Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested

Haugestad

Dato:

10.10.2017

Tidspunkt:

18:00 – 21:05

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Gunn Cecilie Ringdal
Brynhild Heitmann
Hilde Kristine Fossum
Søren Falch Zapffe
Karl Bellen
Per Hægstad
Hanne Myhre Gravdal
Olav Aasmundrud
Helene Justad
Hanne Garås
Gina Elisabeth Ekeberg
Adnan Afzal
Unni Lærum
Per Werrum
Frank Yggeseth
Reidar Lauritsen
Gry Anette Fossum Lund
Knut Olaf Haveråen Kals
Arne Jørstad
Silje Kjellesvik Norheim
Håkon Haglund Norstrand
Tov Hasler Tovsen
Runar Gravdal
Petter Enrique Dreier
Anne Marie Westlie Eidal
Hedda Kyrkjerud
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Medlem
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H
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H
H
H
H
H
A
A
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A
A
A

Vara

Mari Espedal (H)

Gunnar Nebell
Tone Elisabeth Svendsen
Tor Birger Jeppesen
Per Arne Bredesen
Arne Christian Rødby
Daniel Erik Nielsen
Lars Erik Petersen
Bente Born
Morgan E. Langfeldt
Lars Haugen
Knut Eilert Sørnes
Mette Irene Hansen
Thomas Emil Klingen Andersen
Espen Lahnstein
Laila Margrethe Tryde
Jan O. Stolp
Tove Hofstad
Geir Cato Kristiansen
Marianne Berg
Mats Harjo Skaar
Janicke Karin Solheim
Stian Gravdal
Ninnie Bjørnland

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem

A
A
A
A
A
A
A
A
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
SP
SP
SP
V
V
V
KRF
MDG
MDG
SV

Ann Heidi R. Svorstøl (A)
Knut Røssum (A)
Pål Birger Bendiksen (A)

Per Guthorm Vemork (FRP)

Øivind Hammer (MDG)

Helene Justad (H) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 103.
Morten Egeberg (H) tiltrådte i hennes sted under behandlingen.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bente Gravdal
Kst. rådmann
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Einar Jørstad
Kommunalsjef
Sikke Næsheim
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Olav Alme
Marianne Woldstad
Kommunikasjonssjef
Erik Modal
Kommunikasjonsrådgiver
Øystein Granheim
Økonomisjef

Diverse tatt opp under møtet:
Publikums spørretime:
 Vidar Solsvik hadde på vegne av ansatte og frivillige ved Nøstehagen merknad til
sak nr. 101.
 Vera Houck fra USBL hadde merknad til sak nr. 103
 Stine Bråthen, beboer i Båhusveien, hadde merknad til sak nr. 103.
---------------

Ordførers infokvarter:
 Representantskapsmøte i RfD
 Representantskapsmøte i legevakta, om den økonomiske situasjonen i selskapet
 Info- og folkemøter i Buskerudbyen
 Arbeid med rekruttering av ny rådmann
--------------Før behandling av sakene besvarte ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) spørsmål fra Ninnie
Bjørnland (SV) om organisering av renovasjonsordningen i Lier kommune.
På bakgrunn av svaret ba Ninnie Bjørnland (SV) om kommunestyrets tilslutning til følgende
bestilling av sak:
«SV ber om en sak om hvordan renovasjonen kan drives i kommunal eller interkommunal
regi, f.eks. i regi av RfD, og hvilke skritt kommunen må ta for å få til dette.»
Forslaget falt da det fikk 24 stemmer (15AP,5FRP,2MDG,1KRF,1SV) mot 25 stemmer
(18H,3SP,3V,1KRF).
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel:
«Det presiseres at FRP’s stemmegiving ikke innebærer et ja til rekommunalisering av
av renovasjon i Lier.»
Ninnie Bjørnland (SV) bestilte så en melding med samme ordlyd.
---------------

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær
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9/2017 Vil ordføreren treffe tiltak for å rekommunalisere renovasjonen i Lier kommune
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109/2017 Søknad om forskuttering av spillemidler til lysanlegg ved Martinsløkka

99/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.2017
Kommunestyrets vedtak:
Protokoll fra møte 05.09.2017 godkjennes.
Kommunestyrets behandling:
Protokollen fra møte 05.09.17 ble godkjent enstemmig.

