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Kommunedirektørens innledning 

 
Tertialrapporten gir en status på økonomi og de ulike utredningsoppdragene som 
kommunedirektøren har ansvar for.  
 
Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen. 
Rapporten har hovedfokus på avvik i resultater og ressursbruk fra det vedtatte 
handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, samt årsbudsjett 2020. 
 
Denne fellesrapporten går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. 
 
Andre tertialrapport 2020 er skrevet med utgangspunkt i månedsrapporten til og med 
august.  
 
Kommuneøkonomien blir på mange måter reddet av gevinsten fra aksjesalget i Eidos 
Eiendomsutvikling AS. Med denne ekstraordinære inntekten i år, kan økonomien se 
bedre ut enn underliggende drift gir grunnlag for.  
 
Budsjettert netto driftsresultat er etter budsjettjusteringer i 1. tertial på 12,8 millioner 
for 2020. Dette er langt under den finansielle handlingsregelen på 1,75 prosent. Ved 
budsjetteringen for i HP for 2020-2023 ble det kuttet i buffere på fellesområdet. 
Tidligere år har flere poster på fellesområdet bidratt til et regnskapsmessig overskudd. 
Eksklusive gevinsten på aksjesalget i Eidos og koronakostnader som ikke er 
kompensert, er prognosen på fellesområdet nå -8 millioner. Dette skyldes: 
 

• Redusert utbytte fra selskaper 

• Merforbruk i tjenestene og ikke kompenserte utgifter til Korona. 

• Redusert leieinntekt for infrastruktur fra Lier vei, vann og avløp KF på grunn av 
lavere rente og forsinkelser i investeringer 

• Ikke budsjetterte avdrag ved innlemmingen av Lier boligselskap i Lier eiendom 
KF 
 

Prognosen for netto driftsresultat i 2020 er på 28,6 millioner og 1,4 prosent av 
driftsinntektene. Eksklusiv gevinsten på aksjer og koronakostnader som ikke er 
kompensert fra staten, ville prognosen for netto driftsresultat vært på -8 millioner. 
Denne driftsmarginen sier noe om forutsettingene vi går inn i 2021 med, med hensyn 
til forholdet mellom inntekter og kostnader. 

 
Håndteringen av koronapandemien har tatt en stor del av kommuneledelsen og 
administrasjonens tid dette året. Etter en rolig sommer så har smittetallene økt 
igjen og kommunens beredskap må økes. Ved lokale utbrudd må kommunen 
forberede seg på å omdisponere sine medarbeidere til beredskapsarbeid. 
Arbeidet med pandemien vil videreføres også i 2021. Tiltakene, kostnadene og 
inntektene er midlertidige. Parallelt må organisasjonen ha stort fokus på drift, utvikling 
og kostnader i den ordinære driften.    
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Et prioritert prosjekt innen digitalisering er skifte av sak-arkiv system og 
implementeringen av E byggesak. Sak–arkiv er kjernen i kommunens systemer og skal 
ha integrasjoner med de fleste andre ulike fagsystemer. Dette skifte er nødvendig for å 
kunne digitalisere flere av oppgavene og arbeidsprosessene i kommunen.  
 

Korona 
Kommunen satte formelt kriseledelsen 11. mars. På grunn av lave smittetall, lokalt og 
nasjonalt, gikk kommunen fra 18. mai ned til gul beredskap og en mer normalisering. I 
samsvar med nasjonale anbefalinger ble det lettet på ulike krisetiltak utover våren og 
sommeren.  
 
Imidlertid har kommunen hele veien overvåket smittesituasjonen løpende, og iverksatt 
nødvendige tiltak ved behov. Noen overordnede tiltak, slik beskrevet nærmere 
nedenfor, har blitt videreført gjennom hele perioden. Tiltakene innen de ulike 
tjenesteområdene svares ut under de ulike kapitlene. 
 
Pr. september er det fortsatt relativt lave smittetall i Lier, men man ser en negativ 
utvikling blant annet i Oslo.  Og med to lokale utbrudd og felles bo og arbeidsmarked 
med Oslo ble det på nytt satt kriseledelse 28. september. 
 
Kommunens planverk 
Overordnet beredskapsplan gir føringer for hvordan kommunens kriseledelse skal 
organiseres på strategisk og operativt nivå. Disse planene har vært fulgt under hele 
koronakrisen. Beredskapsplanens ROS analyse oppdateres med nye tiltak. 
 
I juni ble virksomhetsledere, tillitsvalgte og folkevalgte i Lier kommune invitert til å svare 
anonymt på en underveisevaluering av kriseledelsens håndtering av koronapandemien. 
Resultatet av denne undersøkelsen fremkommer i melding (42/2020) til kommunestyret 
8. september 2020.   

 
Hva er gjort 
Kommuneoverlegen er sentral og har delegert myndighet etter smittevernloven. 
Kommunen forsterket tidlig i pandemien kapasitet til kommuneoverlegen ved å ansette 
100 % i en midlertidig stilling som assisterende kommuneoverlege. 

