosjekt for oppgradering av Sjåstad renseanlegg. Det
forutsettes at forprosjektet omfatter:
a. Rehabilitering av ledningsnettet frem til renseanlegget
b. Etablering av et felles renseanlegg for distriktene Sjåstad, Tronstad og Sylling.
c. Sikring av mulighet for videreføring av avløp til nytt renseanlegg for Lier
kommune.
d. Utrede konsekvensen av å tilknytte Lier nord til Lier syd, dvs. 1 stort renseanlegg.
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

33/2019 Kartlegging av gråsoneveier i Lier kommune
Kommunestyrets vedtak:


Prosjekt «Gråsoneveier i Lier, trinn 1» gjennomføres. Det skal i dette prosjektet kartlegges
hvilke veier i Lier kommune som bør være offentlige og hvilke veier som bør være
private.

Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

34/2019 Konsekvenser av lavere innvandring og færre flyktninger
Kommunestyrets vedtak:
Tjenestene justeres ved å fase ut midlertidige stillinger som ble opprettet da mottaket av
flyktninger var på det høyeste, og ved naturlig avgang av ansatte.
Kommunestyrets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:
Tjenestene justeres ved å fase ut midlertidige stillinger som ble opprettet da mottaket av
flyktninger var på det høyeste, og ved at rådmannen benytter arbeidsgivers styringsrett og
plasserer ansatte der kommunen har behov for arbeidskraften.
Hanne Myhre Gravdal (H) fremmet HSO-utvalgets innstilling.
HSO-utvalgets innstilling ble vedtatt med 44 stemmer (18H, 14AP, 2KRF, 2MDG, 3SP, 1SV,
3V, 1U) mot 5 stemmer (5FRP) avgitt for Lars Haugen (FRP) sitt forslag.

35/2019 Barnefattigdom Lier kommune 2019
Saken ble ikke behandlet.

36/2019 Oppløsning av Lier Everk Holding AS og overføring av
forvaltningen av selskapets aksjeposter til rådmannen
Kommunestyrets vedtak:




Vedtak 113/2017 pkt. 8, om å avvikle Lier Everk Holding AS, omgjøres.
Vedtak 113/2017 pkt. 6, om å overføre Lier Everk Holding AS sine aksjer i Glitre Energi
Nett AS, Glitre Energi Strøm AS og Fiber 1 AS til rådmannen, omgjøres.
Lier Everk Holding AS opprettholdes med en organisasjonsform som er tilstrekkelig, men
ikke større enn det som er nødvendig for å ivareta forvaltningen av gjeldsbrevkraften
øvrige aksjeposter.

Kommunestyrets behandling:

Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

37/2019 Forvaltningsrevisjon av varslingsrutiner
Kommunestyrets vedtak:
Forvaltningsrevisjon om varslingsrutiner tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

38/2019 Lier eiendomsselskap KF - fastsetting av styrehonorar
Saken ble trukket.

39/2019 Lier kommunalteknikk KF - valg av styrerepresentanter
Saken ble trukket.

40/2019 113/1 m.fl. Gullaug - Søknad om utsettelse av konsesjonsvilkår
Kommunestyrets vedtak:
Søknaden innvilges ikke.
Det fremkommer ikke av søknad eller rådmannens saksbehandling og begrunnelse,
landbruksfaglige, juridiske eller planfaglige argumenter for å innvilge utsettelse på
konsesjonsvilkår fastsatt i Miljøutvalgets vedtak av 19.februar 2013. Av hensyn til jordvernet
og pågående planprosesser i området ansees det som en klar fordel at konsesjonsvilkårene
oppfylles på nåværende tidspunkt.
I samsvar med vilkårene justerer rådmannen grenser for jordbruksområdene A og B på
henholdsvis ca 50 og ca 220 dekar, for å oppnå størst mulig sammenhengende jordbruksareal
ut fra landbruksfaglige hensyn.
De aktuelle arealer skal være avhendet og overdratt til aktiv næringsutøver innen landbruket
senest 31.12.2019.
Kommunestyrets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 første ledd endres deler av vilkår satt i første kulepunkt
i konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 i sak 8/2013 og i vedtak av 09.12.2014 i sak 76/2014.
Endringen gjelder frist for fradeling og salg av jordbruksareal, hvor det gis en forlengelse med
2 år – til og med 19.02.2021. Resten av konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 gjelder fullt ut.

