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Diverse tatt opp under møtet:
 Orientering v/ kommuneoverlege Ingrid Bjerring om situasjonen vedrørende covid-19.
--------------Publikums spørrekvarter:
 Helge Hellebust hadde merknad til sak 118/2020
--------------Ordførers informasjonskvarter:
 Godt samarbeid med nabokommunene Asker, Bærum og Drammen vedrørende
iverksetting av tiltak under oppblomstring av koronapandemien.
 Holdt innlegg om E134 for transportkomiteen på stortinget på Teams, digitalt seminar.
 Åpning av kulturseverdighet på Huseby. Husebyrommet - digitalt museum.
---------------

Bestilling av sak:
Thomas Klingen (FRP) bestilte følgende sak med tilslutning fra kommunestyret:
Lier kommune ser på mulighetsstudie for å få alternative kommunikasjonsmuligheter,
eksempelvis tegnspråk inn som valgfag i Lierskolen.
Kathy Lie (SV) bestilte følgende sak på vegne av AP, MDG, V og SV som ble vedtatt med
37 stemmer (15H, 11AP, 3MDG, 1KRF, 4SP, 2SV, 1V) mot 4 stemmer (4FRP):
Administrasjonen bes utarbeide en sak til kommunestyret der det utredes Lier kommunes
kapasitet til å ta imot flyktninger ut over det som ble vedtatt i sak 141/2019 om å
imøtekomme IMDIs anmodning om å bosette 30 flyktninger i 2020. Utredningen skal danne
grunnlag for at Lier kommune kan stille seg positive til å øke antall flyktninger som bosettes i
Lier hvis regjeringen via IMDI ber om det.
Vi ber om at det i saken vurderes hvordan de mest sårbare kan prioriteres og da spesielt med
tanke på barnefamilier og enslige mindreårige.
Vi ber også om en redegjørelse for hvor mange kvoteflyktninger Lier kommune har bosatt så
langt i år og hvor mange man regner med vil bli bosatt i henhold til det som ble vedtatt for
2020.
Saken bes fremlagt for kommunestyret senest i …….
Bakgrunn for saken:
Før sommeren fremmet vi en interpellasjon for å evakuere barna i Morialeieren i Hellas.
Denne ble avvist fra behandling med bakgrunn i at man mente det ikke var kommunepolitikk
og dermed ikke hørte til saker vi skal behandle i kommunestyret.
Forholdene i Moria har vært prekære lenge, men etter storbrannen i leieren har situasjonen
blitt mange hakk verre. Hellas har ikke kapasitet til å håndtere situasjonen og flere europeiske
land, inkludert Norge har sagt de kan ta imot noen flyktninger fra leieren. Men dette er langt
fra tilstrekkelig. Vi mener at Norge som et av Europas rikeste land bør vise større solidaritet
og barmhjertighet, og at å ta imot 50 flyktninger ikke er nok. Men vi forholder oss til at det er
regjeringen som vedtar vår flyktningpolitikk. Vi ønsker likevel med denne saken å vise
regjeringen hvilken kapasitet vi har i Lier kommune i tilfelle de skulle følge oppfordringen fra
store deler av kommune Norge og vedta å ta imot flere flyktninger.
Situasjonen i flyktningeleirene flere steder er uholdbar og det Syriske folk er svært hardt
rammet.
Samtidig har det p.g.a. Covid 19 pandemien ikke kommet det antallet kvoteflyktninger til
Norge i 2020 som man vedtok å ta imot. Dette kan gjøre at vi nå har noe mer kapasitet til å
hjelpe noen flere av de som nå er i nød. Vi ønsker derfor ikke å begrense saken til å bare
gjelde flyktninger fra Moria, men også flyktninger fra andre leire hvor livssituasjonen er
uholdbar og menneskerettighetene ikke overholdes. Vi ønsker å prioritere barnefamilier og
enslige mindreårige flyktninger.
--------------Bestilling av melding:
Tove Hofstad (V) bestilte følgende melding:
Når en ferdes i Lier enten på sykkel eller til fots, så legger en merke til detaljer som bilister
trolig overser. Lier kommune har en rekke grå betongflater, være seg brofundament,
underganger eller annen type veggmodul. Disse er grå og triste og gir et kaldt og anonymt
uttrykk. Dette er flater som ofte er gjenstand for tagging. I Drammen har de løst denne