 
Teststasjon. Lier kommune har så langt hatt en testklinikk for personer med uavklarte 
luftveissymptomer lokalisert på Bilbo. Denne ble etablert for å unngå at legesentrene 
tok imot smittede personer med den konsekvens at helsepersonell måtte i karantene og 
legesenteret måtte midlertidig stenge. 
 
I løpet av oktober vil teststasjonen få nye og bedre egnede lokaler i den gamle 
stasjonsbygningen i Lierbyen. Stasjonsbygningen vil huse nytt legekontor «Lierlegene». 
Kontoret blir fullt utstyrt med laboratorium, venterom, personalsone og lager.  I tillegg 
vil det etableres en «drive through-løsning» i lagerbygningen ved stasjonsbygget for å 
sikre god kapasitet også i perioder med høyt testbehov. Samlet vil kommunen gjennom 
disse løsningene kunne ivareta kravet fra Helsedirektoratet om å kunne teste 5 % av 
innbyggerne pr. uke, tilsvarende om lag 250-260 tester daglig.  
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Smittesporingsteam. Smittesporing er en viktig oppgave for raskt å sette folk i isolasjon 
ved sykdom eller karantene på grunn av nærkontakt med smittet. Teamet er bemannet 
med to fulle årsverk, tre personer i 20 % stilling og vikarer ved behov. 
Smitteoppsporingsteamet er driftet syv dager i uken fra kl. 0800 -2200. 
 
Forsterket renhold. Gjennom hele koronapandemien har det vært gjennomført 
forsterket renhold for å forebygge smitte ved kommunale bygg og institusjoner. Disse 
tiltakene er videreført blant annet i haller/gymsaler, institusjoner og på skoler. I tillegg 
er alle kommunale bygg utstyrt med hånddesinfisering.  

 
Koronamail. Tidlig i pandemien ble det opprettet en egen e-postadresse; 
korona@lier.kommune.no. Gjennom denne besvares spørsmål om korona fra 
innbyggere, næringsdrivende og andre interessenter. Kommunen har her også mottatt 
forespørsler om testing.  E-posten er fortsatt i drift og mottar daglig henvendelser selv 
om pågangen er noe mindre enn i starten av pandemien. Så langt i år har kommunen 
mottatt ca. 2400 e-poster på denne adressen.  

 

Informasjon og kommunikasjon. I starten av pandemien ble det opprettet en egen 
informasjonsside om korona som ligger fast på forsiden av kommunens nettside. Her 
ligger informasjon om smittesituasjonen i Lier, endringer i vårt tjenestetilbud, hvilke 
tiltak kommunen iverksetter og råd fra nasjonale helsemyndigheter. Siden oppdateres 
daglig. Lokalmediene får daglige oppdateringer på smittetall. Det legges også ut 
fortløpende nyhetssaker om kronarelaterte temaer på nettsiden og i sosiale medier. På 
intranett er det laget en egen informasjonsside om korona for medarbeidere og 
ledere.  
 
Vaksinering mot sesonginfluensa. Influensa og COVID-19 har svært overlappende 
symptomer og vil ikke kunne skilles fra hverandre uten mikrobiologisk prøve. Hvis vi får 
mange influensasyke vil det derfor legge press på, og ta opp kapasiteten i apparatet 
som er bygget opp for å håndtere Covid-19 pandemien. Kommune vil derfor denne 
høsten tilby gratis vaksiner til helsepersonell. Kommunedirektøren hadde opprinnelig 
også planlagt å tilby gratis vaksine til ansatte i barnehage og skole. Imidlertid er det 
begrenset tilgang og stor global pågang på vaksiner. Regjeringen har derfor besluttet at 
frem til 1. desember 2020 er influensavaksinen forbeholdt risikogruppene og 
helsepersonell med pasientkontakt. 

 
Økonomiske konsekvenser av korona 
 
Alle inntekter og utgifter relatert til koronapandemien føres med eget prosjektnummer 
og skilles fra øvrig økonomistyring da dette er inntekter og utgifter som er midlertidige.  
Inntektene og kostandene til tiltak knyttet til koronapandemien som ikke er finansiert 
opp i 1. tertial, eller foreslått kompensert opp i 2. tertial, rapporteres på eget område i 
tertialrapporten. 
 

mailto:korona@lier.kommune.no
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Krisepakke 3 
Lier kommune har fått tilført kr 19,124 millioner i krisepakke 3 som økning av 
rammetilskudd. Dette er foreslått som budsjettjusteringer i 2. tertial. 
 

Ikke kompenserte kostnader til korona 
Ikke-kompenserte kostnader til korona. Virksomhetene har rapportert på 
koronakostnader som er kompensert i 1. tertial eller kompensert gjennom krisepakke 
3. Disse koronakostnadene er samlet under. 
 
- Smittevern   5 mill.kr. 
- Oppvekst   1,2 mill. kr. 
- Kulturskolen  0,1 mill.kr. 
- Kultur og idrett  0,33 mill.kr. 
- LEKF renhold  1,12 mill.kr. 
- LEKF tapt inntekt  0,16 mill.kr. 
- LEKF bygningsdrift  0,17 mill.kr. 

SUM    8 mill.kr. 
 