I tillegg settes det krav om innsending av jordleiekontrakt i henhold til jordloven §8. Frist for
innsending til kommunen settes til 1. april 2019.
Vedtaket begrunnes med at endringen av frist for fradeling ikke vil tilsidesette
konsesjonslovens hensyn i vesentlig grad, spesielt med tanke på hensynet til en driftsmessig
god løsning hvor man skal ivareta landbruksnæringen. Samtidig anses vilkårsendringen som
hensiktsmessig hvor det er tatt hensyn til grunneiers utviklingsplaner for eiendommen.
Vilkårsendringen vil ikke ha negative konsekvenser for drift av arealene, men det skal tegnes
10-årig jordleiekontrakt slik jordloven krever.
Runar Gravdal (AP) fremmet Miljøutvalgets innstilling.
Miljøutvalgets innstilling ble vedtatt med 26 stemmer (14AP, 2MDG, 2KRF, 3SP, 1SV, 3V,
1U) mot 23 stemmer (18H, 5FRP) avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

41/2019 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 7/2019 om endret
oppstartstidspunkt for oppfylling av Guttebakksvingen Fv. 285
Kommunestyrets vedtak:
Klagene tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 12.02.2019 i sak 7/2019 opprettholdes,
og klagene oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for videre behandling.
Kommunestyrets behandling:
Planutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

42/2019 Klage på vedtak om detaljreguleringsplan for Klinkenberghagan.
Klagere: Erik Hennum og Henrik Trømborg
Kommunestyrets vedtak:
Klagen tas til følge. Kommunestyrets vedtak av 12.02.2019 i sak 9/2019 og 28.11.2017 i sak
112/2017 oppheves, og detaljreguleringsplanen for Klinkenberghagan avvises. Rådmannen
bes igangsette en prosess med tanke på tilbakeføring av planformålet til LNF.
Kommunestyrets behandling:
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget fra Gunnar Nebell (AP) falt med 17 stemmer (14AP, 2MDG, 1U) mot 32
stemmer (18H, 5FRP, 2KRF, 3SP, 1SV, 3V)

Espen Lahnstein (SP) fremmer følgende forslag:

Klagen tas til følge. Kommunestyrets vedtak av 12.02.2019 i sak 9/2019 og 28.11.2017 i sak
112/2017 oppheves, og detaljreguleringsplanen for Klinkenberghagan avvises. Rådmannen
bes igangsette en prosess med tanke på tilbakeføring av planformålet til LNF.
Morgan Langfeldt (FRP) fremmer planutvalgets innstilling:
Klagen tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 12.02.2019 i sak 9/2019 opprettholdes,
og klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for videre behandling.
Espen Lahnstein (SP) sitt forslag ble vedtatt med 30 stemmer (14AP, 5H, 1KRF, 2MDG, 3SP,
1SV, 3V, 1U) mot 19 stemmer (13H, 5FRP, 1KRF)

43/2019 Meldinger
15/2019 Etablering av Liker kommunalteknikk, kommunalt foretak – Fremdriftsplan
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 15: Etablering av Lier kommunalteknikk, kommunalt foretak – Fremdriftsplan,
tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
16/2019 Nye og mer omfattende nettsider lansert - www.lieropplevelser.no
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 16: Nye og mer omfattende nettsider lansert - www.lieropplevelser.no, tas til
orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
17/2019 Orientering om avvik ved Linnes renseanlegg etter tilsyn i 2017
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 17: Orientering om avvik ved Linnes renseanlegg etter tilsyn i 2017, tas til
orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
18/2019 Frivillig vern av Flagret
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 18: Frivillig vern av Flagret, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
19/2019 Statusmelding om samhandlingsreformen - bestilling fra HSO
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 19: Statusmelding om samhandlingsreformen - bestilling fra HSO, tas til
orientering.
Kommunestyrets behandling:

