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   Rådmannens forslag til handlingsprogram/økonomiplan 2016-2019,  
   og årsbudsjett 2016 for Lier kommune 
     Tirsdag 3. november 2015 
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Mer enn budsjett… 

• Komplett oversikt 
• Fireårig 
• Bindende, politisk og 

administrativt 
• Annerledes, med selskaps-

organisering 
• Krever tett oppfølging 
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En slags matrise 

Samfunn Tjenester Medarbeidere Økonomi 

Innb. 
direkte/tjenest
er 

Fysisk 
tilrettelegging 

Organisasjonen 
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• Psykisk helse som  
grunnleggende  
samfunnsfaktor 
 

• Betydningsfull infrastruktur 
 

• Innovasjon, - også i smått 
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Tre satsingsområder 2016-2019 
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”Utenforskap” - KS-satsning 2016 

Nasjonal utfordring, lokal løsning… 
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Mange veier til svekket helse 
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Tall på utfordringene 
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• Tett samarbeid med  
Drammen kommune 

• Nytt sykehus i  
planprosess 

• Mulighetsstudie for 
kollektivknutepunkt 

• Dialog med næringslivet 

• Prosjektleder skal ansettes 
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Fjordbyen tar form 
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• Stabil økonomisk situasjon første del av perioden 

• Ingen store endringer som påvirker 
tjenesteproduksjonen negativt 

• Ingen flate eller uspesifiserte kutt 

• Store investeringer er i sluttfasen, f. eks Fosshagen 

• Omstilling i kommuneorganisasjonen krever fokus 
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Forsiktig inngang til perioden 
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• Styrke rusomsorg/psykisk helse 3,6 mill. (inkl. satsning i 
statsbudsjettet 1,6 mill.) 

• Økt innvandring, styrket bemanning 2,8 mill. kr. 

• 0,5 millioner til handlingsplan barnefattigdom – utstyrsbase 

• 2,3 mill. kr. til utendørsanlegg og treningsparker ved skolene 

• Ny organisering av eiendomsvirksomheten for å løfte 
arbeidet med byggene våre 

• Fosshagen åpner våren 2016, nye Hegg skole åpnet i august 

• Investering vann og avløp 250 mill. kr. for fireårsperioden 
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Noen forslag for 2016 
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• Tid og aktiv deltakelse av 
folkevalgte og 
medarbeidere 

• Betydelig 
oppmerksomhet i 2016! 

• Endringer i 
inntektssystemet blir først 
kjent i 2016  
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Kommunereformen krever sitt 
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• Krever tettere koordinering  
og samhandling mellom  
tjenestene 

• Samarbeid med frivillige lag og 
foreninger 

• Sak om bosetting av flyktninger  
til politisk behandling i 
kommunestyret 1. desember 
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Sammen i Lier - flyktningkatastrofen 
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Kommunestyrets 
vedtak 

16.12. 2015 
 

Tertialrapporter 

Årsmelding/årsregnskap 
Hovedutvalgenes 

behandling 
 uke 47 

Formannskapets 
innstilling 

26.11. 2015 
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