
Notat - Svar på spørsmål til Handlingsprogrammet nr. 5 
Spørsmål fra Søren Falch Zapffe, H 

Nr. Spørsmål Svar 
1  Etablererveiledning, side 20, tiltak 12. Beskriv 

dagens omfang og organisering og eventuelle 
tilleggsbehov. 
 

Næringsforeningen i Drammensregionen drifter etablererveiledningen på vegne 
av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik. 
Etablererveiledningen tilbyr veiledning og kurs til enkeltpersoner som har en 
forretningsidé og til virksomheter som er i gang. I 2017 har totalt 303 personer 
hatt kontakt med etablererveiledningen (se tabell under). 20 % av de som har fått 
veiledning gjennom året 2017 har etablert egen virksomhet i løpet av året. 
Eventuell økning i aktivitetsnivået er planlagt gjennomført gjennom søknad om 
prosjektmidler. 
 
Lier kommunes andel av etablererveiledningen for 2018 og 2019 er på kr 245 000 
pr år. Tidligere år har om lag halvparten av kommunens utgifter blitt dekket 
gjennom tilskudd fra Buskerud fylkeskommune som nå har trukket seg fra 
samarbeidet.  
 

 
 



2.  Ladepunktstrategi – hva vil saken omfatte – 
innholdsfortegnelse - og når vil saken komme til 
politisk behandling ? 
 
 

Etablering av en ladepunktstrategi er et eget tiltak i klima- og energiplanen, der 
det står:  
Tiltak Liersamfunnet, areal og transport: 
«Det legges opp til en egen ladepunktstrategi for elbiler» 
Rådmannen har hatt som mål å legge fram saken andre halvår 2018, men dette 
har ikke latt seg gjøre. Planen er å legge fram saken for politisk behandling i løpet 
av første halvår 2019. Innholdsfortegnelsen i arbeidsutkastet til ladepunktstrategi 
ser foreløpig slik ut:  
1             Bakgrunn 
1.1          Formål 
1.2          Føringer 
2             Status 
2.1          Status elbiler og ladestasjoner 
3             Prinsipper for lading 
3.1          Valg av ladestandard 
3.2          Prinsipper for betaling 
3.3          Tilgangsstyring og betalingsløsning for ladeinfrastruktur 
3.4          Skilting og merking av ladeplasser 
4             Tiltaksområder 
4.1          Allmenne tilgjengelige ladestasjoner 
4.2          Lading ved private virksomheter 
4.3          Lading i husholdninger 
4.4          Lading i kommunal virksomhet 
5             Vurdering av kostnader 
5.1          Kostnader ladeløsninger 
6             Organisering og finansering 
6.1          Ladestasjoner som kommunen eier 
6.2          Vurdering av forslag om støtteordning til borettslag og sameier 
 



3. SAL – side 20, tiltak14.  Hva omfatter det 
foreslåtte beløpet på kr 1,5 mill ?  Hvordan er 
tiltaket – SAL -  totalt sett kostnadsberegnet og 
budsjettert. 
 

Endringene i HP 2019 for prosjektet Sunne, aktive Liunger (SAL) må sees i 
sammenheng med budsjettering i tidligere HP, og at prosjektet fortsatt er under 
utrulling. Det vises til rapportering av utrullingstakten gjennom års- og 
tertialrapportene.  
 
Svar spørsmål 1: 
Beløpet på 1,5 mill er grunnet en forskyvning av opptrappingen av SAL. Beløpet 
omfatter fortsatt utrulling av prosjektet til resterende skoler og barnehager. 
Utrulling for 2019 er tenkt gjennomført ved bruk av disposisjonsfond knyttet til 
prosjektet som har bygget seg opp over noen år.  
 
Svar spørsmål 2: 
SAL ble bevilget opp med 0,5 mill. kr årlig i HP 16-19,. Det vil i løpet av 2019 
vurderes hvilke opptrappingsbehov som gjenstår for sluttføring av prosjektet. Så 
langt viser beregninger at det er behov for 2,5 mill ved full utrulling av SAL, gitt 
det ambisjonsnivået som var lagt for prosjektet så langt. Det betyr at SAL 
tiltakene vil omfatte ca 5000 barn og unge, og ressursbruk er ca 500 kr pr barn i 
barnehage og skole. 
 
Prosjektet SAL fases ut fra 2021- 2022, da skal modellen SAL videreføres i ordinær 
drift. Rådmannen vil komme tilbake til budsjettbehovet for videreføring i ordinær 
drift, men ressursbehovet til SAL tiltakene i ordinær drift vurderes foreløpig å ha 
om lag samme ressursbehov som ved full utrulling av prosjektet SAL.  

20. Følgende spørsmål/informasjon knyttet til 
sosialhjelp: 
 
Ber om en oversikt som viser budsjettert og 
virkelig utbetalt sosialhjelp for årene 2015, 2016, 
2017 og 2018.  Mht 2018 antar en at det 
foreligger en prognose basert på 2. tertial. 