Meldingen ble tatt til orientering.
20/2019 Melding om responssenter
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 20: Anskaffelse av digital løsning med responssenter, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
21/2019 Melding om støy fra veitrafikk ved Gullaug skole
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 21: Melding om støy fra veitrafikk ved Gullaug skole, jf. bestilling av
representant Silje Kjellesvik Nordheim (AP) i kommunestyret 11. desember 2018, tas til
orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
22/2019 Evaluering av Frivilligbørs Lier 2019
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 22: Evaluering av Frivilligbørs Lier 2019, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
23/2019 Status ungdomsarbeidet i NAV vår 2019
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 23: Status ungdomsarbeidet i NAV vår 2019, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
24/2019 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Vedtak om midlertidig
forbud mot tiltak innenfor Lyngås masseuttak. Klagere: Gustav Lyngås Grustak AS,
Stena Recycling AS og Baut Eiendom AS
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 24: Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Vedtak om midlertidig
forbud mot tiltak innenfor Lyngås masseuttak. Klagere: Gustav Lyngås Grustak AS, Stena
Recycling AS og Baut Eiendom AS, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
25/2019 Flytting av Lier båtforening og reetablering av Terminalbukta, status, antatte
kostnader/bistand fra kommunen og veien videre.
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 25: Flytting av Lier båtforening og reetablering av Terminalbukta, status, antatte
kostnader/bistand fra kommunen og veien videre, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
26/2019 Rutiner for renhold på skolene i Lier kommune

Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 26: Rutiner for renhold på skolene i Lier kommune, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
27/2019 163/30 Lier - Deling av landbrukseiendom- Orientering om
klagesaksbehandling
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 27: 163/30 Lier - Deling av landbrukseiendom- Orientering om
klagesaksbehandling, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

44/2019 Interpellasjoner/spørsmål
6/2019 Spørsmål om forbud mot engangsplast i kommuneorganisasjonen
Spørsmål om forbud mot engangsplast i kommuneorganisasjonen fra
Lars Haugen (FRP):
Fremskrittspartiet er opptatt av lokalmiljøet, og spesielt spørsmålet lokal forsøpling. Marin
forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem og en trussel både mot
dyreliv langs kyst og i hav, mot sjømatressursene og mot menneskers bruk av kyst- og
havområdene. Plasten er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer, og hvert år havner
6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast.
Lier kan kanskje ikke kunne betegnes som en kystkommune, men en kommune med kystlinje
til fjorden. Vår nærhet til fjorden og Lierelven er en viktig del av vår identitet, og bidrar til å
gjøre kommunen vår attraktiv for næringsliv, innbyggere og besøkende. Områdenes bidrag til
trivsel og folkehelse er stor. Det er derfor i kommunens interesse å ta vare på våre
kystområder, og FrP mener Lier bør ta et særskilt ansvar i arbeidet mot plastforsøpling.
Alle har et ansvar for å ta vare på lokalmiljøet sitt, og for å bidra i arbeidet med å begrense
forsøpling. Lier vil være en av kommunens desidert største arbeidsplass, med mange ansatte,
fordelt på et stort antall enheter og virksomheter. Det offentlige har selvsagt et ansvar for
holdningsskapende arbeid, men en organisasjon av denne størrelsen vil i tillegg kunne utgjøre
en direkte og konkret forskjell, gjennom sitt forbruk og sine innkjøp.
FrP mener Lier kommune bør innføre et forbud mot engangsplast i alle ledd av
organisasjonen. Forbudet bør gjelde alle plastprodukter som ikke er helt nødvendige, og hvor
det finnes mer miljøvennlige alternativer. Eksempler på produkter som bør forbys er
plastbestikk, plasttallerkener, plastkopper, bomullspinner av plast, sugerør av plast osv. Dette
kan reguleres gjennom kommunens innkjøpsreglement.
Vi ønsker på grunnlag av dette å be om ordførerens syn på følgende:
⦁
Er ordføreren positiv til et forbud mot engangsplast i Lier kommune?
⦁
Vil ordføreren ta initiativ for å sikre at forslaget om forbudet mot engangsplast utredes
og tas opp til politisk realitetsbehandling?
Svar fra ordfører:

