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 Daniel Hallangen hadde kommentar i forbindelse med brev sendt til formannskapet
--------------Sak nr. 28 var unntatt offentlighet og formannskapet sluttet seg til forslag fra ordfører om at
saken behandles etter de øvrige sakene og at den behandles i lukket møte i hht.
Kommunelovens §31 og offentlighetslovens §23
--------------Bestilling av sak:
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17/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 31.01.2019
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 31.01.2019 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 31.01.2019 ble enstemmig godkjent.

18/2019 Det kommunale plansystemet
Formannskapets vedtak:
 Det kommunale plansystemet innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

19/2019 Formannskapets ansvarsområder med økonomi
Formannskapets vedtak:
Saken tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

20/2019 Glitre bofellesskap - forprosjekt
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Forprosjekt for Glitre Bofellesskap godkjennes innenfor en ramme på 57 676 454,-.
2. Innenfor kostnadsrammen gis rådmannen myndighet til å gjennomføre prosjektet ihht.
prosjektbeskrivelse for Glitre Bofellesskap.
Formannskapets behandling:
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:
1. Prosjektet Gifstad bofellesskap stansen pga. svak egnethet mv.
2. Rådmannen gis i oppdrag til innen 31.10.19 å finne alternative løsninger.
Lars Haugen (FRP) sitt forslag falt med 1 stemme (1FRP) mot 12 stemmer (4AP, 4H, 1KRF,
1MDG, 1SP, 1V) avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

21/2019 Oppløsning av Lier Everk Holding AS
Formannskapets vedtak:
 Vedtak 113/2017 pkt 8, om å avvikle Lier Everk Holding AS, 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.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

22/2019 Kommunal garanti til Tranby Varmesentral
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Lier kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån 13,54 millioner kroner som
Tranby Varmesentral AS tar opp til fjernvarmeanlegg.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 12,3 millioner kroner med tillegg av 10
% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 12,3
millioner kroner + 10 %).
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år
med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.

Protokolltilførsel fra Tove Hofstad (V):
Lier kommune gir garanti under forutsetning av at vedtak fra kommunestyret, sak 104/2018
om utfasing av fossile forbrenningskilder, følges opp og gjennomføres.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt med 12 stemmer (4AP, 4H, 1KRF,
1MDG, 1SP, 1V) mot 1 stemmer (1FRP).
Tove Hofstad (V) fremmet følgende protokolltilførsel:
Lier kommune gir garanti under forutsetning av at vedtak fra kommunestyret, sak 104/2018
om utfasing av fossile forbrenningskilder, følges opp og gjennomføres.

23/2019 Digitaliseringsstrategi Lier kommune
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Vedlagte strategi vedtas som digitaliseringsstrategi for Lier kommune med følgende tillegg:
Det forutsettes at det gjøres vurderinger som tar høyde for trusler, sårbarheter og svakheter
ved digitalisering under utarbeidelse av handlingsplanene.
Tilføye to områder for digital handlingsplan:
 Digital samhandling ved frivillighet
 Digitale politikere
Formannskapets behandling:
Tov Tovsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tilføye to områder for digital handlingsplan:
 Digital samhandling ved frivillighet
 Digitale politikere
Brynhild Heitmann (KRF) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt:
Det forutsettes at det gjøres vurderinger som tar høyde for trusler, sårbarheter og svakheter
ved digitalisering under utarbeidelse av handlingsplanene.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Tov Tovsen (AP) og Brynhild Heitmann (KRF)
ble vedtatt enstemmig.

24/2019 Ny driftsavtale vedrørende Eiksetra turisthytte
Formannskapets vedtak:
Forslag til ny driftsavtale vedtas. Avtalen skal gjelde fram til 31.12.2029 med mulighet for
forlengelse.
Formannskapets behandling:
GBK-utvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

25/2019 Mobildekning Eiksetraområdet - framføring av strøm til
basestasjon
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Det bevilges i forbindelse med første tertialrapport inntil 1,35 mill. til framføring av strøm til
basestasjon for mobiltelefoni i områdene rundt Eiksetra i Finnemarka. Finansiering skjer
gjennom bruk av disposisjonsfondet. Oppdraget med gjennomføring av prosjektet bestilles av
Lier Eiendomsselskap KF. Rådmannen inngår avtaler med de aktuelle kommuner som
beslutter å delta i samarbeidet. Dersom det ikke lykkes å inngå samarbeid med
nabokommuner, vil rådmannen velge Storkollen som lokasjon for basestasjon.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

