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Velkommen til Folkemøte   
  

      Hovedtema for møtet: 
 

• Hva er kommuneplanen 
 

• Spesielle tema som blir tatt opp i rulleringen 
 
• Hvordan foregår kommuneplanrulleringen 
 
• Hvordan kan folk delta   

 
• Spørsmål, forslag og  innspill 
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Kommuneplan for Lier 2017-2028 
Folkemøte 2. mai 2017 – Haugestad 
 
Program:  
Innledning 40 min 
Pause 10 min 
Ordet fritt 60 min 
Oppsummering og vel hjem 10 min 
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Kommuneplanen 

03.05.2017 3 
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Kommuneplanen skal være kommunens overordnede 
styringsdokument.  
Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og 
tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i 
kommunen.  



Side |  

Kommuneplanen 
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• Samfunnsdel 
 

• Arealdel 
 

• Tjenestedel 
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Samfunnsdelen 

Mål for utviklingen av Liersamfunnet. 
 
 

• Langsiktige utfordringer, mål og strategier. 
 

• Strategier for utviklingen i kommunen. 
 

• Grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 
kommunen.  
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Arealdelen 
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• Skal angi hovedtrekkene i 
arealdisponeringen. 

 
• Arealplan som viser 

sammenhengen mellom 
framtidig 
samfunnsutvikling og 
arealbruk.  
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Tjenestedelen 

• Det kommunens ansatte skal gjøre for at 
tjenestene overfor befolkningen følger opp 
målene i samfunnsdelen. 
 

• Gode tjenester overfor innbyggerne. 
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Spesielle tema som blir tatt opp i rulleringen 
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Fjordbyen på Lierstranda  



Side |  03.05.2017 11 

Kommunedelplan for Gullaug 
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RV23 Linnes -  E-18  
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Samordning av areal- og transportplanlegging,  hvordan nå 
målet om nullutslipp i forbindelse med transportveksten. 
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Bevaring av dyrket mark må spesielt ivaretas. 
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Hvilke nye tjenestebehov medfører befolkningsutviklingen. Hva 
betyr dette for skolestruktur, skolekapasitet og behov for helse- 
og omsorgstjenester. 
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Folkehelsearbeidet   
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Den forventede befolknings-
utviklingen og store nye 
utbyggingsområder må vurderes i 
forhold til skolestrukturen.  

Det må settes av arealer til 
tilstrekkelig skolekapasitet, friluft- 
og idrettsanlegg. 
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Plankart og -
bestemmelser må gås 
igjennom for å møte 
nye behov, krav og 
retningslinjer,  
jfr kommuneplanens 
samfunns- og 
tjenestedel. 
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Vedtak ny kommuneplan 

Desember 2018 

Skriftlige innspill fra 
befolkningen 

Forhåndshøringsutkast  

Høringsutkast behandles 

Forhåndshøring statlige og 
regionale myndigheter 

Offentlig ettersyn/ høring 

 

Hva skal 
foregå under 
kommune-

plan-
rulleringen ? 

Gjennomgang av innspill i 
kommuneplanutvalget 

2. Mai –  

20. August 2017 

September 2017 

Januar 2018 

Februar 2018 

Juni 2018 

Juni-August  

2018 
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Vedtak ny kommuneplan 

Desember 2018 

Skriftlige innspill fra 
befolkningen 

Forhåndshøringsutkast  

Høringsutkast behandles 

Forhåndshøring statlige og 
regionale myndigheter 

Offentlig ettersyn/ høring 

 

Når kan vi 
delta? 

Gjennomgang av innspill i 
kommuneplanutvalget 

2. Mai –  

20. August 2017 

September 2017 

Januar 2018 

Februar 2018 

Juni 2018 

Juni-August  

2018 
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Vedtak ny kommuneplan 

Desember 2018 

Skriftlige innspill fra 
befolkningen 

Forhåndshøringsutkast  

Høringsutkast behandles 

Forhåndshøring statlige og 
regionale myndigheter 

Offentlig ettersyn/ høring 

 

Hvordan kan 
vi delta? 

Gjennomgang av innspill i 
kommuneplanutvalget 

2. Mai –  

20. August 2017 

September 2017 

Januar 2018 

Februar 2018 

Juni 2018 

Juni-August  

2018 
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• To folkemøter 
• Samarbeidsgruppe 

for lag og foreninger 
• Fysisk møteplass i 

Lierbyen  

• Sende inn skriftlige 
forslag 
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Din mening er viktig! 
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Informasjon på Lier 
kommunes nettsider og i 
sosiale media.  
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Befolkningen inviteres til å komme med skriftlige forslag 
som kan være egnet til å nå de målsettinger som er satt i 
planprogrammet. 

Frist 20.august. 
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• Digital 
medvirkningsportal 

• Enkel å bruke 
• Kan laste inn bilder  

og tekst 
• Testes ut under  

Lierdagene 
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Ny digital portal for innspill 
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Fysisk møteplass i Lierbyen der 
befolkningen kan få informasjon og bidra 
med synspunkter underveis i prosessen. 
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Dialog med 
lokalpressen 
tilrettelegges for at de 
kan følge arbeidet med 
kommuneplanen og 
kunne formidle det 
gjennom sine kanaler. 
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Tema for de unges kommunestyre i 2017. Dette gjelder 
både for bevilgningsmøtet i oktober, og for det 
påfølgende temamøtet våren 2018.  
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Kontaktforum med næringslivet benyttes som arena 
for utveksling av informasjon og kunnskap om temaer 
som er av betydning for næringslivet. 
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SNAKK MED OSS! 

03.05.2017 30 

Kjartan Askim 
Kjartan.askim@lier.kommune.no 

32220264 

Jon Arvid Fossum 
Jon.arvid.fossum@lier.kommune.no 
32220465 

mailto:Kjartan.askim@lier.kommune.no
mailto:Jon.arvid.fossum@lier.kommune.no
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Pause 10 min 

Spørsmål, forslag og  innspill 
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