Takk for ditt spørsmål om et viktig tema.
Jeg tror de aller fleste av oss er blitt mer oppmerksomme på, og ønsker å bidra med tiltak mot,
forsøpling, og særlig plastforsøpling, som et stort miljøproblem.
Jeg besvarer dine to spørsmål samlet.
I miljøutvalgets møte 25. april 2018 ble det bestilt følgende melding:
Utredning av Lier kommunes bruk av plastemballasje med henblikk på å erstatte dette med
annet material. Eget bruk og innkjøpsordninger.
Meldingen ble lagt frem for miljøutvalget den 5.12.2018. I meldingen kan vi blant annet lese
følgende:
«Lier kommune gjør i dag sine innkjøp gjennom:
 Rammeavtaler gjennom BTV innkjøp (Buskerud fylkeskommune)
 Egne rammeavtaler
 Enkeltavtaler
Når det gjelder avtaler gjennom BTV har vi anledning til å spille inn våre behov til
arbeidsgruppen som utformer konkurransegrunnlaget for nye rammeavtaler. Vedr.
konkurransegrunnlag for inngåelse av egne rammeavtaler, har vi anledning til å sette de krav
som vi forventer at markedet har mulighet til å oppfylle.
…
Administrasjonen har en god rutine med månedlige møter mellom innkjøp og rådgiver for
miljø og samfunn, der aktuelle miljøkrav vurderes for de forestående anbudskonkurranser.
Mulighet for krav som omhandler reduksjon av plastemballasje vil være en del av dette.
…
Miljøfyrtårn er en annen god anledning til å arbeide med å redusere bruk av plast i
virksomheten generelt.
…»
Det finnes således flere muligheter til å endre våre innkjøp for å unngå særskilte
plastprodukter som ikke er helt nødvendige, og hvor det finnes mer miljøvennlige alternativer,
slik du skriver. Særlig plastbestikk, plasttallerkener, plastkopper, bomullspinner av plast og
sugerør av plast, bør være relativt enkelt å forby eller bytte ut med andre alternativer, slik jeg
ser det. Jeg er derfor positiv til et forbud mot engangsplast i Lier kommune rettet mot slike
produkter.
Det er i tillegg varslet et forbud nasjonalt mot disse produktene. Klima- og miljøminister Ola
Elvestuen sier blant annet følgende: Miljødirektoratet får nå i oppdrag å utarbeide en forskrift,
der målet er å få den ut på høring allerede til høsten, slik at den kan tre i kraft våren 2020.
På denne bakgrunn vil jeg be rådmannen om å fremlegge en ny melding der det kort
redegjøres for status knyttet til plastminimering og forbud i forbindelse med ovennevnte
innkjøpsrutiner, og hvordan et eventuelt forbud for særskilte plastprodukter kan inntas ved
revisjon av konkurransegrunnlag(ene). Dersom det er påkrevet, for eksempel dersom det ikke
allerede er innført strenge nok krav knyttet til plastinnkjøp, er jeg positiv til å følge opp en
slik melding med en politisk sak for realitetsbehandling. En slik sak bør ses i sammenheng
med nye regler som er varslet av statsråden.