26/2019 Mulig omorganisering av Legevakta i Drammensregionen IKS og
Drammensregionens interkommunale krisesenter (Betzy)
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle forslag til avtale om vertskommunesamarbeid
med Nye Drammen kommune for Legevakta i Drammensregionen.
2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle forslag til avtale om vertskommunesamarbeid
med Nye Drammen kommune for Drammensregionen interkommunale krisesenter
(Betzy).
Formannskapets behandling:
HSO-utvalgets innstilling til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

27/2019 Filmparken AS - fusjon og forespørsel om å benytte forkjøpsrett
Formannskapets vedtak:
1. Fusjonsplaner mellom Filmparken AS og Norsk filmkostyme AS tas til etterretning.
2. Lier kommune ønsker ikke å benytte seg av forkjøpsretten til aksjene Lillehammer
kommune skal selge.
3. Rådmannen søker å avhende Lier kommune aksjer i Filmparken AS på en mest
fordelaktig måte.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag:
Nytt pkt. 3: Rådmannen søker å avhende Lier kommunes aksjer i Filmparken AS på en mest
fordelaktig måte.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Søren Falch Zapffe (H) ble vedtatt enstemmig.

28/2019 Om fiber1 AS
Formannskapets vedtak:
Med bakgrunn i anbefaling fra styret i Lier Everk Holding AS tas det framforhandlede forslag
for innfusjonering av Fiber1 til Viken Fiber AS til etterretning.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Med bakgrunn i anbefaling fra styret i Lier Everk Holding AS tas det framforhandlede forslag
for innfusjonering av Fiber1 til Viken Fiber AS til etterretning.
Forslaget fra Søren Falch Zapffe (H) ble vedtatt enstemmig.

29/2019 Meldinger
6/2019 Interkommunale selskaper og flerkommunale samarbeid - status i arbeidet med
mulige endringer som følge av kommunereformen
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 6: Interkommunale selskaper og flerkommunale samarbeid - status i arbeidet med
mulige endringer som følge av kommunereformen, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
7/2019 Avvikling av Viva IKS og overføring av ansatte til Lier kommune
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 7: Avvikling av Viva IKS og overføring av ansatte til Lier kommune, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
8/2019 Varsel om uttreden fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 8: Varsel om uttreden fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, tas
til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
9/2019 Kommunereformens konsekvenser for Lier kommunes eierskap i
Glitrevannverket IKS
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 9: Kommunereformens konsekvenser for Lier kommunes eierskap i
Glitrevannverket IKS, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

10/2019 Orientering fra fellesnemnda i Nye Drammen om oppløsning av Legevakta i
Drammensregionen IKS og Drammensregionens interkommunale krisesenter IKS
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 10: Orientering fra fellesnemnda i Nye Drammen om oppløsning av Legevakta i
Drammensregionen IKS og Drammensregionens interkommunale krisesenter, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
11/2019 Egge asfaltmottak. relokalisering og etablering av snødeponi. Oppfølging av
formannskapets vedtak i sak 14/2019.
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 11: Egge asfaltmottak. relokalisering og etablering av snødeponi. Oppfølging av
formannskapets vedtak i sak 14/2019 tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
12/2019 Bestilt melding om kunstgressbaner
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 12: «Bestilt melding om kunstgressbaner i Lier», tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
13/2019 Foreløpig regnskap 2018
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 13: Foreløpig regnskap 2018, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
14/2019 Arbeidsledighet januar 2019
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 14: Arbeidsledighet januar 2019, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

30/2019 Bevilgning til forprosjekt MatRiket
Formannskapets vedtak:
1. Det bevilges et tilskudd på kr. 100 000 til forprosjekt MatRiket i henhold til vedtak i HP
2017-2020.
2. Det bevilges et tilleggstilskudd på kr. 100 000 til forprosjekt MatRiket i henhold til vedtak
i HP 2019-2022.
3. En sluttrapport skal forelegges kommunen ved avslutning av forprosjektet.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak pkt.1 ble fremmet og vedtatt med 12 stemmer (4AP, 4H,
1KRF, 1MDG, 1SP, 1V) mot 1 stemme (1FRP)
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 og pkt. 3 ble vedtatt enstemmig.

31/2019 Salg av eierandeler i eiendommen Sanssouci - Hassel fengsel
Formannskapets vedtak:



Rådmannen gis fullmakt til å iverksette en salgsprosess i tett samarbeid med styret
i sameiet Sanssouci.
Målet er størst mulig økonomisk gevinst, samtidig som hensynet til
lokalsamfunnet, fremtidig landbruksdrift, skole og barnehage ivaretas.

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