100/2017 Finansrapport 2.tertial 2017
Kommunestyrets vedtak:
Finansrapport 2. tertial 2017 tas til orientering.
Kommunestyrets behandling:
Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig.

101/2017 2. Tertialrapport 2017 - Lier kommune
Kommunestyrets vedtak:
Driftsbudsjettet:
1000 kr.

1
2
3
4
5
6

Økt inntekt/
Redusert
utgift
LEKF – politiske vedtak
Underskudd Legevakt 2017
Forvaltninsrevisjon etter KS 81/2017 pkt. 3
Reduserte avdrag
Økt overføring til investering
Bruk av fond

Økt utgift/
Redusert
inntekt
652
2 600
110

7 000
7 000
3 362
10 362

10 362

1. Økonomiske konsekvenser av politiske vedtak for Lier Eiendomsselskap KF
 KS 78/2017 – Økt tilgang til utleielokaler og utstyr- regeljusteringer 0,175 mill. kr
 KS 46/2017 – Elevtallsvekst – Høvik skole (modul bygg) driftskostnad 0,205 mill. kr
 KS 112/2016 – Fastsetting av styrehonorar 0,272 mil. kr

2. Legevakten IKS har meldt om at de går med et underskudd i 2017, Liers andel utgjør 2,6
mill. kr.
3. Som følge av KS 81/2017 pkt. 3 har kontrollutvalget vedtatt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon, KsB 30/17. Det bevilges 110 000 kr til dette.
4. For å sikre at kommunen ikke går med underskudd foreslår rådmannen å redusere
avdragene med 7 mill. kr, se også pkt. 5.
5. Reduserte avdrag benyttes til å styrke netto driftsresultat ved å øke budsjettet for
overføring til investering, se også pkt. 4.
6. Pkt. 1 og 3 finansieres med bruk av disposisjonsfond

7. I fremtidige saksframlegg og tertialrapport skal Lier sammenlignes med Kostragruppe 13
og/eller reelt sammenlignbare kommuner.


300 000 kr i tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom føres fra
kommunens generelle disposisjonsfond og til bundet fond.

Investeringsbudsjettet:
1000 kr.

1
2
3

Økt inntekt/
Redusert
utgift
LEKF økt ramme prosjekt 9514
LEKF Omdisponering prosjekt 9228 til 9514
LEKF omdisponering prosjekt 9303 til 9514

Økt utgift/
Redusert
inntekt
1 250

150
1 100
1 250

1 250

 Prosjekt 9514, Oppgradering Heggsbro, tilføres midler ved omdisponering fra prosjekt
9228 og 9303.
Kommunestyrets behandling:
Laila Tryde (SP) fremmet på vegne av SP,KRF og V følgende forslag:
«Nytt pkt. 7:
I fremtidige saksframlegg og økonomirapporter skal Lier sammenlignes med Kostragruppe 13
og/eller reelt sammenlignbare kommuner.»
Lars Haugen (FRP) fremmet slikt forslag:
«Pkt. 5 utgår.
Nytt pkt. 4:
Syv millioner dekkes ved kutt innen ikke-lovpålagte oppgaver innen Lier voksenopplæring,
salamanderdammen på Lahell, nedbemanning i kultursektoren, reduksjon i antall
kommunikasjonsmedarbeidere. Redusert ambisjonsnivå i boligsosial handlingsplan, redusert
investering i velkomstklasse på Stoppen og reduserte investeringer i belysning av nedlagt
jernbanetrasse Lierbyen – Drammen.»
Det ble foretatt punktvis votering:
Pkt. 1 – 3 + 6 Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig.
Pkt. 4: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 44 stemmer
(18H,15AP,3SP,3V,2KRF,2MDG,1SV) mot 5 stemmer (FRP)
avgitt for Lars Haugens forslag.
Pkt. 5: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 44 stemmer
(18H,15AP,3SP,3V,2KRF,2MDG,1SV) mot 5 stemmer (FRP)
avgitt for Lars Haugens forslag.
Pkt. 7: Forslag fra Laila Tryde ble vedtatt enstemmig.
Øvrige kulepunkt og investeringsbudsjett ble vedtatt enstemmig.

