
HANDLINGSPROGRAM 2016-2019     

 

LIER MILJØPARTIET DE GRØNNE 
 
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 161,917 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. 

 
 

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  

     

Økt inntekt som følge av økt utleie av 

kommunale boliger / leiligheter 

-500 -500 -500 -500 



     

Miljøvernrådgiver 750 750 750 750 

Tilskudd til oppstart av økologiske 

småprosjekter (skole, eldre m.m.) 

350 350 350 350 

Økt lærertetthet 1 800                        1 800 1 800 1 800 

     

Økt tilskudd til barnefattigdom 500 500 500 500 

Sykehjemslege 0,4 årsverk 400 400 400 400 

Seniorsenter 50    

     

Avsetning til disposisjonsfond 74  -58  -275  -533  

Renter 26  94  185  318  

Avdrag   64  190  315  

Overf. til investering -3 450  -3 400  -3 400  -3 400  

     

     

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  

xxxx Stoppen skole. Oppgradere for 

velkomstklasse Høvik 

-2 000  -  -  -  

     

Opptak av lån -1 594  -3 144  -3 144  -3 144  

Overføre fra driftsbudsjettet 3 450  3 400  3 400  3 400  

Inntekter salg av inv objekter         

Mva refusjon 464  64  64  64  

     

Sum 0 0 0 0 

 
 

 

2. Oppdrag, tiltak mv. 

 

2.1. Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og 

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

2.2. Vi finansierer budsjettendringene ved å redusere egenfinansieringen av investeringer 

(s78). I tillegg øker vi kommunens inntekter ved utleie av kommunale boliger / 

leiligheter som nå ikke er utleid. 

2.3. Vi ønsker at arbeidet med natur- og miljøvern skal prioriteres høyt i Lier kommune. 

Derfor ønsker vi en miljøvernrådgiver til i kommunen, og setter av penger til et  

årsverk. 

 



2.4. Vi prioriterer også noen midler (kr 300 000) til oppstart av økologiske småprosjekter 

(skole, eldre m.m.) 

 

2.5. Lærertettheten økes i de største klassene. 

 

2.6. Arbeidet mot mobbing i skolen må vektlegges mer.  

 

2.7. Tilskuddet for å motvirke barnefattigdom økes, og benyttes til deltakelse i sosialt liv 

og til fritidstilbud. Barn og unge i fattige familier skal sikres rett til en god 

levestandard. 

 

2.8. Barne- og ungdomsidretten tilføres midler for subsidiering av kontingent, 

aktivitetsgebyr, utstyr og annet til barn i fattige familier. 

 

2.9. Leksehjelp innføres også for 9. og 10. klasse, og i videregående skole, i samarbeid 

med frivillige. 

 

2.10. Vi vil at Lier kommune lager en lokal handlingsplan for å bidra til å løse 

miljøutfordringene, slik en tidligere hadde gjennom «Lokal agenda 21: Tenke globalt 

– handle lokalt» 

 

2.11. Klimaregnskap og bærekraftsrapport innføres i årlig budsjett og 

regnskapsrapportering. 

 

2.12. Solcelleanlegg vurderes ved rehabilitering og bygging av alle kommunale 

bygg. 

 

2.13. Lier kommune sørger for opprydning av forurensningen av vassdragene, og 

etablering av naturlige kantsoner / vegetasjon langs Lier-vassdraget, der dette ikke 

finnes allerede, for å beskytte dyre-, insekt- og plantelivet, samt å forhindre erosjon. 

 

2.14. Rådmannen bes å samarbeide med fylkesmannen om å begrense 

forurensningen fra Franzefoss pukkverk, og å sørge for opprydding av forurensningen 

rundt Gjellebekk og Damtjern. 

 

2.15. Lier kommune sikrer gode levekår for fisken i Drammensfjorden og 

kommunens elver, bekker og vann, og å ser til at fiske (og kultivering) i vassdragene 

utøves bærekraftig. 

 

2.16. Kommunen stimulerer til økt økologisk jordbruk. 

 

2.17. Jordvernet skal styrkes i all planlegging, og nedbygging av matjord skal forbys. 

 

2.18. Kommunene oppfordrer bøndene til nydyrking og jordforbedrende tiltak som 

opprettholder Liers produksjonsevne. 

 

2.19. Lier kommune legger til rette for parsellhager i nye boligområder. 

 

2.20. Kommunen legger til rette for andelslandbruk. 

 



2.21. Ungdom og arbeidsledige på tiltak gis mulighet til å lære mer om hvordan vi 

kan utvikle vår matproduksjon for å dekke mest mulig av vårt lokale behov. 

 

2.22. Lier kommune vil kun støtte prosjekter med en tydelig sosial og grønn profil. 

Ved utbygging av «Fjordbyen» på Lierstranda må de tidligere veletablerte bomiljøene 

også ivaretas. 

 

2.23. Vi vil si «nei» til storutbygging på Gullaug. Vi ønsker en ny, oppdatert plan for 

Gullaugtomta som ivaretar det biologiske mangfoldet, kulturminnene, 

kulturlandskapet og områdets estetiske kvaliteter. 

 

2.24. Rådmannen bes om å sikre at økosystemer blir ivaretatt ved industriutbygging, 

for eksempel i Tranby/Lierskogen-området. Ytterligere skade må forhindres, og 

opprydding og gjenoppretting må til der det er mulig. 

 

2.25. Rådmannen bes om å formulere en anmodning fra Lier kommune til KLP om å 

trekke ut sine investeringer fra fossil energi. 

 

2.26. Rådmannen bes om å formulere en anmodning fra Lier kommune til KLP om å 

øke sine investeringer i fornybar energi. 

 

2.27. Rådmannen bes om å utarbeide en plan i 2016 med sikte på å fjerne svartlistede 

arter. Det legges vekt på å involvere innbyggere gjennom informasjon og 

dugnadsarbeid. 

 

2.28. Rådmannen bes om å vurdere midlertidige strakstiltak for å sikre kartlagte 

ravineområder av regional verdi mot ytterligere inngep inntil verneplan for raviner er 

utarbeidet og vedtatt. 

 

2.29. Lier kommune søker om tilskudd til klimatilpasning av Miljødirektoratets 

tilskuddsordning, til etablering av modell for flomveier og vassdrag, innen 

søknadsfristen 15. januar 2016. 

 

2.30. Alle skoler og barnehager i Lier skal ha oppnådd grønn profil innen 2019. 

Rådmannen bes vurdere om dette hensiktsmessig kan oppnås gjennom Grønt Flagg, 

som er en internasjonal miljøsertifiseringsordning. 

 

2.31. Lier sikres et bedre kollektivtilbud i løpet av 2016, gjennom samarbeid med 

Buskerud fylkeskommune, som er ansvarlig for kollektivtrafikk, og Ruter, NSB og 

Brakar.   

 

2.32. Det utredes mulighet for bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus 

i Lier, for å oppnå bærekraftig drift av frukt- og grønnsakproduksjon.  

Landbrukskontoret bes om å kartlegge tilgjengelig teknologi og samarbeide med 

landbruksnæringen. 

 

2.33. Rådmannen bes om å kartlegge gang/sykkelveier og å utarbeide plan for et 

helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier.   

 

2.34. Det legges frem en egen sak om muligheten for å etablere en Mathall i Lier.   



 

2.35. I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en 

handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel 5. 

 


