
HANDLINGSPROGRAM 2022 – 2025 LIER KOMMUNE 

Venstres prioriteringer for Lier kommunes budsjett 

og handlingsprogram 2022 - 2025 

  

Økonomiske rammer 

1. De økonomiske rammer som fremgår av kommunedirektørens grunnlagsdokument og 

tilleggsinnstilling med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i 

handlingsprogram-perioden.  

2. Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med kommunedirektørens 

grunnlagsdokument med vedlegg, justert for endringer i tabellen. 

 

Inndekning 

 

 

 2022 2023 2024 2025 

Økt utbytte Vardar 70 000 10 000 10 000 10 000 

Reduksjon av Disposisjonsfond  24 435 27 035 30 185 

Prognose overskudd 2021 / økt skatteinngang 40 000    

Redusert overføring til kirken 1 000 1 000 1 000 1 000 

 

Fond 

 

 

 2022 2023 2024 2025 

VARDAR-FONDET - ENØK-tiltak for innbyggere med lav 

inntekt 10 000 10 000 10 000 10 000 

Overføring til disposisjonsfond 76 045    

 

1. Det etableres et fond til strømsparingstiltak for innbyggere i Lier kommune med lav 

inntekt basert på utbytte fra Lier kommunes aksjer i Vardar. 

 



 

 

Oppvekst, kultur og idrett 

 

 2022 2023 2024 2025 

Logoped: 1 stilling 808 808 808 808 

PP-tjenesten: 2 rådgivere 1 500 1 500 1 500 1 500 

Barnevernstjenesten: Psykolog, fra halv til full stilling 499 499 499 499 

Barnehage:     

Økt bemanning 3044 3044 3044 3044 

Grunnskole:     

Nye læreplaner 1000 1000 1000 1000 

SAL: Mental helse / Trygg av natur 1000 1000 1000 1000 

Kulturskolen:     

Økt ramme - aktivitetstilbud, musikkterapi, merkantilt, 

reduksjon av ventelister, barnefattigdom 800 900 1100 1250 

Prosjekt: Ny organisering av kulturskolen 300    

Kultur: -    

Frivillighetens år 2022 120    

Etablering av BUA Fjordbyen 500 500 500 500 

Den kulturelle skolesekken 300 300 300 300 

Sommeråpent bibliotek på Tranby 50 50 50 50 

Lier Bygdetun: styrket kapasitet/utvidet ramme 600 800 1200 1200 

  

2. Det utarbeides et helhetlig og alderstilpasset undervisningsopplegg om grensesetting, kropp, 

identitet og følelser fra og med barnehage. Alle skoleelever i Lier skal tilbys en helhetlig 

undervisning om kropp, følelser og seksualitet. 

3. Det startes en utredning av ny organisering av Kulturskolens tilbud til ungdom med mål om 

mangfold og bredde. Desentralisert organisering kan være en del av målsettingen. Det ses 

også på muligheten for utvikling av Stoppen som møteplass med økt inkludering i samarbeid 

med Voksenopplæringen. 

4. Det legges til rette for flere lavterskel tilbud i hele kommunen, på tvers av generasjoner og 

andre skillelinjer, som frisbee-golf, hundeparker, boccia-baner,  tufteparker m.m.  i alle 

skolekretser for å følge opp mål om gode og allsidige friluftslivstilbud og fremme folkehelse 

og livsmestring for hele befolkningen. 



5. Arbeidet med å gjøre Kongevegen gjennom Lier til museumsveg igangsettes i samarbeid med  

Lier Bygdetun. 

 

Helse, omsorg og velferd 

 

 2022 2023 2024 2025 

Kompetanseheving sektor omsorg 1000 1000 1000 1000 

Økt bemanning sektor omsorg/velferd 5 000 7 000 9 000 12 000 

Fosshagen: Styrket dagsentertilbud 500 500 500 500 

NAV: Ungdom og utenforskap 750 750 750 750 

NAV: Økonomi og gjeldsrådgivning 1 400 1 400 1 400 1 400 

NAV: Barnefattigdom 1 400 1 400 1 400 1 400 

 

6. Det sikres at personer innen rusomsorgen har et forutsigbart tilbud om et værested på dagtid. 

Lier kommune bidrar til å bygge ned stigma og utenforskap for denne gruppen. 