102/2017 Mandat for helse- omsorgs- og velferdsplan
Kommunestyrets vedtak:
1. Det skal utarbeides en strategisk temaplan for helse, omsorg og velferd i Lier kommune
for perioden 2017 – 2025.
2. Planen skal bygge på kommunens vedtatte planstrategi, andre relevante planer,
gjennomførte tjenesteanalyser, tidligere vedtak og øvrig kunnskapsgrunnlag
3. Planen skal beskrive utfordringer og sentrale nasjonale føringer og krav.
4. Planen skal presentere muligheter for økonomiske omprioriteringer og kostnadskutt.
5. Planen skal beskrive behov for tjenester og vise en framskriving av tjenestebehovet
innenfor planperioden.
6. Planen skal legge til grunn at innbyggerne får gode levekår og helsefremmende tjenester
som:
 Er kostnadseffektive
 Ivaretar god brukermedvirkning og pårørendedialog
 Fremmer folkehelsen
 Mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem
Planen skal presentere satsningsområder, avdekke behov og presentere en tiltaksplan med
økonomiske konsekvenser:
 Kompetanse, rekruttering og bemanning
 Ledelse
 Velferdsteknologi
 Samarbeid på tvers
 Gjøre mer bruk av frivillighet ved samarbeid med lag og foreninger
 Lavterskel tilbud
 Boligbyggebehov
 Demensomsorg
 Effektivitet og god utnyttelse av ressursene
 Brukermedvirkning og åpenhet
 Kvalitet
7. Ansatte involveres i prosessen.
Kommunestyrets behandling:
Reidar Lauritsen (H) fremmet følgende forslag:
«Nytt pkt. 7:
Ansatte involveres i prosessen.»
Gunnar Nebell (AP) fremmet slikt forslag:
«Endring i pkt. 6:
Kulepunkt 2 skal lyde: Ivaretar god brukermedvirkning og pårørendedialog.
Setning etter siste kulepunkt skal lyde: Planen skal presentere satsningsområder, avdekke
behov og presentere en tiltaksplan med økonomiske konsekvenser,
hvoretter første kulepunkt endres til:
Kompetanse, rekruttering og bemanning.»

Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende forslag:
«Endring i pkt. 4:
Planen skal presentere muligheter for økonomiske omprioriteringer (Strykes: «og
kostnadskutt»).
Det ble foretatt punktvis votering:
Pkt. 1 – 3: HSO-utvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.
Pkt. 4: HSO-utvalgets innstilling ble vedtatt med 31 stemmer (18H,5FRP,3SP,3V,2KRF) mot
18 stemmer (15AP,2MDG,1SV) avgitt for Janicke Karin Solheims forslag.
Pkt. 5: HSO-utvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.
Pkt. 6: Gunnar Nebells forslag ble vedtatt enstemmig.
Pkt. 7: Reidar Lauritsens forslag ble vedtatt enstemmig.

103/2017 Sluttbehandling - Detaljregulering for Båhusveien
Kommunestyrets vedtak:
Forslag til detaljregulering for Båhusveien, datert 19.04.2017 med tilhørende bestemmelser
sist justert 19.04.2017, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, forutsatt at
følgende endres:
1. Formålet Landbruk (LL) med bestemmelsesområde H_091 endres til formål
Annen veggrunn (o_SVG).
2. Formålet turvei endres til formål gangvei.
3. Krav til venstresvingfelt og gangvei inkluderes i bestemmelsene § 2.2.3.
Kommunestyrets behandling:
Helene Justad (H) fratrådte som inhabil i hht. Fvl. § 6. Morten Egeberg (H) tiltrådte i
hennes sted.
Morgan Langfeldt (FRP) fremmet følgende forslag:
«Pkt. 3 i planutvalgets innstilling flyttes fra rammetillatelsen (2.2.1) til nytt punkt 2.2.3 i
brukstillatelsen.»
Planutvalgets innstilling med Morgan Langfeldts forslag til endring i pkt. 3 ble vedtatt
enstemmig.

