
Notat - Svar på spørsmål til Handlingsprogrammet nr. 2 
 
Spørsmål fra Lars Haugen, FRP 

Nr. Spørsmål Svar 
1. Side 18 og side 19: hva er årsaken til at 

vurdering av grunnforholdene på 
Lierstranda ikke er ført opp som et tiltak 
her? Her er det et enstemmig vedtak fra 
kommuneplanutvalget.   
 
 
 

Grunnforholdene på Lierstranda utredes som del av de formelle planprosessene 
etter plan- og bygningsloven (PBL). Dette fremgår blant annet av 
kommuneplanutvalgets vedtak i sak 5/2017 Planprogram for områdereguleringsplan 
for Fjordbyen. Utredning av grunnforholdene henger nært sammen med den 
arealbruken man tenker på det enkelte areal, og må derfor inngå i selve 
planarbeidet.  
 
Det er ikke lagt opp til at utredning av grunnforhold skal gjennomføres som separate 
tiltak etter HP. Dette fordi slike utredninger ville innebære dobbeltarbeid og ekstra 
utredningskostnader for kommunen.  
 
Grunnforhold blir dermed utredet som del av kommunedelplan for 
samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt i Fjordbyen, områderegulering 
Fjordbyen og eventuelle detaljreguleringer (f.eks sykehuset).  
 

2. Punkt 4 side 20 – Lianåsen- vi ber om en 
konkretisering av hva dette innebærer.  

 
 

Dette er tekstlinjen som beskriver budsjettposten for ressursbruk hos planseksjonen 
i arbeidet med kommunedelplan for E134 Dagslett-E18. Budsjettlinjen og teksten er 
som det fremgår hentet fra HP 2018-2021, og bærer det davæerende navnet på 
prosjektet. Lianåsen har senere gått ut av prosjektet og veien er av Statens vegvesen 
klassifisert til europavei. Nytt navn på prosjektet er kommunedelplan E134 Dagslett-
E18. Budsjettposten utgår med HP 2019-2022, men videreføring av midlene vil bli 
vurdert som eget fond ifm årsrsavslutning av regnskapet for 2019. 
 



3. Side 29: Det er opplyst at 29 lærere går på 
videreutdanning. Hvordan er 
kjønnsfordelingen her? Det kan synes som 
om antallet lærer som skal ha 
videreutdanning er lavt for en kommune 
med Lier størrelse. Vi ber om rådmannens 
kommentar til antallet videreutdanninger. 

Totalt 60 lærere søkte om videreutdanning. Det er 27 lærere som nå er i gang med 
videreutdanning, syv av dem er menn. Utover de 27 som er i gang med 
videreutdanning har ytterligere fire fått tilbud, men trukket seg grunnet flytting eller 
andre årsaker. Det er 8,5 prosent av lærerne i Lier som dette skoleåret går på 
videreutdanning mot ca 10% på landsbasis.  

4. Side 37 – punkt 1 – Hva menes konkret her? 
Vi ber om mer detaljert orientering. 

 
 

Beløpet består av to summer. 
 
0,5 mill. kr er overføring av en stilling fra hjemmetjenesten til Psykisk helse. 
Stillingen er knyttet til mestringsteamet som ligger under Psykisk helse.  
 
2,2 mill. kr er justering av økte inntekter og kostnader knyttet til 
integreringsarbeidet. 
 
Integreringstilskuddet budsjetteres og føres på fellesområdet. Utgiftene føres på 
tjenestene.  
Det er derfor gjort en justering mellom integreringstilskuddet på fellesområdet og 
tilhørende kostnader i flyktningetjenesten.   
 
Utover lønn og drift av tjenesten er 85 prosent av kostnaden utbetalinger i 
introduksjonsprogrammet. Resten er kostnader til etablering og livsopphold før 
personene er i program. 
 
Det har de siste årene vært et høyere antall bosettinger enn tidligere år og derav 
økende tilskudd/kostnad. Kostnadene/tilskuddet vil gå ned når antall personer i 
program går ned.  
 
Justeringen som ligger inne er korregeringer som er gjort for 2018. Kalkylene for 
2019 er ikke klare, men det forventes en reduksjon av både tilskudd og utgifter.  



5. Side 38 punkt 9 – økning barnevern: Ber om 
en orientering om hvor mange av sakene 
som er relatert til flyktninger og andre 
fremmedkulturelle. 
 

Barnevernet i Lier har 163 barn som de følger opp enten i form av plasseringer, eller 
i form av hjelpetiltak hjemme. Det er ca. 30 prosent av de 163 som har annen etnisk 
opprinnelse enn norsk. 

6. Side 4 – befolkningstilveksten: ber om å få 
oversendt grunnlagsmaterialet for 
vurderingene / beregningene som ligger til 
grunn for vurderingene, kurvene og de 
grafiske framstillingene. 

 
 

Svar kommer i en senere utsendelse 

7. Side 40: - det er her opplyst at det er 470 
ansatte i sektoren Helse og omsorg. Vi ber 
om oversikt over kjønnsfordelingen og 
antall årsverk i sektoren. Det må særlig 
fremgå antall som jobber deltid og i hvilke 
stillingsbrøker de deltidsansatte har. 
Vi ber videre om en oversikt over hvor 
mange av de som for tiden er ansatt i 
deltidsstillinger som ønsker høyere 
stillingsbrøker.  
 

