
Notat Lier kommune

 

 

SVs forslag til vedtak HP 2019 - 2022 

 

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 2019 

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. 

Det innføres eiendomsskatt på verk, bruk, næringseiendommer samt boilig – og 

fritidseiendommer i hele kommunen. I hele perioden er eiendomsskatten på bolig og 

fritiseiendommer 1 promille, og det settes et bunnfradrag på boligeiendommer på 2 

mill kr. I perioden økes eiendomsskatten på næringseiendommer med 1 promille årlig 

til 4 promille i 2022. 

 

1.4. Låneopptak 

Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2019 settes til kr  251,832 mill. kr.  

 

Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 80 mill. kr. Lånet tas opp 

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

 

1.5. Likviditet 

Driftskreditt på 100 mill kr. i DNB videreføres i 2019. 

Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i 

årsrapporten for 2018. 

 

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. Det etableres lånefond for Lier Eiendomsselskap KF tilsvarende gjeld Lier 

kommune har knyttet til finansiering av eiendommer fra Lier Boligselskap AS og 

Lier Everk Eiendom AS. (Se låneavtale Vedlegg 10) 

 

1.9. Endringer i forhold til økonomiske rammer 

 

Driftsbudsjettet 

 
1000 kr. 2019 2020 2021 2022 
Budsjettforlik -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

2.2 Eiendomsskatt 0.1 prosent -24 000 -34 000 -44 000 -54 000 
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2.3 Barnetrygd utenfor beregningsgrunnlaget øk 

sos.hjelp 1 700 

1 700 1 700 1 700 

2.4 Barne- og ungdomsidretten stipendplasser 

lavinntekt 500 

500 500 500 

2.5 Gradert SFO-betaling 1 100 1 100 1 100 1 100 

2.6 Enkel skolemat/frukt 1 000 1 000 1 000 1 000 

     

2.7 Kultur, lavterksel kulturtiltak i SFO-tiden  500 500 500 500 

2.8 Dagsenterplasser /kveldssenter  i tillegg til 

rådmannen, flere brukere 

1 000 1 000 1 000 1 000 

2,9 Hjemmetjenesten flere brukere somatikk og 

psykiatri 

3 000 3 000 3 000 3 000 

2.10 Økt grunnbemanning og kompetanseheving 

sykehjemmene, inkl AKS-pilot  

8 000 8 000 8 000 8 000 

2.11 Bemanning boliger unge med 

funksjonsnedsettelser – øremerket fond v ubrukte 

milder 

4 500 4 500 4 500 4 500 

2.12 Kommunale VTA-plasser, ytterligere økn 3 

plasser 

360 360 360 360 

2.13 Psykiater rettighetsavklaring NAV 450 450 450 450 

2.14 Styrke skolehelsetjenesten u-skole og vg skole 500 500 500 500 

2.15 Grønn næring – prosjekt med veksthusnæringen 

og jordbruket 

750 750 750 750 

2.16 Fond til klima og miljøtiltak 1 790 1 790 1 790 1 790 

2.17 Reduksjon i politikergodtgjøring -150 -150 -150 -150 

Driftsfond 0 10 000 20 000 30 000 

Sum 0 0 0 0 

 

Investeringsbudsjettet 

 
1000 kr. 2019 2020 2021 2022 

     

     

Sum 0 0 0 0 

 

2. Oppdrag, tiltak mv som har budsjettmessige konsekvenser 

 

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

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

 

2.2. Eiendomsskatt: Rådmannen sørger for at verdifastsettelsen som ligger til grunn  for 

beregning av eiendomsskatt anslås mere nøyaktig, og at det anslås hvilket 

inntektspotensiale det faktisk ligger i hhv bolig – og fritidseiendommer og 

næringseiendommer inkl verk og bruk.  