104/2017 163/30 Lier - Vestre Kjennervei 33 - Søknad om nydyrking
Kommunestyrets vedtak:
Med hjemmel i jordloven § 11 og forskrift om nydyrking § 4 gis det tillatelse til å nydyrke et
areal på ca. 43 dekar som omsøkt til fulldyrka jord. Tillatelsen forutsetter at følgende vilkår
oppfylles;
 Arealet skal settes i stand til fulldyrka jord i henhold til søknadens situasjonskart datert
06.01.2017.
 Røttene og steiner på arealet skal fjernes og behandles på en forsvarlig måte etter
gjeldende regelverk.
 Arealet skal dreneres og vurderes grøftet etter at nydyrkingen er utført, slik at
Småvanna sikres.
 Det skal settes igjen en vegetasjonssone mellom nydyrket areal og vassdrag som
befinner seg på og eventuelt i nærheten av tiltaksområdet, hvor sonen skal være minst
6 m ved årssikker vannføring og minst 2 m dersom vassdraget ikke har årssikker
vannføring, jf. forskrift om nydyrking § 6.
 Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og fylkeskommunen må varsles, jf. kulturminneloven § 8, andre
ledd.
 Tiltaket skal være ferdig innen 01.04.2021 og være dyrkningsklart fra vekstsesongen
2021.
Vedtaket begrunnes med at arealet ligger godt til rette for å settes i stand til dyrka mark og vil
samtidig styrke gårdens driftsgrunnlag og dekke behovet for spredeareal for husdyrgjødsel.
Ingen natur- eller kulturlandskapsverdier vil bli direkte berørt av tiltaket, og det vurderes at
tiltaket får en begrenset betydning for forvaltningsmålene i naturmangfoldloven.
Kommunestyrets behandling:
Karl Bellen (H) fremmet mindretallets forslag i miljøutvalget:
«Med hjemmel i jordloven § 11 og forskrift om nydyrking § 4 gis det tillatelse til å nydyrke et
areal på ca. 43 dekar som omsøkt til fulldyrka jord. Tillatelsen forutsetter at følgende vilkår
oppfylles;
 Arealet skal settes i stand til fulldyrka jord i henhold til søknadens situasjonskart datert
06.01.2017.
 Røttene og steiner på arealet skal fjernes og behandles på en forsvarlig måte etter
gjeldende regelverk.
 Arealet skal dreneres og vurderes grøftet etter at nydyrkingen er utført.
 Det skal settes igjen en vegetasjonssone mellom nydyrket areal og vassdrag som
befinner seg på og eventuelt i nærheten av tiltaksområdet, hvor sonen skal være minst
6 m ved årssikker vannføring og minst 2 m dersom vassdraget ikke har årssikker
vannføring, jf. forskrift om nydyrking § 6.
 Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og fylkeskommunen må varsles, jf. kulturminneloven § 8, andre
ledd.
 Tiltaket skal være ferdig innen 01.04.2021 og være dyrkningsklart fra vekstsesongen
2021.

