
 

FRPs forslag til handlingsprogram 2016 til 2020, kommunestyret 15. desember 2015 

 

1. Økonomiske rammer 

 

1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med 

vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlings-

programperioden. 

 

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 

Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens 

grunnlagsdokument med vedlegg.  

 

1.3. Skatt 

Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen. 

 

1.4. Låneopptak 

Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2016 settes til kr 149,755 mill. kr  

 

Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 25 mill. kr. Lånet tas 

opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år. 

 

1.5. Likviditet 

Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i Danske Bank videreføres i 2016. 

Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i 

årsrapporten for 2015. 

 

1.6. Egenbetalinger, gebyrer og avgifter 

Ordningene fastsettes slik de fremgår av ”Oversikt over avgifter, gebyrer og 

egenbetalinger”. 

 

1.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier 

Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag. 
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1.8. Endringer i forhold til økonomiske rammer 

 

Driftsbudsjettet 

 
1000 kr. 2016 2017 2018 2019 
Endringer forlik statsbudsjettet:     

Kemner forblir kommunal       2 875    2 875   2 875   2 875  

Gratis kjernetid i barnehager 126         126 126  126 

Økt rammetilskudd  -3 001   -3 001    -3 001     -3 001  

     

          

Kutter vedtatte kostnader til Lier Kulturscene -317  -633  -950  -950  

Rus kjøp av plasser ned 25 % 16 og 17 -1 375  -2 750  -2 750  -2 750  

Kulturkontoret reduseres med ett årsverk -600    -600  -600  -600  

Kutt av treineestilling -500        

Kutt kommunikasjonsrådgiver nr 2. -750  -750    -750  -750  

Revrsere bemanningsøknig flyktning tj. -1 051  -1 051  -1 051  -1 051  

HR stillinger fra ikke ansette utlyst stilling    -750  -750  -750    -750  

Redusert sosialhjelp    -750  -750  -750  -750  

          

Til omsorgsformål  2 831  3 723   4 107   4 317 

Til undervisningsformål  2 831  3 723  4 106  4 317 

Kulturskolen satsing barn og unge spes behov 200  200  200  200  

Biblioteket 150  150  150  150  

Forenkling og brukervennlighet 250  250  250  250  

     

RENTER -169 -339 -525 -728 

AVDRAG         -423  -687  -905  

Sum 0 0 0 0 

 

 

Investeringsbudsjettet 

 
1000 kr. 2016 2017 2018 2019 
xxxx Maskinpark kirken -820  -820  -820  -820  

8409 Kirkeinvesteringer 500  500  500  500  

Oppgradere Stoppen skole tas ut -5 600        

Oppgradering av gymgarderober Lierhallen    -2 000   

Oppgradering av Heggsbro reduseres -4 000        

Kommuneplan idrett og friluftsliv -280  -280  -280    -280  

Anleggsinvesteringer -250  -250  -250  -250  

Maskininvesteringer -400   -400  -400  -400  

Sikring av tunell på turvei   -400  -400  -400  

Oppgraderign og videreutvikling av tursti -260  -260  -260  -260  

Redusere boligsosialhandlingsprogramm med 10 mill -2 500  -2 500  -2 500  -2 500  

Oppgradering veilys   -2 245  -2 805    

Trafikksikkerhetstiltak 400  400  400  400  

     

     
Redusert opptak av lån 10 568  6 604  5 452  3 208  

Mva refusjon 2 642  1 651  1 363  802  

Sum 0 0 0 0 
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2. Oppdrag, tiltak mv. 

 

Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og 

budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. 

1. Det utarbeides til bruk fra og med budsjettåret 2017 et opplegg for HP / budsjett som i 

langt større grad viser konkrete inntekter, konkrete kostander, større grad muliggjør / 

synliggjør prioriteringer for kommunestyret og tar opp hendelser av betydning for 

økonomistyringene, jf. blant annet vedtak av 1. desember om ytterligere bosetting av 

flyktninger. Det må i langt større grad enn hva tilfelle er med dagens system / opplegg 

være mulig å følge pengestrømmen og historikken. Det er særlig viktig at dette 

gjennomføres i forhold til inntekter og kostnader tilknyttet områdene flyktninger og 

rusbehandling. Det må videre avklares om dagens system med budsjettpakker kan 

modifiseres. 