 

2.3. Barnetrygden holdes utenfor beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp, jf vedtak i 

kommunestyret 27.11.2018 

 

2.4. I samarbeid med barne – og ungdomsidretten utarbeides det en modell for stipendplasser 

til barn i familier med dårlig råd, der klubbene og lagene disponerer midlene uten å måtte 

søke kommunen for enkeltbarn. 

 

2.5. Det innføres gradert pris på SFO-plass etter samme modell som for barnehageplass 

 

2.6. Det innføres gratis skolefrukt eller annen enkel skolemat ved alle skoler 
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2.7. Det innføres et gratis lavterskel kulturtilbud i SFO-tiden for alle barn som bruker SFO. 

 

2.8. Å ha tilstrekkelig antall gode dagsenter/kveldssenterplasser er en forutsetning for at en del 

eldre med dårlig helse kan bli boende hjemme lengre. 

 

2.9. Antall brukere i hjemmetjenesten øker og behovet til hver enkelt er ofte stort og 

sammensatt, særlig i forbindelse med tidlig utskrivning fra sykehus. Kommunens ansvar 

for pasienter med alvorlige psykiske lidelser øker når samhandlingsreformen utvides 

ytterligere. 

 

2.10. Grunnbemanningen på sykehjemmene og omsorgsboligene med heldøgns bemanning 

økes.  Det etableres team av avansert klinsk sykepleiere, AKS,  for å gi fagstøtte til helse- 

og omsorgstiltakene. 

 

2.11. Flere unge med funksjonsnedsettelser venter på sin første bolig der det er behov for 

døgnbemanning.  Eventuelle midler som ikke brukes til dette i 2019 settes på øremerket 

driftsfond. 

 

2.12. Det opprettes flere kommunale VTA (varig tilrettelagt arbeid) –plasser i kommunal 

regi. Arbeid er et gode for alle, de som har behov for varig tilrettelegging er intet unntak. 

 

2.13. Rettighetsavklaringsprosjektet til NAV tilføres milder til en 50% psykiaterstilling, 

noe som har vært, og vil være, en forutsetning for prosjektets gode resultater. 

 

2.14. Styrke skolehelsetjenesten ved ungdomsskolene og vg skoler. 

 

2.15. Kommunen skal være en bidragsyter og legge til rette for den landbruksrelaterte 

næringen i Lier. Kommunen samarbeider med veksthusnæringen spesielt og 

landbruksnæringen generelt om å videreutvikle miljøvennlig drift, herunder energibruk, 

gjennbruk av energi og vann,  samt giftfritt plantevern. 

 

2.16. Lier kommune har en offensiv klimapalen. Denne er nødvendig for å nå klimamålene 

og Norges internasjonale forpliktelser, men må følges av midler. Det opprettes derfor et 

klima- og miljøfond i kommunen. Rådmanne lager retningslinjer for fondet i samarbeid 

med miljøutvalget, og  både kommunen, næringsliv og enkeltpersoner skal kunne søke 

midler fra fondet. Eksempler på tiltak det skal kunne søkes støtte til, er ladepunkter for 

elbil i borettslag og sameier. Det innhentes erfaringen fra andre kommuner som har slike 

fond, f eks Oslo, Fredrikstad m fl.  

 

2.17. I en tid med innstramminger i kommunen, er det rimelig at politikergodtgjøringen 

reduseres. Ved revisjon av reglemenetet for dette i 2019, skal ikke lengre møte- og 

fastgodtgjøringen følge stortingspolitikerlønn på samme måte som i dag. 