Vedtaket begrunnes med at arealet ligger godt til rette for å settes i stand til dyrka mark og vil
samtidig styrke gårdens driftsgrunnlag og dekke behovet for spredeareal for husdyrgjødsel.
Ingen natur- eller kulturlandskapsverdier vil bli direkte berørt av tiltaket, og det vurderes at
tiltaket får en begrenset betydning for forvaltningsmålene i naturmangfoldloven.»
Gunnar Nebell (AP) fremmet slikt forslag:
«Saken utsettes.»
Forslaget falt da det fikk 20 stemmer (15AP,2MDG,2V,1SV) mot 29 stemmer
(18H,5FRP,3SP,2KRF,1V) avgitt for å realitetsbehandle saken.
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende forslag:
«Med hjemmel i jordlovens § 11 og forskrift om nydyrking i § 1 og 5 avslås søknad om
nydyrking av et areal på 43 dekar til fulldyrket jord på landbrukseiendommen med gbnr.
163/30 i Lier.
Begrunnelse:
Området er innenfor markagrensen, og er et meget presset område, også kalt Elgstoppen.
Denne saken gjelder ikke landbruk, hest er næring, og derfor mulig feiltolking i sakspapirene
knyttet til markaloven.
Jordsmonnet blir ikke mindre verdt ved at skogen bevares, snarere tvert imot fordi;
Når skogen fjernes slipper regnet til, og energien i regndråpene slår løs jordpartiklene som så
føres til havs og kommer ikke tilbake før en ny geologisk periode.
Oppdyrking betyr erosjon som vi aksepterer for å dyrke mat.
I tillegg betyr det et betydelig karbonutslipp, særlig hvis noe av dette er myrjord.
Jordklodens største karbonlager er i jordsmonnet til de nordlige skogene, og der bør mest
mulig være.
Vi ville altså vært mer positivt innstilt dersom dette hadde vært landbruk.
Dessuten; jordloven er like sterk på dyrkbar jord som på oppdyrket jord, og beredskapsmessig
er det best å vente med oppdyrkingen.»
Søren Falch Zapffe (H) fremmet slikt forslag:
«Endring til 3. kulepunkt:
Arealet skal dreneres og vurderes grøftet etter at nydyrkingen er utført, slik at Småvanna
sikres.»
Karl Bellens forslag ble vedtatt med 46 stemmer (18H,15AP,5FRP,3SP,2KRF,2V,1SV) mot
3 stemmer (2MDG,1V) avgitt for Janicke Karin Solheims forslag.
Søren Falch Zapffes forslag til endring i pkt. 3 ble vedtatt med 46 stemmer
(18H,15AP,3SP,3V,2FRP,2KRF,2MDG,1SV) mot 3 stemmer (FRP).

105/2017 Rettelse i kommunal forskrift om sykehjemsplass
Kommunestyrets vedtak:
Vedlagte endringsforskrift vedtas og kunngjøres i Norsk Lovtidende hos Lovdata.
Endringsforskriften retter opp korrekturfeil i forskrift av 20. juni 2017 nr. 595, om rett til
opphold i sykehjem eller tilsvarende boliger særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester, Lier
kommune, Buskerud. (Setning med feil er understreket)
§ 3-2. Kriterier ved vurdering av institusjonsplass
(1) Følgende skal kommunen påse før det fattes vedtak om langtids- eller korttidsopphold:
1. at det er avklart i samråd med pasienten eller brukeren hva som er viktig for
vedkommende;
2. at oppdaterte medisinskfaglige opplysninger fra lege og / eller spesialisthelsetjeneste
innhentes, eller foreligger ved innleggelse fra sykehus;
3. at andre relevante tiltak som f.eks. tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud,
utvidet hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet på forhånd er vurdert
og/eller utprøvd;
4. tilbys for å utelukke eventuell annen somatisk eller psykisk sykdom;
5. at det innhentes opplysninger, inkludert oppdatert IPLOS registrering, fra aktuelle
helse- og omsorgstjenester, f.eks. hjemmesykepleie, fysioterapeut, ergoterapeut,
dagsenter o.l.;
6. om risiko for reinnleggelse er vurdert, f.eks. at det har vært hyppige innleggelser i
sykehus forut for søknaden;
7. at det er avklart hvilken kompetanse som er nødvendig for å yte forsvarlige helse- og
omsorgstjenester.
(2) Opplistningen i første ledd er ikke ment å være uttømmende.
Korrekt ordlyd i punkt 4, skal lyde:
4. at eventuell mistanke om svikt i egenomsorg på grunn av demens er utredet før plass i
sykehjem tilbys for å utelukke eventuell annen somatisk eller psykisk sykdom;
Kommunestyrets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

106/2017 Søknad om fritak som lagrettedommer - Savikaran Kahlon
Kommunestyrets vedtak:
Søknad om fritak innvilges.
Som ny meddommer til lagmannsretten velges Linda Marie Inderberg.

Kommunestyrets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig:
«Søknad om fritak innvilges.
Som ny meddommer til lagmannsretten velges Linda Marie Inderberg.»