2. Rådmannen utarbeider innen 10. oktober 2016 en redegjørelse som viser de 

økonomiske virkningene av bosetting av flyktninger for Lier kommune for perioden 

etter at de statlige tilskuddene har opphørt.  

3. Selvkostprinsippet må ikke bli en «sovepute» for prisøkninger på avgifter. Lier 

kommune iverksetter et arbeide for å effektiviserer de interkommunale selskapene. 

Det innføres et prinsipp om at det på alle fakturerer som gjelder byggesaker, feiing og 

branntilsyn skal være angitt tidsforbruket knyttet til den enkelte husstand mv. Frist for 

igangsettelse 1. januar 2017. 

4. Rådmannen utarbeider innen 1.1.  2017 retningslinjer med den hensikt å sørge for at 

boliger tildelt av Lier kommune ikke står tomme med den begrunnelsen at de som 

etter vedtak har fått tildelt boligen foretrekker andre kommunale boliger. 

5. Lier kommune melder seg ut av «Fjordkommunesamarbeidet». Frist 31.12.16. 

6. Det opprettes innen 1. juli 2016 en badekomite for Stoppenbadet. Komiteen må 

forsøke å få opp besøkstallet og utnytte det som måtte finnes av konkurransefortrinn. 

7. Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide et prosjekt for hedre og promotere forfatteren, 

helikopterpioneren og historikeren Leif Hamre. Frist: 1. juli 2017. Rådmannen gis i 

oppdrag å iverksette et prosjekt for å øke leselysten og bruken av biblioteket blant 

barn og unge.  Frist: 1. juli 2016. 

8. Lier kommunes medlemskap i ordningen med vennskapsbyer i Norden avvikles så 

raskt som mulig. Frist: 10. januar 2016.  

9. Lier kommune melder seg ut av Region Vestviken samarbeidet. Frist 31.12.16. 

10. Rådmannen starter prosess for utmeldelse av Buskerudbyen. Frist: 1. juli 2016. 

11. Kostnadene til kurs og seminar forutsettes redusert med 35 % i løpet av to år regnet fra 

regnskapsåret 2016. 

12. Kostnadene til eksterne konsulenter forutsettes redusert med 35 % i løpet av to år 

regnet fra regnskapsåret 2016. 

13. Nordal skole nedlegges fra skoleåret 2017/2018. 

14. Innen skoleåret 2017/2018 iverksettes forsøk med russisk, kinesisk eller japansk som 

fremmedspråk ved en av ungdomskolene. 

15. Lier kommune har betydelige utfordringer knyttet til integrering. Språkkunnskaper på 

et nivå som gjør det mulig å delta i arbeidslivet er den grunnleggende forutsetningen 

for å lykkes i integreringen. Antall flyktninger som kommer i reelle arbeidsforhold må 
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øke med 50 % i løpet av de to første årene. Kunnskapsnivået i norsk må økes med 50 

%. Rådmannen gis i oppdrag å omorganisere flyktningarbeidet med sikte på 

ovennevnte. Oppstart for dette arbeidet: 1. juli 2016.   

16. Rådmannen utarbeider et opplegg som gjør at bestemmelsene om utvisning fra 

skolene og overholdelse av erstatningsplikt brukes maksimalt av de rettslige grensene. 

Frist: skolestart skoleåret 2016/2017.  

17. Det skal hvert år presenteres et eget «anti-mobbe-regnskap» for kommunestyret. 

Regnskapet presenteres første gang senest andre kvartal 2017.   

18. Rådmannen gis i oppdrag å utrede om det er mulig å innføre faget «forbrukerøkonomi» 

som eget valgfag i ungdomskolen. Frist: 1. juli 2017. 

19. Kommunale boliger: Ved tildelingsvedtakene sikres Lier kommune og / eller Lier 

eiendomsselskap seg retten til å gjennomføre løpende kontroller for å avklare om det 

foregår fremleie, husing av asylsøkere som har fått avslag, med mer i boligene. Frist: 1. 

mai 2016. 

20. Rådmannen gis i oppdrag å foreslå tiltak for reduseres kommunens kostnader til 

rusbehandling. Rusbehandlingen må effektiviseres. Frist: 1. september 2016.  

21. Utrede ordningen med husmorvikar for sykeforeldre og «flerlingforeldre» innen 1. 

juni 2017. 

 

 

 

  

 