Det er rapportert mer detaljert på disse kostnadene til staten, men det er uavklart om 
staten vil kompensere deler av dette, eller komme med andre ytterligere 
koronarelaterte midler etter andre fordelingsnøkler.  
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Forslag til budsjettjusteringer 
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Kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i 
driftsbudsjettet 

 
1000 kr. 

Økt inntekt/ Redusert 
utgift 

Økt utgift/ Redusert 
inntekt 

1 
KP3 Økt rammetilskudd Krisepakke 3 + 
vedlikehold 19 124  

2 KP3 Endring i basis- og grunntilskudd til fastleger  1 257 

3 KP3 Utsatt overføring av skatteoppkreving  2 186 

4 KP3 Redusert formues- og inntektsskatt  2 797 

5 KP3 Vedlikeholdsprosjekter  12 200 

    

6 Høyere avdrag enn budsjettert  7 000 

7 Lønnsreserven  2 000 

8 Kultur overtakelse drift Engersand uteområde  60 

9 Overføring fra disposisjonsfond 8 376  

    

10 Redusert rammeoverføring til LEKF for finanskost 12 183  

11 Redusert inntekt fra LEKF til finanskostnader  12 183 

12 Gevinst ved salg av aksjer i Eidos 44 500  

13 Overføring til bundet investeringsfond  44 500 

    

  84 183 84 183 

    

1.-5. Regjeringen innvilget midler til kommunene i krisepakke 3, og 
vedlikeholdstilskudd for å stimulere til aktivitet i 2020. Midlene fordeles i pkt. 1-5.  
6. Minimumsavdrag er underbudsjettert med 7 millioner. Dette er en rutinefeil etter 
innlemmingen av Lier boligselskap i Lier eiendomsselskap KF.   
7. I 1. tertial ble det i samsvar med prognoser i revidert nasjonalbudsjett kalkulert 
med et lønnsoppgjør på 0 % (eksklusiv effekten av fjorårets lønnsoppgjør). 
Virksomhetene er allerede kompensert for 1,6 % (effekten av fjorårets lønnsoppgjør). 
Lønnsreservene i budsjettet derfor brukt til å kompensere koronarelaterte 
konsekvenser. Sentralt lønnsoppgjør endte på 1,7 %. Dette gjør at det det blir behov 
for å kompensere et lønnsoppgjør på 0,1% i 2020. 
8. Fra mai 2020 overtok Lier kommune del 2 av Engersand Havns regulerte 
friområder. Driften av disse arealene vil koste kr. 60.000 som ikke er lagt inn i 
budsjettet. 
9. Manglende finansiering, i hovedsak pkt. 7. og 8., foreslås bevilget med bruk av 
disposisjonsfond. 
10.-11. Avdrag på utlån skal føres i investeringsregnskapet. Budsjetterte avdrag fra 
LEKF ble ført som driftsinntekt i HP 2020. Med denne justeringen flyttes alt av 
kapitalkostnader og lånegjeld tilbake til kommunen og justeres mot redusert ramme 
hos LEKF. Dette er et nullsumspill for å ikke påvirke netto driftsresultat.  
12.-13. Gevinst ved salg av aksjer i Eidos Eiendomsutvikling overføres til 
disposisjonsfondet og merkes med investeringsformål: 

a. Infrastruktur i den nye fjordbyen på Lierstranda 
b. Stedsutvikling i øvrige deler av Lier 

 
Prognosen for netto driftsresultat er i denne tertialrapporten er lavere enn gevinsten 
fra aksjesalget. Det vil si at hele gevinsten trolig ikke kan disponeres til 
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investeringsformålene dersom prognosen for netto driftsresultat treffer. 
Kommunedirektøren ser det som naturlig å avvente et forslag til fordeling mellom 
formålene til årsoppgjøret er ferdig. Det er ikke anledning til å avsette midlene til 
bundet fond, da dette regnskapsteknisk er fondsmidler som er skjermet for å dekke 
eventuelt underskudd. 

 
Tiltakspakke 3: Staten bevilget 12,2 millioner til vedlikehold og oppgradering bygg og 
anlegg i Lier kommune. Kommunedirektøren gis disposisjon til å gjøre nødvendige 
føringer for å fordele investeringsmidler til investeringsregnskapet og driftsmidler til 
driftsregnskapet. Herunder overføre nødvendige midler til LEKF, LVVAKF og kirken 
utover vedtatt overføring i HP 20 for å kunne gjennomføre vedtatte prosjekter i 
kommunestyresak 98/2020. 

 

Kommunedirektørens forslag til justeringer i 
investeringsbudsjettet 

 
1000 kr. 