problematikken ved å la kunstnere dekorere flatene, til innbyggernes store begeistring. Lier
kommune kan, ved å benytte samme løsning som Drammen, mulighet til å lage
identitetsskapende dekorasjoner og mer trivsel for myke trafikanter.
For å gjøre skoleveier og andre gang- og sykkeveier triveligere bes kommunedirektøren å
legge fram en melding som belyser følgende punkter:
1. Hvor mange grå betongflater av særlig størrelse (ca 8- 10 kvm) finnes det i Lier og
hvor er disse plassert?
2. Hvor store utgifter har Lier kommune på å fjerne tagging og hvor ofte gjøres dette?
3. Hvor mye koster det å dekorere en vegg, når en bruker Drammen som modell
Meldingen bes forelagt kommunestyret så snart som mulig og før budsjettet for 2021 skal
vedtas.
---------Kristin Thorsud Teien (MDG) bestilte følgende melding:
FNs klimapanel og det internasjonale naturpanelet peker begge på at flere hensyn må sees i
sammenheng hvis man skal oppnå en bærekraftig utvikling. Arealforvaltningen må finne de
beste løsningene for både klima og natur og tilpasses en mer usikker framtid. Dette innebærer
å:
•
bevare natur og eksisterende karbonlagre,
•
søke å gjenopprette tapt naturmangfold og karbonlagre, og
•
sikre arealer som er motstandsdyktige i møte med fremtidens vær og klima.
På denne bakgrunn er det viktig at Lier kommunes klimaarbeid blir knyttet tettere opp mot
arealpolitikken i kommunen. Lier bør ikke bare ha et klimabudsjett, men et klima- og
miljøbudsjett. Rapportering på klimabudsjettet kan ikke bare inneholde rapportering på
reduserte klimagassutslipp, men også en rapportering på arealbruk og hvordan denne er
gjennomført for å ta vare på naturmangfold og karbonlagre og til beste for klimatilpasning.
Dette kan gjøres gjennom etableringen av et areal- eller naturregnskap.
På denne bakgrunn bestiller vi en melding om hvordan Lier kommune kan få på plass et
arealregnskap som kan integreres i årlig rapportering som grunnlag for en helhetlig
arealpolitikk til beste for både klima og natur. Fra om med med 2022 bør arealregnskapet
være på plass.

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær
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112/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 08.09.2020
Kommunestyrets vedtak:
Protokoll fra møte 08.09.2020 godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Protokoll fra møte 08.09.2020 ble godkjent enstemmig.
Tone Elisabeth Svendsen (AP) hadde merknad til protokollen vedrørende spørsmål til
ordfører og at dette ikke protokolleres.
Kommunestyret ga tilslutning til Tone Elisabeth Svendsen (AP) sitt forslag om at det
protokolleres at det er stilt spørsmål til ordfører, med henvisning til nett-tv for muntlig svar.
Protokollen fra møte 08.09.2020 rettes opp etter denne tilslutningen.

113/2020 Revidering av finansreglement
Kommunestyrets vedtak:
Forslag til revidert finansreglement for Lier kommune som konsern vedtas med følgende
endringer:
Punkt 4.4.1, underpunkt v) Minimumsnivå for rentebinding på 30 prosent utgår.
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret ble fremmet og vedtatt enstemmig.

114/2020 Strategi for drift av Lier kommuneskoger
Kommunestyrets vedtak:
1. Skogsdriften må minimum tilfredsstille sertifiseringskrav i henhold til det internasjonale
miljøstyringssystemet ISO 14001.
2. Hogst skal unngås i yngle og hekketid; som beskrevet i Naturmangfoldloven og i samsvar
med lov om dyrevelferd.
3. Kunstgjødsel skal ikke anvendes i skogen. Harving og pløying av skogbunn skal unngås
4. Lier asvo sikres tilgang til løvtre virke for vedproduksjon, fra kommunalt eide
skogarealer, og skal prioriteres
5. Hogst og andre tiltak i nærskogene skal utføres på en estetisk pen måte slik at det er så fint
og enkelt som mulig å ferdes i områdene.
6. Det bør tilstrebes å benytte plukkhogster så langt det er mulig; for bærekraftig
skogsdrift og en mer variert og sjiktet skog.
Kommunestyrets behandling:
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende forslag:

Som Formannskapets innstilling med følgende
Endring:
1. Skogsdriften må minimum tilfredsstille sertifiseringskrav i henhold til det
internasjonale miljøstyringssystemet ISO 14001.
FSC-sertifiserte skoger er det beste for både miljø, klima, dyr og planter. Derfor bør
driften av Liers kommuneskoger tilstrebe FSC-standard.
Tillegg:
6. Det bør tilstrebes å benytte plukkhogster så langt det er mulig; for bærekraftig
skogsdrift og en mer variert og sjiktet skog.
Hanne Myhre Gravdal (H) fremmet formannskapets innstilling minus pkt. 3:
1. Skogsdriften må minimum tilfredsstille sertifiseringskrav i henhold til det internasjonale
miljøstyringssystemet ISO 14001.
2. Hogst skal unngås i yngle og hekketid; som beskrevet i Naturmangfoldloven og i samsvar
med lov om dyrevelferd.
4. Lier asvo sikres tilgang til løvtre virke for vedproduksjon, fra kommunalt eide
skogarealer, og skal prioriteres
5. Hogst og andre tiltak i nærskogene skal utføres på en estetisk pen måte slik at det er så fint
og enkelt som mulig å ferdes i områdene.
Votering:
Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 22 stemmer (15H, 4FRP, 3SP) mot 19
stemmer (11AP, 3MDG, 1KRF, 2SV, 1SP, 1V) avgitt for pkt. 1 fremmet av Janicke Karin
Solheim (MDG)
Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt enstemmig.
Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 22 stemmer (11AP, 3MDG, 1KRF, 4SP,
2SV, 1V) mot 19 stemmer (15H, 4FRP)
Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt enstemmig.
Formannskapets innstilling pkt. 5 ble vedtatt med 37 stemmer (11AP, 15H, 1KRF, 3MDG,
4SP, 2SV, 1V) mot 4 stemmer (4FRP)
Janicke Karin Solheim (MDG) sitt forslag til pkt. 6 ble vedtatt med 22 stemmer (11AP, 3H,
3MDG, 2SP, 2SV, 1V) mot 19 stemmer (12H, 4FRP, 1KRF, 2SP)

115/2020 Klimaarbeidet i Lier kommune – planer og system for oppfølging.
HP 2020-2023, oppdrag 2.15
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommuneplanens samfunnsdel med mål om et klimanøytralt Liersamfunn, følges opp
av en ny klimahandlingsplan, som legges frem for politisk behandling i 2021.
2. Samtidig med utarbeidelsen av klimahandlingsplanen startes arbeidet med
klimabudsjett som integreres som en del av kommunens økonomi- og

handlingsprogram. Klimabudsjett vil være klart til handlingsprogrammet for 20222025.
3. Rådmannen får utarbeidet et kunnskapsgrunnlag i løpet av høsten 2020 som grunnlag
for punkt 1 og punkt 2.
Kommunestyrets behandling:
Miljø og planutvalgets innstiling til kommunestyret ble fremmet og vedtatt enstemmig.

116/2020 Politiråd 2020-2024 - Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og
Sør-Øst politidistrikt
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret vedtar ny organisering av politirådet der politirådet er en overordnet
styringsgruppe med undergruppe innen oppvekst og velferd. I tillegg organiseres pilot
på styrket samhandling mellom politi og lokalsamfunn som en undergruppe.
2. Samarbeidsavtale 2020 – vedtas
3. Kommunedirektøren oppdaterer Ruspolitisk handlingsplan i samsvar med punkt 1.
4. Samarbeidsavtalen søkes å få en lokaltilpasning til Liers særpreg.
5. Ordningen / samarbeidet evalueres og årsrapport sendes Formannskapet og
Kommunestyret.
Kommunestyrets behandling:
Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag:
Politiråd 2020-2024 - Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og Sør-Øst politidistrikt
Saken utsettes.
Punkt 1.
Det nedsettes en arbeidsgruppe som fremforhandler et nytt forslag til samarbeidsavtale og
avtale om tjenestetilbud i Lier kommune.
Punkt 2.
Avtalen skal gjennomgås med hovedvekt på å styrke tjenestestedet og tjenestetilbudet i Lier.
Arbeidsgruppen består av ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen ....
Utsettelsesforslaget fra Espen Lahnstein (SP) falt med 19 stemmer (11AP, 4FRP, 4SP) mot 22
stemmer (15H, 3MDG, 1KRF, 2SV, 1V)

Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende forslag:
Formannskapets innstilling til kommunestyret med Tillegg pkt. 5:
Ordningen / samarbeidet evalueres og årsrapport sendes Formannskapet og Kommunestyret.
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 4.

Samarbeidsavtalen søkes å få en lokaltilpasning til Liers særpreg.
Formannskapets innstilling med tillegg fra Janicke Karin Solheim (MDG) og Lars Haugen
(FRP) ble vedtatt enstemmig.

117/2020 Justering av skolekretsgrensen til Hallingstad, Hennummarka og
Nordal skole
Kommunestyrets vedtak:
I skolekretsgrensene for Nordal, Hallingstad og Hennummarka gjøres følgende med virkning
fra 1.8.2021:
 Langenga med adresse Gamle Ringeriksvei 17 – 37 tilhører Hallingstad krets
 Kraftveien med adresse Kraftveien 5-33 tilhører Hennummarka krets
 Hennum med adresse Hennumveien 43 og oppover fortsetter å tilhøre Nordal krets
Kommunestyrets behandling:
OKI-utvalgets innstilling til kommunestyret ble fremmet og vedtatt enstemmig.

