
Notat - Svar på spørsmål til Handlingsprogrammet nr. 3 
 
Spørsmål fra Lars Haugen, FRP 

Nr. Spørsmål Svar 
6. Side 4 – befolkningstilveksten: ber om å få 

oversendt grunnlagsmaterialet for vurderingene 
/ beregningene som ligger til grunn for 
vurderingene, kurvene og de grafiske 
framstillingene. 

 
 

Grunnlagsmaterialet følger i oversikt nederst i dokumentet. Alle tall er hentet fra 
Statistisk sentralbyrå sin database. Unntaket er data om boligbygging, som er 
kommunenes egne tall.  
 

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 allerede utsendt, notat 2. 
 
Tilsynet for små avløpsanlegg: Vedlagt (vedlegg 2, 2 filer)  følger årsrapporten for 
2017 som viser elementene i selvkostberegningen for Tilsynet. Vedlagt prisliste for 
gebyrene til Tilsynet viser at det kun foreslås små gebyrendringer for 2019.   
DRBV: Rådmannen har vært i kontakt med DRBV som har oversendt budsjett for de 
tre områdene som feierseksjonen forvalter (se vedlegg). I kontoplan feiing og tilsyn 
2019 ligger hovedinntekter og utgifter for seksjonen. Annen inntektsgivende arbeid 
og byggesaksbehandling av varmeanlegg er inntekter som ikke er gebyrfinansiert. 
DRBV har også oversendt oversikt over overføringer fra feierseksjonen til DRBV for 
administrative oppgaver og ledelse som synliggjør oppfølging av selvkostprinsippet 
(også vedlagt).   
 
DRBV har også kommet med følgende generelle tilleggsinformasjon: Volumet for 
feiing og tilsynsoppgaver er ganske stabilt, men med en nedgang i antall. 



 

Spørsmål fra Ninnie Bjørnland. SV 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedårsak antas å være varmepumper. Feiing av fritidsboliger er et nytt område 
som DRBV ikke helt kjenner omfanget av tidsmessig. Det vises for øvrig til 
gebyrsaken som fremlegges parallelt med HP.  
 
Se vedlegg 1-5 
 

Nr. Spørsmål Svar 
1 I temamøter om avløp 27.09 kom det frem at 

kommunens utgifter med håndtering av 
avløpsvann fra industrien er høyere enn det de er 
for avløpsvann fra husholdningene. Ber om svar 
på hvordan prisene på avløpsvann kan 
differensieres slik at de gjenspeiler faktiske 
kostnader kommunen har med hhv 
husholdningsavløpsvann og 
industri/næringsavløpsvann.  

 

Se vedlegg 7 (2 filer) 
 

• Notat -differensiering av kloakkavgift 
• Beregningsmodell tilleggsgebyr 



Spørsmål fra Espen Lahnstein Mail av 15.11 

 

I GBK-utvalgets møte 13.11 ble det stilt følgende spørsmål til Handlingsprogrammet: 

Nr. Spørsmål Svar 
1 Dette gjelder skole delen.  

Hvor mange av de innkjøpte digitale læremidlene 
lisensene, blir brukt?   

Vi har ulike lisenser på digitale læremidler som alle er i bruk i større eller mindre 
grad. I forbindelse med innføring av ipad i lierskolen ble det kjøpt inn tre apper 
som vi betaler for. De andre appene er gratis. Betalingsappene er i bruk. Vi skal nå 
vurdere hvilke digitale læremidler som skal videreføres sett opp mot behovet nå 
som vi også bruker apper. 

Nr. Spørsmål Svar 
 Frank Yggeseth (H): 

 
 

1 Hvordan fortsatt ivareta den kulturelle 
spaserstokken innenfor kommunens økonomiske 
ramme? 

I arbeidet med beslutningsgrunnlaget har ikke rådmannen funnet rom for å 
prioritere dette tiltaket 

2 Frivillighetens festaften og Frivillighetsbørs. 
Hvordan skal dette finansieres? 

For 2019 er det ikke avsatt egne midler i HP, men frivilligbørs er planlagt 
gjennomført i 2019 med midler fra budsjettrammen for tilrettelegging for 
næringslivet under Plan/samfunn (sektor samfunn). Dette blir som en 
engangsløsning for 2019.   

3 Omstilling kultursektor. Hvordan skal dette 
inndekkes? Antall stillinger / kutt i 
tjenestetilbudet. 

Det er nedsatt en prosjektgruppe som  skal vurdere organisering av 
kulturvirksomhetene for å se om de kan spare stillinger innen ledelse og 
administrasjon. De skal også se på de tilbud de gir ut til innbyggerne. Gir både 
kultur og fritid og kulturskolen tilbud på samme område så skal de vurdere om 
dette bare skal gis av en av virksomhetene.  

 Hanne Garås (H) 
 

 

5 Hvordan ser rådmannen for seg at ferie-SFO skal 
løses? 

I salderingen har ikke rådmannen funnet rom for å prioritere dette tiltaket 



 

Grunnlagsmateriale befolkningsvekst 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt Snitt 

pr år Kommentar 

Fødselsoverskudd 93 67 76 100 103 109 81 75 63 73 840 84 Litt under 
Folketilvekst 173 394 313 597 586 412 203 353 9 240 3280 328 En del under 
Netto innenlands innflytting -91 150 2 211 160 67 -47 129 -96 73 558 55,8 Noe over 
Nettoinnvandring 169 171 242 288 320 234 165 156 42 91 1878 187,8 En god del under 

 
 

 

6 Sikring av tunnel  - er lyssetting inkludert? Pengene som er satt av er kun til sikringsarbeidene slik disse ble beregnet for noen 
år siden, men vi søker spillemiddeltilskudd (jfr. prioriteringssaken som kommer opp 
i desember) og evt. andre midler bl.a. til lyssetting og håper og planlegger for at 
summen av kommunale bevilgninger og tilskudd skal sikre både sikring, lyssetting 
og utbedring av selve banegrunnen. 
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