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1/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 06.12.2018
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 06.12.2018 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 06.12.2018 ble enstemmig godkjent.

2/2019 Politisk struktur kommunestyreperioden 2019 - 2023
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Formannskapsmodellen legges til grunn for politisk organisering i kommunestyreperioden
2019 – 2023.
2. Følgende faste utvalg opprettes og velges av kommunestyret:
Formannskap – 13 medlemmer - FS
Utvalg for miljø og plan -9 medlemmer - MPU
Utvalg for oppvekst, kultur og idrett – 9 medlemmer - OKI
Utvalg for helse, sosial og omsorg – 9 medlemmer - HSO
Eierutvalg – 5 medlemmer – EIU
Valgstyre – 13 medlemmer - VS
3. Følgende obligatoriske utvalg velges av kommunestyret:
Partsammensatt utvalg – 5 medlemmer
Klagenemd – 5 medlemmer
Kontrollutvalg – 5 medlemmer
Eldreråd – avventer forskrift
Råd for personer med funksjonsutsettelse – avventer forskrift
Ungdomsråd – avventer forskrift
4. Utvalgenes ansvarsområder, myndighet og oppgaver slik de fremgår av vedlegg 1, tas til
orientering og legges til grunn for det videre arbeid.
5. Spørsmål knyttet til prinsipper for representasjon i utvalgene og arbeidsform samt
delegasjon av avgjørelsesmyndighet ses i sammenheng med behandling av reglement for
politiske organer og folkevalgtes arbeidsvilkår.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Formannskapsmodellen legges til grunn for politisk organisering i kommunestyreperioden
2019 – 2023.

2. Følgende faste utvalg opprettes og velges av kommunestyret:
Formannskap – 13 medlemmer - FS
Utvalg for miljø og plan -9 medlemmer - MPU
Utvalg for oppvekst, kultur og idrett – 9 medlemmer - OKI
Utvalg for helse, sosial og omsorg – 9 medlemmer - HSO
Eierutvalg – 5 medlemmer – EIU
Valgstyre – 13 medlemmer - VS
3. Følgende obligatoriske utvalg velges av kommunestyret:
Partsammensatt utvalg – 5 medlemmer
Klagenemd – 5 medlemmer
Kontrollutvalg – 5 medlemmer
Eldreråd – avventer forskrift
Råd for personer med funksjonsutsettelse – avventer forskrift
Ungdomsråd – avventer forskrift
4. Utvalgenes ansvarsområder, myndighet og oppgaver slik de fremgår av vedlegg 1, tas til
orientering og legges til grunn for det videre arbeid.
5. Spørsmål knyttet til prinsipper for representasjon i utvalgene og arbeidsform samt
delegasjon av avgjørelsesmyndighet ses i sammenheng med behandling av reglement for
politiske organer og folkevalgtes arbeidsvilkår.
Espen Lahnstein (SP) og Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende fellesforslag:
1. Lier kommune opprettholder dagens utvalgsstruktur.
2. Fremtidig rekkefølge mellom møter i planutvalg og miljøutvalg reguleres slik at
miljøutvalg behandler før planutvalg i saker som behandles i begge utvalg.

Søren Falch Zapffe (H) sitt forslag ble vedtatt med 10 stemmer (4AP, 4H, 1FRP, 1V) mot 3
stemmer (1MDG, 1KRF, 1SP) avgitt for fellesforslaget fra MDG og SP.

3/2019 Bosetting av flyktninger 2019
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Lier kommune imøtekommer anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) om å bosette 34 flyktninger i 2019. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
De tre flyktninger som var på kvoten og ikke ble tatt imot i 2018 tas imot i tillegg til omsøkte
34 i 2019.
2. Dette innebærer at vedtak av 1. desember 2015 (på 50 flyktninger) er endret.