Økt inntekt/ 
Redusert utgift 

Økt utgift/ Redusert 
inntekt 

1 LEKF 9550 Fosshagen Fase 2 forskyvning 76 000  

2 Redusert låneopptak  76 000 

3 LEKF 9567 Glitre bofellesskap  9 776 

4 Bruk av ubrukte lånemidler 9 776  

5 LEKF 8519 avsluttes  1 693 

6 LEKF 9303 finansierer 8519 1 693  

  87 469 87 469 

 
1. Fosshagen fase 2 har ikke behov for alle vedtatte midler i 2020 og utsetter derfor 

deler av låneopptaket til 2021. 
2. Ref. pkt. 1 
3. Prosjekt Glitre bofellesskap mangler bevilget låneopptak tilsvarende 9, 776 

mill.kr. 
4. Ref. pkt. 3. 
5. Prosjekt 8519 Tranby skole, oppgradering ventilasjon, avsluttes med midler fra 

prosjekt 9303 (tiltaksplan andre tiltak). 
6. Se pkt. 5 

 
Se utfyllende beskrivelser i kapittelet for Kommunale foretak. 
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Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Området Steds- og samfunnsutvikling består av virksomhetene Bygg og geodata, 
Landbruk og miljø, Kultur og fritid, Kulturskolen samt Stedsutvikling og plan.  
Status på økonomien for tjenesteområdet omtales i økonomikapittelet.  

  

Status utvikling og utfordringer  
  
Pågående samfunnssituasjon med Covid-19 har ikke ført til at planlagt arbeid 
med saker og meldinger er berørt.   
  
Det er pr i dag kapasitetsutfordringer innenfor området Steds- og samfunnsutvikling. 
Kommunedirektøren vil i løpet av oktober få oversendt forslag 
til områdereguleringsplan for Fjordbyen, fra Eidos Eiendomsutvikling AS. Både denne 
og kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt vil kreve mye 
kapasitet i tiden fremover og ut 2021. Innenfor byggesak er det restanser på 
saksbehandling og oppmåling. Dette skyldes delvis «turn over» blant ansatte og 
innføringen av nytt sak-arkiv system og modulen eByggesak. Kapasiteten til å følge opp 
ulovligheter er også begrenset. Også på fagområdet ytre miljø har kommunedirektøren 
restanser. Kapasitet til å levere på området er utfordrende. Fagområdet er i dag dekket 
med 50 % til prosjekt Ren Drammensfjord (finansiert av Miljødirektoratet), 40 % til 
vannområdet Lierelva og 10 % til øvrige miljøspørsmål.  
  
Konsekvenser koronapandemien  
  

Tjenester fra Steds- og samfunnsutvikling som nå er mest rammet av pågående 
samfunnssituasjon Covid-19, er innenfor kulturområdet Kultur og fritid. Idrettsanlegg 
og bibliotek er gjenåpnet etter nedstengning tidligere i år, men med smittevernhensyn 
ivaretatt. Svømmehall er imidlertid fortsatt stengt for publikum, kun åpen for 
svømmeklubb og skoler. Nasjonale føringer for avvikling av større kulturarrangementer 
setter fortsatt store begrensninger for planlagte arrangementer ved kulturscenen, men 
vi gjennomfører det vi kan og supplerer med noen digitale overføringer. Foreningslivet 
har til dels utfordringer både med smittevernhensyn, rekruttering og reduserte 
aktivitetsmuligheter. Kulturskolen er gjenåpnet. Elever og foresatte vil kunne møte 
utfordringer utover høsten hvor smittevernhensyn innebærer at elever ikke kan 
oppholde seg inne på skolene i påvente av undervisning slik de er vant til.   
  

 
HP Verbalvedtak 

    
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
HP 17 2.19 Tiltak for bedre 
tilgjengelighet rundt Lier 
stasjon  

HP 17 2.19 Tilbudet rundt Lier 
stasjon må bli bedre.  I regi av og i 
samarbeid med Buskerudbyen 
gjennom BBP1 må tiltak for bedre 
tilgjengelighet rundt Lier stasjon 
iverksettes.  Økt parkeringskapasitet, 
egen parkering for el-biler, sikker 
sykkelparkering og prøveprosjekt 

Iht. plan Arbeidet med etablering av flere 
parkeringsplasser pågår, geotekniske 
undersøkelser er utført og dialogen 
med Bane Nor gjenopptatt. 
Sykkelparkering er på plass. 
Matebussordningen er utprøvd, både 
fra Lierbyen og fra Engersand, men 
bruken av ordningen har vært for lavt 
til en videreføring. Bane Nor krever 

Steds- og samfunnsutvikling  
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

med matebusser må gjennomføres 
snarest. 

før de nå går videre må det avklares 
med Viken (tidligere SVV) at 
avkjøringstillatelse til nytt 
parkeringsareal vil bli gitt og at det 
må 
gjennomføres trafikksikkerhetstiltak i 
området (nytt fotgjengerfelt og 
redusert hastighet forbi selve 
stasjonsområdet). 

 

HP 18 2.11 Helhetlig plan for 
området rundt Meierigården, 
inkludert godslageret i 
samarbeid med private 
grunneiere 

HP 18 2.11 Rådmannen gis i oppdrag 
å utrede en helhetlig plan for 
området rundt Meierigården, 
inkludert godslageret i samarbeid 
med private grunneiere.  Området 
bør videre vurderes ut fra sin 
historiske verdi sett opp mot 
tettstedsutvikling i Lierbyen. 