 

3 Oppdrag, tiltak mv uten budsjettmessige konsekvenser 

3.1 Barnefattigdom er en betydlig utfordring både for det enkelte barn med familie og for 

samfunnet. Lier kommune utarbeidet i 2015 en handlingsplan mot barnefattigdom. Denne er 

ikke evaluert eller revidert siden. Som en del av kommunens arbeid med 

fattigdomsbekjempelse evalueres og revideres denne planen i 2019, og det settes inn 

nødvendige tiltak for å motvirke både barnefattigdom og virkningen av denne, se også vedtak 

i sak 105/2018.. 
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3.2 Lier kommune skal være en trygg og god kommune å vokse opp i. Barn skal bli sett og 

hørt. Kommunen skal lage en plan for hvordan alle etater som arbeider med barn og unge, 

sørger for at man snakker med barna,  hører dem  og ellers gir dem innflytelse i saker de er 

involvert i i hht til FNs barnekonvensjon.  I alle saker som fremmes til politisk behandling 

som berører barn og unge, skal det være et eget punkt i saksfremlegget som omhandler 

konsekvensene for barn og unge. Familieråd er en anerkjent medvirknings – og 

beslutningsmodell  for å ivareta barnets interesser, og brukes i varierende grad bl a av 

barneverntjenesten. Barns opplevelse med familieråd er i hovedsak svært positiv. Lier 

kommune skal ha som mål å øke bruken av familieråd.  

 

Vold og overgrep i nære relasjoner er et prioritert område i kommunen. Administrasjonen 

sørger for at dette faktisk følges opp slik det er besluttet i vedtak og planer. 

 

For at barn og unge i kommunen skal bli kjent med barneverntjenesten og hva de kan hjelpe 

med, skal barneverntjenesten sørge for at de møter alle barn og unge på gitte klassetrinn, f eks 

5. og 9.klasse.  

 

Vedtaket om leksefri skole følges opp for å påse at initiativ fra elever og foreldre om dette på 

enkeltskolene  behandles slik det er bestemt i kommunestyret. 

 

3.3 Arbeidsliv og offentlige innkjøp henger sammen. Kommunale midler skal ikke gå til 

fortjeneste for private firmaer. Kommunen skal i hovedsak drive tjenestene selv, eventuelt 

samarbeide med ideelle aktører, som foreldredrevne barnehager. I den grad det kjøpes 

tjenester av private aktører, skal det legges betydelig vekt på å kontrollere uttak av direkte og 

indirekte former for fortjeneste og å påse at dette er innenfor regelverk/innkjøpsavtalen.  

 

Lier kommune skal forhindre sosial dumping, arbeidslivskriminalitet  og økonomisk 

kriminalitet  hos leverandører og underleverandører av varer og tjenester til kommunen. Dette 

legges til grunn når kommunen og kommunens selskaper  inngår avtaler om kjøp av 

enterpenørtjenester og andre tjenester. For å nå FNs klimamål, er et av virkemidlene at  det 

ved kjøp av varer og tjenster i hovedsak settes krav om grønn transport.  Kommunen 

reaktiverer sitt Fairtradearbeid. 

 

I de kommunale virksomhetene fortsetter vi å arbeide med å øke antall heltidsstillinger. 

Kommunen øker antall lærlingeplasser i egen regi, samt legger inn krav om lærlinger hos 

leverandører og underleverandører når anbud utlyses. 

  

3.4 Det utarbeides differensierte gebyrsatser for avløp, slik at satsene speiler de reelle 

utgiftene ved håndtering av hhv husholdningsavløpsvann og industriavløpsvann.   

 

3.5 Natur og miljø skal aldri være salderingspost i utbyggingsprosjekter. Lier kommune 

skal ha en arealpolitikk der dyka og dyrkbar mark ikke skal bygges ned. I alt planarbeid  skal 

det vises ekstra aktsomhet for å ta vare på dyrka og dyrkbar mark,  artsmangfold, natur samt 

allmenhetens tilgang til strandsonen og marka. 

 

3.6 Støy er et betraktelig problem i flere deler av kommunen, særlig i områder som får 

støy fra E-18, jernbanen og forskjellig næringsvirksomhet. Kommunens arbeid med å 

kartlegge støykilder og skjerme innbyggernes bomiljøer intensiveres. Kommuen skal være en 

pådriver for støyskjerming overfor andre etater og virksomheter  der kommunen selv ikke har 

ansvar for støyskjerming 
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