7. Det legges til rette for et pilotprogram med serviceverter i Hjemmetjenesten - økt livsglede og 

trygghet, etter modell fra Kristiansund 

8. Det piloteres et program for etterutdanning for ansatte i hjemmesykepleien innen palliasjon, 

for å legge til rette for planlagt hjemmedød. 

 

Stedsutvikling og plan 

 

 2022 2023 2024 2025 

Prosjekt ladestasjon i Sylling (drift)  100 100 100 

 

9. Det prosjekteres en hurtigladestasjon for elbiler i Sylling, som en del av stedsutviklingen i 

øvre del av Lier, og for å legge til rette for grønn mobilitet i hele kommunen. Det forutsettes 

et samarbeid med kommersiell aktør. Lier kommune bidrar til drift. 

10. Det legges til rette for økt etablering av mikrohus i Lier. 

11. Arbeidet med temaplan for støy påbegynnes. 

12. Lier kommune bidrar i arbeidet med en felles sykkelplan sammen med kommunene 

tilknyttet Buskerudbyen. Det legges til rette for deltakelse i programmet «Sykkelvennlig 

kommune» 

 

 



Landbruk og miljø 

 

 2022 2023 2024 2025 

Økt kapasitet ytre miljø - tiltak ren Lierelv og 

Drammensfjord, begrense avrenning fra landbruket 859 859 859 859 

 

13. Økt kapasitet i landbruksforvaltningen brukes blant annet til å følge opp tiltakplan for ren 

Lierelv og ren Drammensfjord, samt oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden i samarbeid 

med Viken Fylkeskommune. 

14. Arbeidet med å få etablert tilstrekkelig viltsikring og viltovergang på Gjellebekk intensiveres. 

Kommunedirektøren bes  

15. Det skal gjennom planarbeid legges til rette for biologisk mangfold og sammenhengende 

grøntarealer i Grønne Lier. Det påbegynnes en kommunedelplan for naturmangfold i 2022, 

med ferdigstillelse i 2023. Det søkes om tilskudd fra Miljødirektoratet før fristen 1. februar 

2022. 

16. Det tas initiativ overfor små gårdbrukere der dyrka/dyrkbar mark er mindre enn 

konsesjonsgrensen på 25 daa. Det tilbys veiledning og kompetanseheving, samt informasjon 

om støtteordninger,  med mål om å stimulere til økt produksjon av mat. 

 

Diverse 

 

 2022 2023 2024 2025 

Hovedvernombud, 100% stilling 300 300 300 300 

Innbyggerservice: Ungdomsrådet - tiltak til mål 225 225 225 225 

 

 

 

Stedsutvikling 

 

 

INVESTERINGER 2022 2023 2024 2025 

Reversering av kutt: Rehabilitering rådhuset/Bibliotek ned 

på gateplan tas inn  12 500 12 500  

Livssynsåpent seremonibygg i Lier  2000 8000  

Prosjekt ladestasjon i Sylling  900    



Folkeparker: Styrking av "Sunne Aktive Liunger" i alle 

aldre. Etablering av sosiale møteplasser utendørs - boccia, 

frisbeegolf, hundeparker, turfteparker m.m. i samarbeid 

med velforeninger 500 500 500 500 

Utbedring av ungdomsklubber, samfunnshus, grendehus, 

forsamlingshus i hele Lier 1 000 1 000 1 000 1 000 

Nærferie-prosjekt: Stupetårn Engersand 1 500    

 

17. Et  livssynsåpent seremonibygg utredes, planlegges og bygges i løpet av perioden. 

 

 

Lier Eiendomsselskap KF 

 

 2022 2023 2024 2025 

Økt låneopptak "Leie til eie"-prosjektet rettet mot yngre 

innbyggere. Følge opp intensjonene i Helhetlig boligplan - 

Flere skal få mulighet til å eie sin egen bolig 30 000 30 000 30 000 30 000 

 

 

 