Iht. plan Dette arbeidet inngår i det pågående 
planarbeidet knyttet til Lierbyen 
2030, hvor parallelloppdraget nå er 
avsluttet og ute på høring. Dette som 
grunnlag for det videre planarbeidet. 

 

HP 18 2.18 Utrede mulighet for 
et 
energilagringsteknologiprosjekt 
for landbruket 

HP 18 2.18 Det foreligger et initiativ 
fra Foss gård om å utrede mulighet 
for et 
energilagringsteknologiprosjekt for 
landbruket.  Kommunen ønsker å 
bidra som samarbeidspartner, ref. 
vedtak i sak FS 94/2017. 

Ferdigstilt I og med at Stiftelsen Foss Gård har 
bestemt seg for å selge eiendommen 
faller grunnlaget for dette oppdraget 
bort. 

 

 

HP 19 2.06 Arbeidet med 
støyskjermingstiltak 
intensiveres 

HP 19 2.06 Støy fra E18, E134, 
jernbanen og andre hovedveier 
gjennom Lier, er en stor utfordring 
for mange innbyggere i kommunen. 
Arbeidet med støyskjermingstiltak 
intensiveres gjennom tettere 
oppfølging av Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet. 

Forsinket Avtalt møte med SVV i april ble avlyst 
grunnet pågående samfunnssituasjon 
knyttet til Covid-19. Kontakt er 
gjenopptatt. Nytt møte er avtalt 
høsten 2020. 

 

HP 19 2.07 Utrede flytting av 
biblioteket i Lierbyen ned på 
gateplan 

HP 19 2.07 Utrede flytting av 
biblioteket i Lierbyen ned på 
gateplan og inkludere dette i 
pågående stedsutviklingsprogram for 
Lierbyen. 

Iht. plan Arbeidet knyttet til flytting av 
biblioteket ned på gateplan har 
pågått lenge, og det foreligger nå en 
utredning knyttet til den 
innholdsmessige delen av et 
fremtidig bibliotek inkludert retning 
og profil.. Når det gelder selve 
plasseringen inngår biblioteket som 
ett av de viktige elementene i det 
pågående arbeidet knyttet til 
Lierbyenprosjektet. 

 

HP 19 2.08 
Mulighetsstudie/prosjekt for 
lokalsenterutvikling for Tranby 

HP 19 2.08 Det igangsettes et 
mulighetsstudie/prosjekt for 
lokalsenterutvikling for Tranby med 
hovedfokus på fremtidig utvikling 
innen området som omfatter 
skole/idrett/senter/torv/omsorg. 
Prosjektet skal ha som mål å skape 
aktive og gode sosiale møteplasser 
for et mangfold av befolkningen og 
gjennomføres i samarbeid med ulike 
aktører innen idrett, FAU, næringsliv, 
frivillige organisasjoner, 
velforeninger og andre aktører. 
Tranby-befolkningen og andre som 

Iht. plan Prosjektet er igangsatt og kommunen 
har som en innledning til dette 
inngått en avtale med Oslo 
arkitekthøyskole knyttet til 3 års 
studentenes hovedoppgave i 
høstsemesteret hvor 80 studenter nå 
jobber med deres vurdering av 
utvikling av dette området. Dette 
skal ferdigstilles før årsskifte, og det 
jobbes med en utstilling av deres 
oppgaver på biblioteket i desember. 
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sogner til Tranby sikres bred 
medvirkning. 

 

HP 19 2.09 Rådmannen 
reviderer og oppdaterer Lier 
kommunes sykkelplan 

HP 19 2.09 Rådmannen reviderer og 
oppdaterer Lier kommunes 
sykkelplan i tråd med nye 
målsetninger og behov som 
fremkommer av Kommuneplan for 
Lier frem mot 2028 i løpet av 2019. 
Ulike brukergrupper sikres 
medvirkning. 

Forsinket Dette arbeidet er omtalt i 
planstrategien og foreslås noe utsatt 
pga. kapasitet.  I planstrategien er 
den foreslått i 2022/2023. 

 

 

HP 19 2.26 Ladepunktstrategi 
for elbiler 

HP 19 2.26 I forbindelse med 
gjennomføringen av klima- og 
energiplanen, er en 
Ladepunktstrategi for elbiler under 
utarbeidelse i tillegg til tiltak for 
elsykler. Investeringene på dette 
området samles i en sekkepost som 
benyttes etter nærmere vedtak. 

Ferdigstilt Vedtatt i utvalget for Miljø og Plan 
27.05.2020 

 

 

HP 20 2.13 Utredning om 
deltagelse i ordningen 
fritidskort 

Rådmannen utreder om Lier kan 
delta som forsøkskommune i 
ordningen for innføring av fritidskort 
for barn mellom 6 – 18 år som kan 
benyttes til å dekke faste, 
organiserte deltageravgifter på 
fritidsaktiviteter. 

Iht. plan Melding til kommunestyret er laget 
pr. april 2020. 

  

 

HP 20 2.15 Rapportering i 
henhold til Energi- og 
klimaplan og klimabudsjett 

Rapportering i henhold til Energi- og 
klimaplan 2017-20 
videreutvikles.  Fra 2021 utarbeides 
det klimabudsjett og klimaregnskap 
for konkret oppfølging av enkelttiltak 
som gir lavere klimagassutslipp. 