Nederst i dokumentet ligger en oversikt over budsjett og regnskap for 
sosialhjelpsutgiftene ved NAV. Regnskap 2018 er prognose og budsjett 2019 er 
utfra rådmannens beslutningsgrunnlag.  



Spørsmål fra Tove Hofstad (V) 

Nr. Spørsmål Svar 
2  

Hvilke praktiske og finansielle støtteordninger 
finnes det for lavinntektsfamilier Lier, og 
hvilken praksis har man med formidling av 
disse? 
 
Supert om dette kan svares ut sammen med de 
andre spørsmålene som har blitt sendt inn, 
helst før 28/11. Tusen takk. 

NAV vurderer alltid finansielle støtteordninger individuelt. Barnefamilier har et 
særskilt fokus i forhold til evt. supplering og bistand til å forhindre utenforskap  der 
det mangler økonomi, f.eks til barns aktiviteter.  
 
Rundskriv  nr. 35 - Sosialtjenesteloven 
4.18.2.6-  Barnefamilier 
Hvis tjenestemottaker har barn, skal det tas særlige hensyn til deres behov i alle 
vurderinger som foretas. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i 
alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig 
økonomi. Dette innebærer at utgifter til barn og unge kan være del av livsoppholdet, 
selv om tilsvarende utgifter for voksne ikke er det.  
 
Barnefamilier er ikke en ensartet gruppe, og omfatter husholdninger der den ene 
eller begge foreldrene, enten de er gift eller samboere, lever sammen med egne barn.  
 
I utgangspunktet vurderes barnefamilier som en samlet økonomisk enhet. I 
samboerforhold med felles barn må det tas hensyn til at begge foreldrene har plikt til 
å forsørge barna, og at denne plikten gjelder etter den enkeltes evne, og altså ikke 
nødvendigvis med en halvdel på hver. Dette innebærer at det normalt ikke kan kreves 
økonomisk stønad til underhold av felles barn hvis en av samboerne har tilstrekkelige 
inntekter til å forsørge barna alene. I familier med særkullsbarn kan situasjonen være 
slik at deler av familien må vurderes for seg.  
 
I tilegg til supplering fra NAV, er NAV med på «god jul lille venn». Dette er et tiltak 
som går på julegaver.Vi ringer til familier som mottar sosialhjelp og spør om de vil ha 
en julegave til barna sine gjennom denne ordningen. NAV  informerer også om andre 
aktiviteter som f.eks ferie støtte osv.  Informasjon om aktiviteter og tilbud til familier 



med lavinntekt gies også via helsestajon/helsesykepleiere og andre som er i direkte 
kontakt med aktuelle barn og familier. Informasjon gies også via kommunens øvrige 
kommunikasjonskanaler. 
 
BUA Lier er et annet tiltak, åpent for allmennheten, men som først og fremst skal 
sikre at familier som lever under vedvarende lav inntekt, og deres barn, skal ha 
tilgang på sport – og friluftsutstyr på lik linje med alle andre. I tillegg arrangerer BUA 
Lier mange åpne gratis arrangementer, gratis ferietilbud for barn og unge 5.-10 trinn, 
og holder åpen hall på fire skoler hver uke. 
 
Kultur og fritid gir noen friplasser til barn/unge fra fattige familier ved deltakelse på 
våre ordinære tilbud, som på Lier musikkverksted og på ferietilbudet Tidsreisen. Vi 
kan også gi friplasser på noen billettarrangementer i Kultur og fritids regi, både på 
Lier musikkverksted og på Lier kulturscene.  
 
Utover dette har vi kr 50.000 satt av på Kultur og fritid sitt budsjett til å dekke 
medlemskontingenter i organiserte fritidsaktiviteter. I 2018 har vi brukt noe mer enn 
dette, og vi ser behov for å øke rammene framover. Søkere til denne ordningen er 
typisk foreninger, foreldre og hjelpetjenester for barn og unge. Man kan søke 
fortløpende pr. epost. Ordningen dekker kontingenter for barn og unge opp til 20 år. 
Vi har ikke krevd dokumentasjon for denne ordningen, da det er svært få private 
søkere. Som regel er det en forening eller en tjeneste som søker på vegne av 
familien. Kulturskolen har et tilsvarende beløp som har dekket friplasser ved 
kulturskolen, og også de ser økende behov.   

