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HANDLINGSPROGRAM 2017 – 2020 – FRP SITT FORSLAG  

 

 

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 2017 

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 2017 settes til kr 143,985 mill. kr. 

 

Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 35 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 2017. 

Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i 

årsrapporten for 2016. 

 

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.  

Det endelige oppdragsbrevet sendes som melding til Formannskapet. 
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1.8. Endringer i forhold til økonomiske rammer 

 

Driftsbudsjettet 

 
1000 kr. 2017 2018 2019 2020 
Liunggjengen – rammeavtale 200 350 350 350 

Energi- og klimaplan 800 800 800 800 

Styrking kreftplan 175 175 175 175 

Styrking dysleksi, skole 300 300 300 300 

Straks tiltak pendlere 1400    

Økt satsing skole herunder skole  500 500 500 500 

Økt styrking eldreomsorg 500 1000 1000 1000 

     

Økt skolevedlikehold  500 500 500 

Styrking antimobbing 250 250 250  250 

Utvidet åpningstid aktv. senter  100 100 100 100 

Tilpasset opplæring særs flinke og ivrige elever 150 150 150 150 

     

Reduksjon Lier voksenopplæring (1000) (1000) (1000) (1000) 

Reduksjon Flyktningetjenesten  (3000) (3000) (3000 (3000) 

Reduksjon sentraladministrasjonen (750) (750) (750) (750) 

Reduksjon konsulentbruk (250) (250) (250) (250) 

     

     

RENTER  (105)  (149)  (199) (243) 

AVDRAG                                   (262) (337) (414) 

     

     

Avsetning til dispfond/driftsoverskudd 730  1 286  1 411  1 532  

     

     

Sum 0 0 0 0 

 

 

Investeringsbudsjettet 

 
1000 kr. 2017 2018 2019 2020 

Nye møbler til voksenopplæringen – utgår -800    

Reduksjon boligvirkemidler -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Reduksjon bygge og eiendomsutredninger -500 -500 -500 -500 

Oppussing Hegsbro – utgjør -1 500    

Reduksjon Lierhallen garderober -3 000    

Investeringer i kultursektoren – utgår  -900    

     

     

     

     

Sum -8 200 -2 000 -2 000 -2 000 

 

 

Borgerlig budsjettforlik statsbudsjettet 2017: Forutsettes innarbeidet av rådmannen i 

forslag til handlingsprogram 2017-2020. FRP forslår ingen endringer i forhold til dette.  
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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.  Avvik 

meldes snarest og senest ved behandling av tertialrapport/årsregnskap. 

 

2.2. Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for økonomiarbeidet for å sikre 

en «sunn» økonomi: 

 Netto driftsmargin på 1,75 % 

 Disposisjonsfond på minimum 5 % av driftsinntekter eller minst kr 100 mill 

 Gjeldsgrad på maksimum 100 % av driftsinntektene for kommunen som konsern 

 

2.3. Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert 

hovedutvalg i løpet av 1. kvartal 2017. 

 

2.4. Ordningen med gratis leie av haller/baner må synliggjøres i handlingsprogrammet. 

 

2.5. Økt selskapsorganisering medfører redusert behov for administrative 

tjenester/stab/støtte i den kommunale organisasjon.  Selskapsorganiseringen kan også 

medføre at kommunes behov for kompetanse endres.  Rådmannen legger frem en 

egen sak som dokumenterer rasjonaliseringsgevinst og endret behov.  Frist 1. halvår 

2017. 

 

2.6. Som følge av kommunereformen vil det være behov for å vurdere dagens 

interkommunale samarbeidsselskaper organisert som IKS, vertskapskommune 

selskap, § 27 selskap etc.  Rådmannen legger frem en egen oversikt/sak som viser 

utfordringer knytte til dette.   Frist 1. halvår 2017. 

 

2.7. Intensivere arbeidet med sykelønnsrefusjon fra NAV bl.a. gjennom systematisk 

rapportering til administrasjonsutvalget. Løpende halvårsrapportering. 

 

2.8. Etablering av en /MatRIKET Mathall i Ytre Lier i samarbeid med næringen gjennom 

«Det regionale partnerskapet for landbruksbasert næringsutvikling i Buskerud» kan 

gi ønsket fremdrift for dette tiltaket.  Kommunen stiller seg positiv til et slikt 

samarbeid og vil bidra med nødvendig planavklaringer.  Støtte til forprosjekt etter 

nærmere søknad og fremdriftsrapportering. 

 

2.9. I forbindelse med den videre planlegging og utbygging av Fjordbyen utredes en 

energiløsning basert på sjøvannsbasert varmepumpeløsning.  Teknologisk 

fagkompetanse og offentlige støtteordninger knyttet til utredning, forprosjektering og 

utbygging benyttes. Frist 311217.  

 

2.10. For valg av styremedlemmer følges fra 1. januar 2017 følgende prinsipp: styreleder 

og minst to av styremedlemmene skal ha relevant kompetanse, herunder utdannelse 

på masternivå, innen selskapet kjerneoppgaver.  
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2.11. Innen 1. august 2017 legges det fram en sak om tolkning og praktisering av 

selvkostbegrepet i IKS hvor Lier kommune er deltaker.    

 

2.12. Fra og med 1. juli 2017 gis det ikke lenger anledning for styremedlemmer i selskap 

Lier kommune eier eller deleier, til å fakturere selskapet for arbeid/tjenester. 

 

2.13. Ordfører forutsettes å fremme de tre foregående prinsippene i egenskap av 

representantskapsmedlem i interkommunale selskap, aksjeselskap mv. Lier 

kommune hvor deltar. 