 

Iht. plan Sak fremlagt, og klimabudsjett vil bli 
utarbeidet fra og med 2022 og 
klimaregnskap er lagt frem for 2019 i 
KS 08.09.2020 

  

 

HP 20 2.17 Prøveprosjekt - 
returplast fra landbruket 

Det startes et prøveprosjekt for 
mottak og håndtering av returplast 
fra landbruket i løpet av 2020. 

Ferdigstilt Det er tidligere innmeldt at dette 
oppdraget faller bort da det 
eksisterer en gratis 
innsamlingsordning av plast fra 
landbruket allerede. 

 

HP 20 2.21 Etablering av 
investeringstilskudd for 
samfunnshus og private 
forsamlingslokaler 

Det etableres en egen ordning med 
investeringstilskudd for 
samfunnshus og private 
forsamlingslokaler.  Hus med 
dokumentert aktivitet og stor lokal 
dugnadsinnsats 
prioriteres.  Kommunen bidrar med 
veiledning slik at ulike 
tilskuddsordninger kan benyttes i 
tillegg. 

Iht. plan Midlene er lyst ut med søknadsfrist 
15.09. 

 

 

HP 20 2.23 Forlengelse av 
fjordstien i Sylling 

I forbindelse med Gatebruksplan 
Sylling vurderes muligheten av å 
forlenge Fjordstien i Sylling fra p-
plass Svangstrand mot Skjæret og 
opp mot vanninntaket til Asker. 

Forsinket Har vært dialog med grunneier, men 
har ikke vært befaring enda.  

 

 

HP 20 2.24 Intensjonsavtale 
med Lier IL om bygging av ny 
hall på Tranby 

Det inngås en intensjonsavtale med 
Lier IL om bygging av ny hall på 
Tranby.  Dette må også ses i 

Iht. plan Intensjonsavtalen ble vedtatt og 
underskrevet i vinter, og 
administrative svar er gitt innen 
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sammenheng med Stedsutvikling 
Tranby som omfatter 
skole/idrett/senter/torv/omsorg, 
ref. HP 2019-22, punkt 2.8.  

fristen 15. september med forbehold 
om politisk behandling i oktober.  

 

HP 20 2.25 Utarbeidelse av en 
samlet plan med prioritering av 
lysløyper 

Det utarbeides en samlet plan med 
prioritering av lysløyper i forbindelse 
med rullering av anleggsplan for 
idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet.  Det legges vekt på 
samarbeid med idrettslag, 
velforeninger og andre med lokalt 
engasjement og dugnadsinnsats. 

Iht. plan Kartlegging av status er ferdig. 
Legges fram som del av politisk sak 
vedr. prioriterte 
spillemiddelprosjekter og 
anleggsutviklingstiltak 2021, i 
november.  

 

 

 

Politiske bestillinger 
    
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Bestilling av melding - 
Eiksetra - Frode Sundseth (H) 

Frode Sundseth (H) bestilte følgende 
melding: 

Reguleringsplanen for Eiksetra og 
Martinsløkka er ferdigstilt og det er 
gjort mye godt arbeid på dette 
området de siste årene. Innsatsen fra 
kommunen og frivillighet, i tillegg til 
bestyrerparets innsats på Eiksetra har 
medført økt aktivitet til glede for alle. 
Dette temaet, med ønske om 
ytterligere muligheter, ble også tatt 
opp under åpent møte om 
anleggsutvikling den 18.2.20. 

  

 På bakgrunn av ovennevnte bes 
rådmannen orientere om: 

  

 1)     Det er vurdert en justering av 
tilskuddet til sanitær/renovasjon til 
bestyrerne, jf. avtale mellom DNT og 
Lier kommune vedtatt 14.3.19, 

 2)     Det kan vurderes en utvikling av 
Eiksetra til en nærleirskole med 
overnatting I samarbeid med DNT 

 3)     Dagens status på ønsket om en 
bedre samkjøring mellom Eiksetra og 
Martinsløkka og eventuelle 
ytterligere muligheter, herunder 
parkering og opprusting av 
Eikseterveien med bom. 

 

Ferdigstilt Levert i april 

  

 

Etterlysning av sak - Drift av 
kommuneskogen 

Janicke Karin Solheim (MDG) 
etterlyste følgende sak: 
Basert på melding 22/2019, Drift av 
kommuneskogen, bestilles følgende 
sak: Rådmannen går gjennom 
strategiplanen fra 1999, gjerne basert 

Ferdigstilt  
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på erfaringene fra Oslos skogsdrift 
(kommunale), og kommer med en sak 
om en modernisert strategiplan slik 
at følgende prinsipper får forrang i 
forhold til økonomi: 
o Optimalisere karbonbinding 
o Legge vekt på verneskog i tett 
befolkede områder 
o Ta vare på artsmangfoldet 
o Nærskog/friluftsliv 

 

MPU-20-09  Melding: 
Tilrettelegge Fjordstien for 
allmennheten 

Tone Birgitte Bergflødt (SP) - Melding 
- MPU 23.09.20 

Med bakgrunn i sak 93/2020 i 
utvalget for miljø og plan sitt møte 
23.09, bestilles melding om 
mulighetsrommet for å tilrettelegge 
den opparbeidede Fjordstien langs 
østsiden av Holsfjorden i Sylling for 
allmennheten, ved at den får sitt 
utspring fra friområdet ved 
Svangstrand.  