Kiwanis gir midler til aktive opplevelser. Kultur og fritid videreformidler kr 50 000 til 
slike aktive opplevelser. Vi kjøpe badebilletter til Svømmehaller, teaterbilletter og 
konsertbilletter som vi deler ut gjennom andre virksomheter i kommunen som 
barnevernstjeneste, flyktningetjenesten og psykisk helse. Noen ganger har denne 
ordningen dekket reiser i forbindelse med skole eller idrettslag (Polenreise i 9 klasse 
til eksempel)  



 

Siden 2015 har regjeringa innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid for 3-, 4- 
og 5-åringer. Ordningen utvides til å gjelde for 2-åringar fra 1. august 2019.  I dag gir 
ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kroner, 
rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  

 Hvor mye koster måltidene til politikere i Lier 
som serveres før utvalgs- og 
kommunestyremøter per år? Trekkes denne 
kostnaden fra godtgjørelsen til de folkevalgte? 
Inngår dette i beregningsgrunnlaget for 
skattetrekk for hver representant? 
 

Her er en oversikt over forbruk av matvarer/bevertning til alle politiske møter og 
arrangementer, Inklusiv i beløpet er matserveringen ved større arrangementer som 
cafesamling, eierseminar, valg osv. 
Større arrangementer utenom vanlige utvalgsmøter tilsvarer ca 50 tusen per år og i 
valgår (2017) brukes omtren 50 tusen på matservering ved valget. 
 
Kuvertprisen ved vanlige møter er kr 168 inkl kaffe. Det er henstilt å være nøye med 
å si fra ved forfall så unødvendig kostnad og kasting av mat unngås. 
 
Det blir ikke tillagt inntektsgrunnlaget til politikerne og heller ikke trukket fra 
godtgjøringen.  
 
Hvis det er ønskelig at det skal trekkes fra møtegodtgjørelsen er det enklest å vedta 
en sats som er lavere enn utgangspunktet, tilsvarende gjennomsnittelig 
serveringskostnad. Et manuelt system med å trekke fra for hver enkelt vil bli veldig 
arbeidskrevende og vil ikke gi ønsket effekt ifht kost/nytte.  
 
 

 



 

  

 Trygghetsalarm 
Jeg ønsker meg en oversikt over utgifter til 
trygghetsalarm til hjemmeboende liunger. 
Er dette gratis til alle, eller betaler man 
egenandel?  
Hvor mange brukere? 
Driftsutgifter per år? 
 

Trygghetsalarm er et tilbud som alle som ønsker dette, kan søke om. I dag har vi 
totalt 368 brukere og kommunens holdning er at dette er et tilbud som gis alle som 
ønsker dette. Det er således ikke en behovsprøvd tjeneste 
Brukere betaler egenandel pr mnd. Egenandelen fastsettes av kommunestyret årlig i 
forbindelse med HP. Egenandelen er gradert etter husstandens inntekt (informasjon 
om dette fremkommer i vedleggene). 
I noen tilfeller kan trygghetsalarm tildeles som nødvendig helsehjelp, det vil i slike 
tilfeller ikke kunne tas egenandel for denne tjenesten. Vi har i dag ingen i Lier som 
har fått vedtak om trygghetsalarm som nødvendig helsehjelp.   
Kostnad til drift av ordningen er for 2018 budsjetert til å være 1.5 mill. Totale 
inntekter egenandel er budsjetert til 1.0 mill.  
Kommunens kostand er således forventet å være 0.5 mill inneværende år.  

 Kveldssenter-tilbud for personer med demens 
på Fosshagen. 
I dag bruker personalet hjemmesykepleien sine 
biler for å hente og kjøre gjestene til 
kveldssenteret. Transport har vist seg å være 
avgjørende for denne brukergruppen for at de 
skal delta på kveldssenteret.  
Når hjemmesykepleien flytter til Cater på 
Gjellebekk i første kvartal 2019, har kommunen 
en plan på hvordan gjestene skal 
transporteres? 
 

Transport var opprinnelig ikke tenkt som del av dette tilbudet og det er ikke 
finansiert. Vi har avdekket at det er et klart behov for denne tjenesten for mange av 
de som i dag benytter dagsenteret på kveldstid, men ikke nødvendigvis for alle. 
Vi har ikke avklart hvordan vi skal håndtere behovet for henting til kveldsdagsenter 
når hjemmetjenesten flytter til Gjellebekk. Vi jobber med å se på alternative 
løsninger innenfor dagens økonomiske rammer. 



Spørsmål fra Søren Falch Zapffe, H 

 

Utvikling i sosialhjelp ved NAV 

Regnskap 2018 er prognose, Budsjett 2019 er utfra rådmannens beslutningsgrunnlag. 

 

Nr. Spørsmål Svar 
 Nr 5 – barnevern 

Når forventer man at resultatene av analysen 
med forslag til tiltak vil foreligge ? 
 
 

Analysen er ferdigstilt til jul 2018. Deretter skal virksomheten utarbeide en 
tiltaksplan. 

 Nr 7 – psykososialt kriseteam 
Det er stilt spørsmål om den nye 
organiseringen sikrer de som er på vakt ved 
eventuell utrykking utover ordinær arbeidstid ? 

Det er skissert noen mulige løsninger. Det er ikke endelig bestem hvilken løsning 
som skal velges. De som er på vakt skal sikres uansett hvilken løsning som blir valgt.  
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