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Spørsmål fra Søren Falch Zapffe (H) 

Nr. Spørsmål Svar 

1 Gi en oversikt over psykologitjenesten 
i kommen.  Hvordan er tjenesten 
organisert i dag.  Stilling som 
kommunepsykolog antas lovpålagt fra 
2020.  Hvordan er dette tenkt løst ? 

Kravet om psykolog i kommunene fra 2020 er et grep i regjeringens satsing på psykisk helse. Lier 
kommune har benyttet seg av rekrutteringstilskuddene som har vært utlyst. 
 
Vi har fulgt regjeringnes anbefalinger om å knytte psykologene til arbeidet med psykisk helse for 
barn-, unge og familier. Vi har to psykologer som jobber i psykisk helsteteam (tverrfaglig) for 
barn og familier, inklusiv barnevern. Disse er organisert i helsetjenesten. Det er videre en 
psykolog som jobber med ungdom og ungdomshjelpa, ansatt i psyksik helse voksne. På sikt vil 
det bli et tverrfaglig psykisk helseteam som skal samordnes i barne-, ungdom og familiehjelpa. 

2 Foreligger det planer om å styrke 
miljøkompetansen i kommunen ifm 
gjennomføringen av klima- og 
energiplanen ? 

Nei, ikke direkte, men det jobbes med å frigjøre kapasitet til arbeidet. Det pågår en rekruttering 
(internutlyst i kommunen og VIVA) for å styrke miljøkompetansen innen ytre miljø/vannmiljø 
med en miljørådgiver, som også skal få ansvaret for prosjektet «Ren Drammensfjord» som nå 
skal drives videre i regi av Lier og Drammen. Den nye miljørådgiverstillingen vil frigjøre kapasitet 
hos andre medarbeidere til oppfølging av klima- og energiplanen. I tillegg vil endringene 
gjennom sak 67, med organisering av en egen landbruks- og miljøvirksomhet minimere behovet 
for intern koordinering av miljøsaker og dermed frigjøre ytterligere kapasitet oppfølging av 
klima- og energiplanen. For øvrig nevnes det at gjennomføring av tiltak etter planen er fordelt 
på store deler av kommuneorganisasjonen (og selskapene) ettersom mange av tiltakene 
gjennomføres i kommunens egne bygg, endring av bilparken og gjennom anskaffelser fra 
eksterne.  
 



 

 

Spørsmål fra Ninnie Bjørnland (SV) 

 

3 Er investeringsmidler avsatt til elsykler 
tenkt i kombinasjon med midler 
kanalisert gjennom Buskerudbyen ? 

Ja, tanken er å kombinere midlene med «Feie for egen dør»-midler fra Buskerudbyen. Målet er å 
kunne gjennomføre flere tiltak for å tilrettelegge for sykkel, samt å kunne finansiere f.eks el-
ladepunkter, noe det ikke er anledning til med Buskerudbymidlene. Det er også et større behov 
for sykkelparkeringer ved kommunens virksomheter (skoler etc.) enn det vi klarer å løse med 
Buskerudbymidlene alene.  

Nr. Spørsmål Svar 
 Å etablere AKS- team ligger inne som 

et tiltak under Helse og omsorg, side 
42. Har rådmannen lagt inn midler til 
dette, eller er det forutsatt etablert 
innenfor ramma? 

Rådmannen har ikke funnet mulighet til å legge inn midler spesifikt til dette tiltaket. Det er søkt 
midler fra fylkeskommunen som forventes å dekke deler av kostandene, resterende kostnader må 
løses innenfor rammen.  
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