Rydding av det begrensede området 
som gjenstår, vil gjøre Fjordstien 
lettere tilgjengelig for folk. Utspring 
for Fjordstien ved Svangstrand vil 
også avbøte for turtrafikken forbi 
boligene i Skjæret, og gi bedre 
parkeringsmuligheter for turfolk 
utenfra. 
I Planstrategien for Lier kommune 
2020-2023 er det spesielt poengtert 
på side 84, gjennom fire punkter, å 
sikre allmennheten adkomst til 
strandlinjen, også ved «å utøve 
myndighetskontroll ved ulovlige bygg 
og stengsler i strandsonen». 

I forslag til tekst til planstrategien fra 
Søren Falck Zappfe, 
under «FØRINGER FOR OVERORDNET 
AREALUTVIKLING er temaet også tatt 
med: 

  

2. Strandsonen – både mot 
Drammensfjorden og Holsfjorden – 
skal gjøres tilgjengelig og 

attraktiv for allmennheten. Områder 
vernet etter lov om naturvern må gis 
nødvendig skjerming. 

 

Ikke 
påbegynt 

 

Melding - Eiksetra og 
Martinsløkka 

Frode Sundseth (H) bestilte følgende 
melding: 
Reguleringsplanen for Eiksetra og 
Martinsløkka er ferdigstilt og det er 
gjort mye godt arbeid på dette 
området de siste årene. Innsatsen fra 

Ferdigstilt  
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kommunen og frivillighet, i tillegg til 
bestyrerparets innsats på Eiksetra har 
medført økt aktivitet til glede for alle. 
Dette temaet, med ønske om 
ytterligere muligheter, ble også tatt 
opp under åpent møte om 
anleggsutvikling den 18.2.20. 
På bakgrunn av ovennevnte bes 
rådmannen orientere om: 
1) Det er vurdert en justering av 
tilskuddet til sanitær/renovasjon til 
bestyrerne, jf. avtale mellom DNT og 
Lier kommune vedtatt 14.3.19, 
2) Det kan vurderes en utvikling av 
Eiksetra til en nærleirskole med 
overnatting I samarbeid med DNT 
3) Dagens status på ønsket om en 
bedre samkjøring mellom Eiksetra og 
Martinsløkka og eventuelle 
ytterligere muligheter, herunder 
parkering og opprusting av 
Eikseterveien med bom. 

 

Melding - Fordeling av 
veksthusarealer (hva 
benyttes de til?) 

Kaja Flesjø Kværner (SP) - Melding 

  

Med bakgrunn i melding 11/2020 
ønsker jeg å bestille en melding som 
tydeligere viser fordelingen av 
veksthusarealer som benyttes til de 
ulike tingene som f.eks. lager, re 
jordbruksproduksjon, salg m.m. 

 

Ferdigstilt  

Melding - 
Gjenvinningsanlegg i LIer 

Vidar Havellen (MDG) bestilte 
følgende melding: 
Fredag 12. mai fikk Liers 
lokalpolitikere tilsendt bilder og 
dokumentasjon fra anlegg i Lier som 
mottar næringsavfall. Bildene (sendt 
fra privatperson) viser graverende 
avvik fra lovverket angående 
avfallshåndtering. 
Søndag 14. mai skriver Lierposten at 
Xo Gjenvinning og Ragn-Sells i Lier 
har fått påvist avvik fra Fylkesmannen 
som ikke er rettet opp i. 
Disse opplysningene viser at 
lokalpolitikere ikke har kjennskap til 
viktig informasjon om avvik og 
manglende rutiner for 
avfallshåndtering i Lier. 
Gjenvinningsanlegg i Lier skal rette 
seg etter oppdaterte forskrifter. Av 
hensyn til natur og miljø må 
eventuelle avvik i avfallshåndteringen 
i avfallsmottakene ryddes opp i 
snarest mulig. 
På denne bakgrunnen bestiller vi en 
melding med utredning av de faktiske 
forhold, og beskrivelse av hvordan 
kommunen samarbeider med 

Ferdigstilt   
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Fylkesmannen som tilsynsmyndighet. 
På grunnlag av sakens alvor og store 
offentlige oppmerksomhet ber vi om 
at meldingen fremlegges for både 
Utvalget for miljø og plan og for 
Kommunestyret i august 2020. 

 

Melding - Området vest for 
Ringveien. 