118/2020 Klage på vedtatt detaljregulering for Øvre Lianvei 21. Klager:
Nøste Panorama
Kommunestyrets vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Administrasjonens vedtak av 16.06.2020 opprettholdes, og klagen
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for videre vurdering.
Kommunestyrets behandling:
Helge Jagland (AP) fremmet følgende forslag:
Klagen fra sameiet Nøste Panorama tas delvis til følge. Avsnitt 2 i punkt 3 i kommunestyrets
vedtak av 11.02.2020 endres til:
Det tillates ikke bygget heis-trappehus på bygg A og B. Heishus på bygg C gir full universell
tilgjengelighet når en samtidig tar i betraktning at nivåene på takene for bygg A og B er på
samme nivå som på gangstien på nordsiden av byggene.
Morgan Langfeldt (FRP) fremmet utvalget for miljø og plan sin innstilling:
Miljø og planutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 stemmer (15H, 4FRP, 2MDG, 1KRF,
2SV, 1V) mot 16 stemmer (11AP, 1MDG, 4SP) avgitt for forslaget fremmet av Helge Jagland
(AP)

119/2020 65/22 Baneveien 34 - Klage på avslag om fradeling av areal til
garasje
Kommunestyrets vedtak:
Klagen av 5. mai 2020 tas ikke til følge, og følgende vedtak av 16. april 2020 opprettholdes:
Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 avslås søknad om omdisponering og fradeling av
0,5 dekar dyrkbar jord som tilleggsareal til boligeiendom tiltenkt for oppføring av
garasje.
Vedtaket begrunnes med at fradelingen legger beslag på dyrkbar jord, vil være til ulempe
for drift av resterende areal på teigen og at det fra før er fradelt 1,1 dekar tomt til
bolighuset.

Saken sendes over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse
Kommunestyrets behandling:
Knut Erik Marheim (FRP) fremmet følgende forslag:
Klagen av 5. mai 2020 tas til følge med følgende vedtak: Med hjemmel i Jordloven § 1 og 9
innvilges søknad om omdisponering og fradeling av 0,5 dekar dyrkbar jord som tilleggsareal
til boligeiendom for oppføring av garasje.
Vedtaket begrunnes med at det ikke vil medføre drifts- og miljømessige ulemper for
omkringliggende øvrige arealer som kun er egnet til beitemark.

Landbruksutvalgets innstilling ble vedtatt med 22 stemmer (11AP, 3MDG, 4SP, 1KRF, 2SV,
1V) mot 19 stemmer (15H, 4FRP) avgitt for forslaget fra Knut Erik Marheim (FRP)

120/2020 Forliksrådet - valg av faste møtefullmektiger for 2021-2024
Kommunestyrets vedtak:
Kommunedirektøren gis fullmakt til å utpeke utvalg av møtefullmektiger til forliksrådet, i
henhold til tvistelovens forskrift § 3 første avsnitt, for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.
Kommunestyrets behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

121/2020 Søknad om fritak som meddommer - Kenneth Hovde Omdal
Kommunestyrets vedtak:
Fritak innvilges.

Kommunestyrets behandling:
Søknad om fritak ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens vedtak:
Fritak innvilges.

122/2020 Søknad om fritak som meddommer - Morten Olav Brenden
Kommunestyrets vedtak:
Fritak innvilges.
Kommunestyrets behandling:
Søknad om fritak ble enstemmig vedtatt.

123/2020 Melding om flytting - Jon Martin Høie (SV)
Kommunestyrets vedtak:
Sigmund Ruud velges som nytt 1. varamedlem i OKI utvalget.
Kommunestyrets behandling:
Kathy Lie (SV) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig.:
Sigmund Ruud velges som ny 1. varamedlem i OKI utvalget.

124/2020 Meldinger
50/2020 Orientering om salg av aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 50: Orientering om salg av aksjer i Eidos Eiendomsutvikling, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
51/2020 Kafénotat 2020
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 51: Kafénotat 2020, tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

125/2020 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
Kommunestyrets vedtak:
Som medlem til forliksrådet velges:
1. Reidar Lauritsen
2. Tone Elisabeth Svendsen
3. Brynhild Heitmann
Som varamedlemmer velges:
1. Arne Flatebø
2. Tone Birgitte Bergflødt
3. Gisle Finsveen
Som formann i forliksrådet velges:
Reidar Lauritsen

Kommunestyrets behandling:
Valgkomiteens innstilling til kommunestyret ble fremmet og vedtatt enstemmig.
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal gis fullmakt til å endre tittel formann/leder etter
tilbakemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