7/2019 Ja til flere skolehager i Lier fra Janicke K. Solheim (MDG) og Øivind Hammer
(MDG)
Interpellasjon fra Janicke K. Solheim (MDG) og Øivind Hammer (MDG)
Ja til flere skolehager i Lier
En skolehage er en pedagogisk ressurs for økologisk, sosial og levende læring, og kan
være en verdifull møteplass og pusterom i en tett og travel skolehverdag.
Skolehager er en fin arena for å lære om godt kosthold og å være i fysisk aktivitet. Begge
faktorer bidrar positivt til folkehelsen. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet slår fast
at overvekt og inaktivitet er et problem hos en betydelig del barn og ungdom.
Skolehager legger til rette for opplevelser som barna tar med seg gjennom livet. Å så et frø og
følge planten mens den vokser og blir til mat er en revolusjonerende oppdagelse for mange
barn. Ved å jobbe med både kompost og dyrking blir barna våre kjent med naturens sykluser.
Skolehagen kan lære elevene konkret om kretsløp, resirkulering og om å ta vare på matjord
gjennom kompostering, som også er et klimatiltak.
Glede over fysisk aktivitet, utforsking og eksperimentering i naturen, sammen med kunnskap
om hvordan man tilbereder sunn mat er viktig læring. Skolehagene kan også
 Gi elevene kunnskap om hvordan naturen gir oss grønnsaker, frukt og bær.
 Utvikle elevenes evne til å føle ansvar, respekt og forståelse for samspillet mellom
insekter- og planteliv i naturen.
 Bidra til økte basiskunnskaper om matens opprinnelse og videreføring av kulturarven
vår knyttet til dyrking.
Å lære ved å gjøre er en av de beste pedagogiske metodene vi har. Barna lærer godt i samspill
med hverandre. Skolen trenger flere arenaer for å ivareta og utvikle de evnene som spiller en
stor rolle for livslang læring. Få steder er dette mer konkret enn i en skolehage.
Skolehagen - kunnskapsløft og bærekraftmål
De nye læreplanene skal legge opp til at elevene i større grad skal forstå og kunne bruke
kunnskapen fra fagene i ulike situasjoner, og at naturfag skal bli et mer utforskende og
praktisk fag. Kroppsøvingsfaget får mer fokus på aktivitetsglede og helse. Mat og helse skal
også bli mer praktisk orientert.
Kunnskapsløftet spesifiserte at opplæringen skal bidra til fremtidig velferd, verdiskaping og
en bærekraftig utvikling. Aktiv bruk av skolehagen kan derfor knyttes tett opp mot pensum og
kunnskapsmål innen bl.a. fysisk aktivitet, samfunnsfag, mat og helse, matematikk og
naturfag, samt FNs bærekraftmål. Bruk og observasjon av naturen tilrettelegger for
nysgjerrighet og trigger interesse for vitenskap og forskning.
Forslag til vedtak:
1) Alle grunnskoler og ungdomsskoler i Lier skal få tilbud om å benytte seg av en
skolehage.
2) Finansiere etterutdanning av lærere og førskolelærere i økologisk dyrking og
pedagogisk bruk av en økologisk drevet skolehage.
3) I områdeplaner og ved bygging av nye skoler skal det settes av egnede
områder i forbindelse med skolene til skolehager.

Svar fra ordfører:
Takk for interpellasjonen med spennende ideer.
Jeg vil oversende forespørselen til rådmannen uten realitetsbehandling, ref. reglementet punkt
5.8.1, siste avsnitt, ettersom det ikke er spørsmål rettet til meg som ordfører. Det innebærer at
forslagene kan framlegges til politisk behandling på et senere tidspunkt.

Meldinger
28/2019 Kommunedelplan E134 Dagslett - E18 - melding om mottatt forslag til
planprogram
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 28: Kommunedelplan E134 Dagslett - E18 - melding om mottatt forslag til
planprogram, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