107/2017 Interpellasjoner/spørsmål
9/2017 Vil ordføreren treffe tiltak for å rekommunalisere renovasjonen i Lier kommune
Spørsmål fra Ninnie Bjørnland (SV):
RenoNorden, som er det selskapet som har utført avfallsinnhentingen i Lier kommune, er
konkurs. Dette er det andre, store renovasjonsselskapet som går konkurs i Norge på kort tid.
Renovasjon er en samfunnskritisk oppgave som må ivaretas til en hver tid, og som det viser
seg er forbundet med stor risiko å la utføre av private selskaper.
SV ønsker at renovasjon skal driftes kommunalt. Hvilke muligheter er det for Rfd til å drifte
kommunalt? Hvilke andre muligheter har vi for interkommunalt samarbeid om drifting av
renovasjon? Hvor lang tid vil det kunne ta for Lier kommune å ta over oppgaven alene?
Ordførerens svar:
Takk for dine spørsmål om en viktig sak for kommunen og våre innbyggere. Jeg besvarer
spørsmålene under ett.
Jeg er enig i at renovasjonstjenesten er en samfunnskritisk oppgave. Derfor er det viktig å
sørge for effektive og gode tjenester der kommunen har kontroll på at tjenestene vil bli
ivaretatt gjennom hele næringskjeden. Det er også viktig å sørge for at avgiftene som
innbyggerne må betale, i henhold til selvkostprinsippet, holdes på lavest mulig nivå.
Jeg har fulgt saken om Reno Norden som medlem i representantskapet i RfD. Jeg har vært
opptatt av å motta god og riktig informasjon fra styreleder og daglig leder i selskapet, og jeg
har vært opptatt av å formidle nødvendig informasjon videre til kommunens eierorgan
(formannskapet). Mitt inntrykk er at RfD har vært tett på i oppfølgingen av saken med
RenoNorden, og at de har satt inn riktige tiltak. Beredskapsplanen med mulighet for ny avtale
med en ny leverandør, Norsk Gjenvinning AS, var, etter min oppfatning, et riktig tiltak.
Denne beredskapsplanen var ferdig allerede i juni 2017.
Etter konkursen med RenoNorden har RfD kjøpt alle renovasjonsbilene fra boet, og leier disse
ut igjen til ny leverandør, Norsk Gjenvinning AS. RfDs forutsetning er at når tjenesten settes
ut på anbud igjen til våren, vil bilene overdras ny leverandør. De 40 renovasjonsbilene er topp
moderne og miljøvennlige biler, som kjører på biogass. Jeg kan ikke se at noen av
kommunene i RfD per i dag skal kunne drifte denne tjenesten som en leverandør til RfD, slik
jeg oppfatter ditt spørsmål om kommunal drift.
RfD har opplyst meg at de ansatte har blitt godt ivaretatt i denne situasjonen. Alle ansatte fikk
tilbud om ny jobb samme dag som konkursen ble åpnet, og de fortsetter nå hos ny leverandør
med samme arbeidsvilkår eller bedre. Dette vil også gjelde når kontrakten utlyses permanent.
Ved alle anbud stiller RfD krav til tarifflønn, HMS og arbeidstidsbestemmelser. Som en del