 

2.14. En betydelig utfordring i interkommunale selskap er at dersom en av eierkommunene 

vedtar noe annet enn det som er administrasjonens innstilling, så må sakene 

behandles på nytt i samtlige eierkommuner. Det må derfor etableres en ordning med 

høring, innhenting av signaler fra eierkommunen mm før saksfremleggene 

utarbeides. Frist: 31.12.16. 

 

2.15. Lier kommune tar initiativ til at IKS-enes årsmeldinger, eiermeldinger mv. 

oppgraderes fra melding til sak. Frist: 1. august 2018.  

 

2.16. Lierskolen skal være en dysleksivennlig skole. Lierskolen skal ta ansvar overfor 

elever med «talldysleksi». Rådmannen legger fram en sak om hvordan situasjonen 

for disse elevgruppene kan styrkes fra og med skoleåret 2017/2018.  

 

2.17. I Lierskolen er det mobberen som skal fjernes fra skolemiljøet. Innen 1. juni 2017 

legges det frem en sak om antall bytte av skoler og tiltak for å sikre at denne 

muligheten benyttes maksimalt mot mobbere. 

 

2.18. Bortvisning av elever som skaper uro og mistrivsel, er et velegnet middel for å 

opprettholde disiplinen i skolen og dermed legge grunnlaget for læring og trivsel for 

de øvrige elevene. Innen 1. august 2017 skal samtlige skolereglement være endret 

slik at opplæringslovens hjemmel til bortvisning, utnyttes maksimalt. 

 

2.19. Innen 31.12.18 legges det frem sak om mulig innføring av kinesisk, russisk og 

japansk som fremmedspråk i Lierskolen.  Det fremmes en sak innen 31. desember 

2017 om hvordan Lierskolen kan videreutvikle tilpasset opplæring også for de særs 

flinke og ivrige elevene.  

 

2.20. Parkeringssituasjonen for liunger som pendler med tog fra Lier stasjon er uverdig og 

ulevelig. Lier kommune arbeider, blant annet i samarbeide med Buskerudbyen og 

Jernbaneverket, med mer permanente løsninger for Lier stasjon. Pendlerne fra Lier 

stasjon har imidlertid ikke anledning til å vente på Buskerudbyens saksbehandling 

eller at det kanskje etableres en ny jernbanestasjon ved Fjordbyen. Innen 1. februar 

2017 utarbeider rådmannen en sak om kommunalt initiativ for utvidelse av 

parkeringstilbudet for personbiler ved Lier stasjon og Brakerøya stasjon samt 

matebuss. Innen 1. februar 2016 tar Lier kommune initiativet til utvikling av «App» 

for å fylle opp tomme plasser hos «matpakkekjørere». Innen 1. februar 2017 

arrangerer Lier kommune en brukerkonferanse med pendlerforeningen for å om 

mulig komme fram til andre løsninger på det akutte parkeringsproblemet.  

 

2.21. Lier kommune melder seg ut av Buskerudbyen. Rådmannen igangsetter 

utmeldingsprosessen senest innen 1. juni 2017.  
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2.22. Rådmannen legger i løpet av andre kvartal 2017 frem sak om rutiner og eventuelt 

potensiale for tilbakebetaling av for mye utbetalt sosialhjelp.  

 

2.23. Rådmannen legger i løpet av andre kvartal 2017 frem sak som belyser om Lier 

kommune betaler ut sosialhjelp som overstiger de statlige satsene. Saken må 

inneholde forslag til reduksjon av satsene, dersom de veiledende statlige satsene er 

overskredet 

 

2.24. Lier kommune utarbeider fra og med 2017 flyktningregnskap – en oppstilling over 

kostnader og inntekter knyttet til mottak av flyktninger.  

2.25. Integrering av flyktninger er viktig for både samfunnet og den enkelt flyktning. 

Mange flyktninger i Lier har god formell kompetanse fra hjemlandet og stor 

virketrang, men mangler språkkunnskap og erfaring fra norske forhold. På den annen 

side har Lier kommune fortsatt mange uløste oppgaver; et eksempel er svake 

besøkstall på Stoppenbadet. Lier voksenopplæring danner, som en prøveordning, en 

prosjektgruppe bestående av bla relevante flykninger. Denne har til oppgave å 

komme med faglig begrunnete tiltak som kan øke besøkstallene på Stoppenbadet, 

bistand mht gjennomføring etc. Frist 31.12.18.  

 

2.26. Det erkjennes at nordisk samarbeide er viktig i en omskiftelig verden; det er viktig å 

lære om andres kulturer og levesett. Den nåværende ordningen med 

vennskapskommuner i Norden synes imidlertid å være moden for endringer. 

Rådmannen legger fram sak om modernisering og effektivisering av ordningen innen 

1. august 2017. Det gjennomføres ikke vennskapstur i 2017.    

 

2.27. Kulturscenen: Fra og med 1. januar 2017 utarbeides regnskap etter regnskapslovens 

prinsipper.  

 

2.28. Kultur er en viktig del av integreringen i Norge og Lier. Det etableres derfor fra 1. 

januar 2018 en ordning som innebærer at usolgte billetter på Lier kulturscene gis bort 

til flyktninger på introduksjonsprogrammet. 

 

2.29. Lier kommune tar initiativ i forhold til sentrale myndigheter for endring av 

markagrensen / markaloven med sikte på utbygging i Kjekstadmarka. Frist 1. juli 

2018.  

 

2.30. Kommunens bruk av konsulenter reduseres med 25 % i kommende periode.  

 

2.31. Som følge av at et antall arbeidstakere er flyttet ut av den kommunale organisasjonen 

og over i selskap, forutsettes antall ansatte i kommunen som jobber med 

internservice (eks. HR) å bli redusert. Frist 31.12.17. 

 

2.32. Lier kommune mottar som hovedregel ikke flyktninger i kommende HP-periode.   
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