Formannskapets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag:
Lier kommune bosetter ingen flyktninger i 2019
Brynhild Heitmann (KRF) fremmer HSO-utvalgets innstilling:
1. Lier kommune imøtekommer anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) om å bosette 34 flyktninger i 2019. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
De tre flyktninger som var på kvoten og ikke ble tatt imot i 2018 tas imot i tillegg til omsøkte
34 i 2019.
2. Dette innebærer at vedtak av 1. desember 2015 (på 50 flyktninger) er endret.
HSO-utvalgets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (4AP, 4H, 1KRF, 1MDG, 1SP, 1V)
mot 1 stemme (1FRP) avgitt for forslaget fra Per Vemork (FRP)

4/2019 Vestsideveien 100
Formannskapets vedtak:
1. Den økonomiske rammen for rehabiliteringsprosjektet for Vestsideveien 100 økes med
12.235.000 kr.
2. Økt rammebevilgning finansieres gjennom prosjektet – Boligsosiale virkemidler
3. Rådmannen legger frem en ny sak om brukergruppe for Vestsideveien 100, og et godt
opplegg for dialog med naboene.
4. Rådmannen legger også frem en sak om hvordan de vil legge til rette for videre arbeid i
samarbeid med de private bo- og omsorgshjemmene, ref. notat fra Foreningen for de private
bo- og omsorgshjem.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zappfe (H) fremmet rådmannens forslag med følgende tilleggspunkter:
Nytt pkt. 3: Rådmannen legger frem en ny sak om brukergruppe for Vestsideveien 100, og et
godt opplegg for dialog med naboene.
Nytt pkt. 4: Rådmannen legger også frem en sak om hvordan de vil legge til rette for videre
arbeid i samarbeid med de private bo- og omsorgshjemmene, ref. notat fra Foreningen for de
private bo- og omsorgshjem.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.
Nytt pkt. 3 ble vedtatt enstemmig.

Nytt pkt. 4 ble vedtatt med 8 stemmer (4H, 1KRF, 1FRP, 1SP, 1V) mot 5 stemmer (4AP,
1MDG)

5/2019 Lier kommunes eierskapsprinsipper
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
 Lier kommune vedtar følgende 16 prinsipper som kommunens eierskapsprinsipper:
1. Før en mulig selskapsdannelse og valg av selskapsform skal det foreligge en
analyse av hva eier kan oppnå ved å opprette et selskap, fremfor å drive
aktiviteten innenfor en kommunal virksomhet.
2. Eierutvalget er Lier kommunes eierorgan.
3. Eierutvalget er Lier kommunes valgkomité. Denne, eller de valgkomiteen
oppnevner, er eierutvalgets representant(er) i selskapenes valgkomiteer
der kommunen er invitert til slik deltakelse.
4. Vedtektene i selskapene skal være utformet slik at tilstrekkelig eierstyring
sikres.
5. Ved utpeking av kandidater til selskapenes styrende organer skal valgkomiteen
vektlegge at selskapsstyrene skal ha bred kompetanse, herunder god
økonomisk og juridisk forståelse, bransjekunnskap, relevant erfaring og
fortrinnsvis styreerfaring samt politisk og samfunnsmessig kompetanse. Det
skal tilstrebes balansert kjønnsrepresentasjon. I Lier kommunes kommunale
foretak og hel- og deleide selskaper skal folkevalgte ikke velges til styreverv.
Styremedlemmene skal velges for to år omgangen, med mulighet for gjenvalg.
6. Alle styremedlemmer oppnevnt av Lier kommune skal motta kommunens
veileder for styremedlemmer. Styremedlemmer i kommunalt eide foretak og
selskaper skal tilbys opplæring i rollen som styremedlem.
7. Alle selskaper skal drives ut fra god forretningsetikk og bærekraftig
samfunnsutvikling. Alle kommunale foretak og heleide selskaper skal som
minimum implementere Lier kommunes etiske retningslinjer.
8. Det skal være en klar og presis eierstrategi for hvert enkelt selskap, godt
forankret hos det enkelte styremedlem.
9. Alle kommunale foretak og selskaper skal ha retningslinjer for
informasjonsutveksling mellom eierutvalget og eierutvalgets representant.
10. Kommunale foretak og kommunalt eide selskaper skal legge til rette for
åpenhet om sitt selskap i alle forhold, som av konkurransemessige hensyn ikke
er unntatt offentlighet.
11. Informasjon fra selskap til eier skal skje gjennom selskapsledelsen.
12. Eierskap skal være godt forankret i formannskapet og kommunestyret gjennom
vedtak og meldinger. Det skal årlig avholdes eierseminar for eierutvalg og
formannskap hvor også selskaper kan være representert på invitasjon.
13. Der kommunen eier samtlige aksjer utgjør formannskapet generalforsamling.
Der hvor aksjeselskapet ikke er heleid av Lier kommune har ordfører fullmakt
til å møte på generalforsamling. Rådmann kan møte med fullmakt.
14. Resultatene av Lier kommunes eierskap skal behandles av kommunestyret
hvert år, i løpet av 4. kvartal gjennom sak om eierskapsmelding.
15. Eierskapspolitikken behandles av kommunestyret to ganger i
kommunestyreperioden, første gang innen utgangen av første året i ny
valgperiode.

16. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og innen utgangen av året
etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke
eierskapskontroller som skal gjennomføres.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

6/2019 Lier kommunes eierskap i aksjeselskaper og interkommunale
selskaper i 2017
Formannskapets innstilling til kommunestyret:


Resultatene fra Lier kommunes eierskap 2017 tas til orientering, og en eventuell vurdering
av kommunens eierposter gjøres av eierorganet.

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

7/2019 Regional plan for lokalisering av tømmerhavn – uttalelse til melding
om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Formannskapets vedtak:
1. Formannskapet tar saken til orientering.
Protokolltilførsel fra Tove Hofstad (V):
Lier kommune ber om at lokalitet nr. 8 Gullaugodden ikke tas med videre med i
utredningsarbeidet.
Formannskapets behandling:
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag:
Tømmerhavn på Gullaugodden er uforenlig med planlagt by- og tettstedsutvikling i området,
jfr. Opplisting av pågående planprosesser inntatt i planprogrammet.
Gunnar Nebell (AP) sitt forslag falt med 6 stemmer (4AP, 1MDG, 1FRP) mot 7 stemmer (4H,
1KRF, 1SP, 1V)
Rådmannens forslag om å ta saken til orientering ble vedtatt enstemmig.
Tove Hofstad (V) fremmet følgende protokolltilførsel:
Lier kommune ber om at lokalitet nr. 8 Gullaugodden ikke tas med videre med i
utredningsarbeidet.

8/2019 Fastsetting av Planprogram for kommunedelplan med KU samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt - Fjordbyen
Formannskapets innstilling til kommunestyret:


Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§11-13 og 4-1, samt forskrift om
konsekvensutredning § 16, fastsettes planprogram, datert rådmannen 12.02.2019, for
kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt - Fjordbyen

Formannskapets behandling:
Kommuneplanutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

9/2019 Utvidelse av planområdet for områdeavgrensning for Fjordbyen på
Lierstranda
Formannskapets vedtak:
Rådmannens forslag til utvidelse av planområdet for områderegulering for Fjordbyen vedtas i
medhold av Plan- og bygningslovens §12-8.
Formannskapets behandling:
Kommuneplanutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

10/2019 Høringsuttalelse til søknad fra Norsk Bioenergi AS
Formannskapets vedtak:


Rådmannens forslag til høringsuttalelse tas til orientering og oversendes NVE med
følgende endringer:
1 Ta ut siste avsnitt s. 162 som begynner med «Lier kommune er positive…»
2 Siste avsnitt s. 164 – ny inkluderende setning: «Arealet hvor disse tiltakene planlegges
gjennomført…»

Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
 Rådmannens forslag til høringsuttalelse tas til orientering og oversendes NVE med
følgende endringer:
Siste avsnitt s. 164 – ny inkluderende setning: «Arealet hvor disse tiltakene planlegges
gjennomført…
Janicke K. Solheim (MDG) og Per Vemork (FRP) fremmet Miljøutvalgets innstilling:



Rådmannens forslag til høringsuttalelse tas til orientering og oversendes NVE med
følgende endringer:
1 Ta ut siste avsnitt s. 162 som begynner med «Lier kommune er positive…»
2 Siste avsnitt s. 164 – ny inkluderende setning: «Arealet hvor disse tiltakene planlegges
gjennomført…»

Miljøutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (4AP, 1FRP, 1MDG, 1SP, 1V) mot 5
stemmer (4H, 1KRF) avgitt for forslaget fra Søren Falch Zapffe (H)

11/2019 Offentlig høring av strategiplan "Lierbyen 2030"
Formannskapets vedtak:
1. Utkast til strategiplan Lierbyen 2030 med tilhørende handlingsplan legges ut til offentlig
høring.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

12/2019 Avtale om setterådmann
Formannskapets vedtak:
1. Vedlagte forslag til avtale om setterådmann godkjennes. Ordfører signerer på vegne av
kommunen.
2. Det gis en økonomisk ramme på inntil én månedslønn med utgangspunkt i
setterådmannens lønn, samt for påløpte kostnader knyttet direkte til oppdraget. Utover
dette kalles formannskapet inn for evt. ytterligere bevilgning.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

13/2019 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Revisjon av
vertskommuneavtale
Formannskapets innstilling til kommunestyret:


Eksisterende vertskommuneavtale etter kommunelovens §28b og
forurensningsforskriftens kapittel 12 revideres slik at Holmestrand kommune innlemmes i
avtalen. Forøvrig er avtaleteksten uendret.

Formannskapets behandling:
Miljøutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

14/2019 Egge asfaltmottak, fresemasselager. Spørsmål om relokalisering og
alternativ veidrift
Formannskapets vedtak:
 Saken sendes tilbake til rådmannen for ytterligere informasjon om prosessen knyttet til
vurdering av forurensningsfaren for alternativ A og alternativ B.
 Asfaltmottak med fresemasselager og snødeponi vurderes også separat.

Formannskapets behandling:
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt enstemmig:
 Saken sendes tilbake til rådmannen for ytterligere informasjon om prosessen knyttet til
vurdering av forurensningsfaren for alternativ A og alternativ B.
 Asfaltmottak med fresemasselager og snødeponi vurderes også separat.

15/2019 Meldinger
1/2019 Melding om boveiledning av nyankomne flyktninger
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 1: Boveiledning av nyankomne flyktninger som bosettes i private boliger, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
2/2019 Mindre endring av "Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Lier
kommune
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 2: Mindre endring av "Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Lier
kommune, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
3/2019 Gjennomføring av boligsosial handlingsplan med hensyn til plassering av ulike
brukergrupper
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 2: Bruk av Heggtoppen, Vestsideveien 100, Glitre bofellesskap og kjøpte plasser,
tas til orientering.

Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

4/2019 Melding vedrørende tilbakeføring av regulert eiendom til LNF
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 4: Melding vedrørende tilbakeføring av regulert eiendom til LNF, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
5/2019 Konkurranseutsetting av eiendomsdrift og renholdstjenester - prosess og
fremdrift
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 5: Konkurranseutsetting av eiendomsdrift og renholdstjenester - prosess og
fremdrift, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

16/2019 Lokaler for Lier Kommunalteknikk KF
Formannskapets vedtak:
1. Lokaler for Lier Kommunalteknikk KF løses ved etablering av permanent modulbygg på
Bilbo, og med tilpasninger i øvrig bygningsmasse.
2. For å kunne oppnå ytterligere synergier i kommunens øvrige tekniske fagmiljøer, skal det
også innenfor bevilget ramme søkes etablert kontorløsninger for et samlet Lier
Eiendomsselskap KF.
Formannskapets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake for ytterligere utredning. En kostnadsramme på kr. 25.000.000 fremstår
som altfor høy tatt i betraktning framtidig kommunalt omfang av tekniske tjenester,
kommunens øvrige oppgave/forpliktelse og kommunens økonomi.
Per Vemork (FRP) sitt forslag falt med 1 stemme (1FRP) da det ble satt opp mot
administrasjonsutvalgets innstilling som ble vedtatt med 12 stemmer (4AP, 4H, 1MDG,
1KRF, 1SP, 1V)