Lier kommune deltar i KS sin satsning på heltidskultur i kommunal sektor, «Nytt 
Blikk», dette følges av administrasjonsutvalget. I forbindelse med dette prosjektet 
ble det første halvår 2018 foretatt en spørreundersøkelse blant alle deltidsansatte i 
kommunen. For sektoren Helse og omsorg kom det her inn 161 svar, av disse meldte 
110 at de ønsket høyere stilling. Dersom høyere stilling ville medføre at man måtte 
jobbe også utenfor egen avdeling var det kun 53 som ønsket høyere stilling. Dette 
(53) utgjør i underkant av 20% av de som mottok undersøkelsen.  
Ansattgruppen består av totalt 285 årsverk, av dette utgjør menn 11 %.  
Det er 298 ansatte i deltidsstillinger, dette fordeler seg som følger:  
 

<35% 87 
35 – 49% 16 
50 – 75% 110 
76 – 99%  85 
  

 



 

 

8. Side 44: kompetanse – er det rett forstått at 
Lier kommune deler inn ansatte i denne 
sektoren Helse og omsorg i to kategorier; 
ufaglærte og ansatte med 
høgskoleutdanning. Hva er i så fall 
begrunnelsen for en så «grov» inndeling av 
personalet? Vi ber uansett om en oversikt 
over antall ansatte med fagbrev og ansatte 
med fagskoleutdanning. 

 
 

Side 44 viser forbedringsområder vi har valgt ut for å måle en endring mot et fastsatt 
mål. Dette gjenspeiler således ikke hvordan vi deler inn ansattgruppen innen helse 
og omsorg i Lier kommune. 
Fagskoleutdanning er ikke et begrep som benyttes for utdanningsløp innen helse- og 
omsorgsutdanninger. Innen helse og omsorg utdannes helsefagarbeider som er et 
utdanningsløp på videregående skole. Fullført utdanning gir her fagbrev som 
helsefagarbeider. I lønnssystemet registrers alle som er helsefagarbeidere eller 
hjelpepleiere som fagarbeidere. Vi har i helse og omsorg  174 kvinner og 18 menn 
registrert som fagarbeidere. 
 

9 Side 56 øverst på siden – er det rett 
oppfattet at Lier kommune bevisst har hatt 
en rekrutteringsstrategi for å få en så skjev 
kjønnsfordeling som her er presentert? Er i 
så fall lovligheten av en slik strategi vurdert 
av kommuneadvokaten? Etter det vi kan 
forstå så har Lier kommune meget 
betydelige utfordringer hva angår 
likestilling, blant annet så er menn i 
påfallende grad underrepresentert i 
lederstillinger. 

 

I arbeidet med rekruttering er målsettingen å sikre en balansert kjønnsfordeling på alle 
nivåer i organisasjonen paralellt med at vi evner å tiltrekke oss den beste kandidaten.  
Hovedmålet for rekruttering er i vår lederhånbok definert som «Lier kommune skal, i 
nært samarbeid mellom ledere og representanter for de ansatte, rekruttere godt 
kvalifiserte, motiverte og endringsvillige medarbeidere til å ivareta eksisterende og 
fremtidige arbeidsoppgaver. Personlig egnethet vektlegges. Det er et mål å få rett 
person på rett plass.» Rådmannen har i arbeid ny rekrutteringsstrategi som forventes 
ferdigstilt ila våren 2019. Denne skal være tuftet på arbeidsgiverpolitsk plattform og 
målsettinger i kommuneplan. Kjønnsbalanse i forbinmdelse med rekruttering og 
ansattelser er også et tema som Administrasjonsutvalget har drøftet og har blikket på. 

10. Kommunale avgifter basert på 
selvkostberegninger: Vi ber om å få opplyst 
hvordan disse beløpene er beregnet. 

 
 

VIVA og RFD: Se allerede utsendt, notat 1. 
SFO og Plan: Se vedlegg 1, selvkostnote 21 til regnskapet. Her er det lagt på deflator 
for HP 19-22. 
 
Tilsynet for små avløpsanlegg og Brannvesenet: kommer i neste forsendelse. 



Vedlegg 1 – Selvkostnote 21 til regnskapet 

 

Note 21 - Andre selvkostområder

SFO

Kostra funksjon 215 2017 2016

Sum driftsutgifter 27 433 361 26 652 666
Sum driftsinntekter -28 123 302 -27 040 349

-689 941 -387 683

Bygningskostnader skole, vedlikehold, renhold, energi,
vaktmester m.m. 71 475 342
Herav Sfo 9% 6 432 780 6 730 157
Netto driftsutgifter 5 742 839 6 342 474

Byggesak

Kostra funksjon 301 Plansaksbehandling
Sum driftsutgifter 3 691 762 4 236 752
Sum driftsinntekter -1 956 366 -1 192 866
Netto driftsutgifter 1 735 396 3 043 886

Kostra funksjon 303 Kart og oppmåling
Sum driftsutgifter 5 727 511 5 587 285
Sum driftsinntekter -3 578 032 -3 504 664

2 149 479 2 082 621

Kostra funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling
Sum driftsutgifter 9 614 961 7 622 293
Sum driftsinntekter -7 967 588 -6 435 793
Netto driftsutgifter 1 647 373 1 186 500
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