av kontraktsoppfølgingen utfører RfD selvstendige kontroller og revisjoner på at dette
overholdes.
I lys av kommunereformen er for øvrig Lier kommune i ferd med å gå gjennom alle
interkommunale selskaper og/eller samarbeid. Det samme vil øvrige eierkommuner, også av
RfD, gjøre. Vår gjennomgang av selskapene vil bli tema på eierorganets seminar i oktober,
med spesielt fokus på enkelte selskaper jeg mener det er særskilt viktig å vie tid på nåværende
tidspunkt. Det er således for tidlig å si hva som blir utfallet av vår gjennomgang av de
interkommunale selskapene og/eller samarbeidene per i dag. Jeg vil imidlertid påpeke at
eierkommunene er bundet av de avtaler som ble inngått da selskapene, herunder RfD, ble
stiftet. Det gjelder for eksempel eventuell uttreden og oppløsning.
Videre er mitt inntrykk at vi har hatt gode og effektive renovasjonsordninger via RfD, blant
annet ved at RfD har inngått innkjøpsavtaler på vegne av alle sine eierkommuner i vårt
område (Drammen 33,8 %, Lier 13,2 %, Nedre Eiker 12,6 %, Røyken 10 %, Øvre Eiker 9,3
%, Modum 7,7 %, Hurum 5,1 %, Sande 4,5 %, Svelvik 3,8 %).
RfD sørger i dag for innsamling, transport og avsetning av husholdningsavfall fra husstander
og gjenvinningsstasjoner. I de 9 eierkommunene er det pr. oktober 2013 ca. 90 000 husstander
og hytter og 7 gjenvinningsstasjoner. I tillegg driver RfD en begrenset virksomhet med
innsamling og behandling av næringsavfall, i det alt vesentlige knyttet til skoler og
barnehager. Alt i alt må dette anses som en profesjonalisert drift, med høye krav til
kompetanse både når det gjelder innkjøp og utførelse. RfD fremstår i dag som et
høykompetent og godt driftet selskap, der man evner å tenke langsiktig og ivareta en riktig og
fremtidsrettet utvikling for innbyggere og miljø.
I RfDs eierstrategi som ble vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016, står at: «selskapets
kjernevirksomhet er å være kommunenes forvaltnings- og bestillerorgan, som leverer
avfallstjenester til husholdninger, fritidsboliger, skoler og barnehager og andre offentlige
formålsbygg». Som kommunens forvaltningsorgan har RfD ikke etablert noen organisasjon
for å utføre tjenester i egenregi, men en bestillerorganisasjon med høy kompetanse innenfor
avfall og gjenvinning. Dersom RfD skal produsere tjenester egenregi vil dette kreve en
restrukturering av selskapet, som p.t. ikke ville være i tråd med vedtatt eierstrategi. I den
forbindelse er det viktig å påpeke at RfDs arbeidsområder er langt mer kompleks enn
innsamling av avfall, som bare utgjør 20 % av virksomheten. RfD forvalter over 100
kontrakter med ulike leverandører, som til sammen oppfyller nasjonale og internasjonale
målsettinger om sirkulær økonomi.
Jeg kan også opplyse om at RfD ikke har registrert noen økning i klager etter at ny leverandør
tok over i forrige uke, og at det generelt er få klager på utførelse av renovasjon. Innmeldte
avvik er cirka en halv promille av tømmingene.
På bakgrunn av ovennevnte vil jeg ikke treffe tiltak for å rekommunalisere
renovasjonstjenesten i Lier kommune. Jeg vil fortsatt ha fokus på effektive og gode
renovasjonstjenester, med høye krav til både innkjøp og utførelse, der innbyggernes kostnader
holdes lavest mulig.

108/2017 Meldinger
16/2017 Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 16: Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, tas til orientering med følgende anmodning til rådmannen:
Det utarbeides en lokal handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
På bakgrunn av meldingen ga Ninnie Bjørnland (SV) en anmodning til rådmannen om at det
utarbeides en lokal handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet
og kjønnsuttrykk.
17/2017 Statsbyggs eiendom på Lierskogen - forhåndsvarsel
Kommunestyrets vedtak:
Melding nr. 17: Statsbyggs eiendom på Lierskogen (Sivilforsvarstomta) – forhåndsvarsel, tas til
orientering.
Kommunestyrets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

109/2017 Søknad om forskuttering av spillemidler til lysanlegg ved
Martinsløkka
Kommunestyrets vedtak:
Lier kommune forskutterer spillemidler på kr 530.000 til investeringer i utvidet lysanlegg for
idrett og friluftsliv ved Martinsløkka og i tilknytning til eksisterende lysløype mellom
Eggevollen og Eiksetra. Forskuddet utbetales til Lier IL/Sjåstad Vestre Lier IL som
prosjektledere.
Kommunen stiller som vilkår at lysanlegget skal være av kvaliteten LED og at det tas hensyn
til omgivelsene med hensyn til plassering og lysstyrke.
Kommunestyrets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