Janicke Karin Solheim (MDG) bestilte 
følgende melding: 
Vi viser til Henrik Trømborgs og Erik 
Hennums forespørsel angående flere 
søknader om fradeling av 
boligtomter, omgjøring av 
eiendommer fra LNF-hensyn til bolig, 
etablering av boligfelt i 
Kulturminneområdet og LNF-området 
Hennum, alle vest for Ringveien. 
Eiendommene det gjelder er; 
I Kraftveien: 144/57 saksnummer 
2018/4195 – 8894/2020. Kraftveien 
13. 144/59, 144/76, 144/77. 
Opprinnelig en eiendom regulert til 
LNF, nå omgjort til 3 eiendommer 
144/49. Her er søknad om oppdeling 
av eksisterende tomt med 1 enebolig 
til 3 eneboligtomter trukket. Vi 
frykter dette kun er midlertidig 
tilbaketrekning, og at ny søknad 
kommer. Det er samme grunneier 
(KRAFTKAR AS) for alle disse 
eiendommene. 142/1 saksnummer 
2019/5675 
I Svenskerudveien: 144/46 
saksnummer 2019/5906 - 
Svenskerudveien 12 - Fradeling av 2 
tomter (Solli Arkitekter) Vi ber 
rådmannen om en grunngitt melding 
der alle sider ved de omsøkte 
boligformålene vurderes i et helhetlig 
perspektiv, med alle overordnete 
planverk for området vest for 
Ringveien. 

 

Ferdigstilt  

Melding - Oversikt andel 
drivhus hvor det produseres 
jordbruksprodukter 

  

Bestilling av melding - Geir Otto 
Rislien (AP) - LBU 03.03.20 

Med bakgrunn i sak 10/2020 ber Lier 
AP om en melding som viser hvor stor 
andel av Liers drivhus som i dag 
brukes til produksjon av 
jordbruksprodukter. 

Ferdigstilt  

 

 

Melding - Oversikt over hule 
eiketrær 

 Tove Hofstad (V) - Melding - MPU 
29.01.20 

Det bes om en oversikt over hule 
eiker i Lier, markert på kart, og listet 
opp med angitt antall. Meldingen 

Ferdigstilt Lagt frem 22.4.2020 UMP 
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fremlegges Miljø- og planutvalget, 
samt Landbruksutvalget. 

Melding - Statusorientering 
viltovergang - Tove Hofstad 
(V) 

Tove Hofstad (V) bestilte følgende 
melding: 
I lys av forrige ukes påkjørsel på 
Liertoppen, hvor nok en elg måtte 
bøte med livet, så ønsker Venstre å 
be kommunedirektøren (rådmannen) 
om en statusorientering rundt 
arbeidet med kommuneplanens 
område ELG 1 på Gjellebekk med 
viltovergang/kryssing av E18, nord for 
Damtjern og syd for Liertoppen. 
Meldingen bes forelagt 
kommunestyret, Miljø- og 
planutvalget samt Landbruksutvalget 
innen 31.12.2020. 

 

Ikke 
påbegynt 

 

Melding - Vurdere 
lovligheten av et skilt 

Vidar Havellen (MDG) - MPU 29.01.20 

På Fjellsveien på Tranby er det ved 
innkjøringen satt opp et skilt med 
tekst: «STOPP! All ferdsel på 
travbanen og gjennomgang til utmark 
er FORBUDT.» 

Dette skiltet er satt opp av eier av 
Kraft gård med tilhørende travbane. 
Vi har full forståelse for at det ikke 
kan tillates ferdsel på en travbane, 
men slik det fremstår nå, er det ikke 
adgang å gå på offentlig vei frem til 
nyanlagt sti opp til Glasåsen. 

Kan rådmannen vurdere om dette 
skiltet er lovlig oppsatt og at det i 
stedet etableres tydelig skilting frem 
til nyetablert sti? 

Ferdigstilt Lagt frem 4.3.2020 UMP 

 

Melding - Vurdering av 
muligheten for at det 
offentlige kan kjøpe det 
dyrkede arealet på Foss gård. 

Narve Huseby Wiker (H) - Melding - 
LBU 26.05.20 

  

Viser til «Melding 8/2020 Foss Gård - 
status for deling og salg av 
eiendom.», og følgende melding 
ønskes: 

Det ønskes en vurdering om 
muligheten for det offentlige, enten 
Lier Kommune eller Statens 
Vegvesen, kan gå til innkjøp av det 
dyrkede arealet på Foss Gård, gnr. 
95/bnr. 96 som vil legges ut på det 
åpne markedet. 

Hensikten ved å sikre seg 
eiendommen er å kunne tilby dyrka 
mark som en kompensasjon/ 
makeskifte med aktivt landbruk som 

Ferdigstilt  
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blir berørt av offentlige inngrep og 
tap av egen dyrka mark. 

 

Melding: Analyse av 
nitrogenforurensing i 
Damtjern 

Rådmannen anmodes om å få 
gjennomført en analyse av 
nitrogenforurensingen i Damtjern 
med sikte på å få redusert denne 
forurensningen vesentlig. Anmodning 
om melding. 

 

Ferdigstilt  

Melding: Driftsstans av 
lysløype ved Gullaug / 
Skapertjern 

 Ferdigstilt  

Melding: Er Lier kommune 
påvirket av svindel i 
forbindelse med kunstgress-
saken som har vært i media? 

 Ferdigstilt  

Melding: FrP ber om en 
melding om fibernett til 
Øverskogen 

FrP ber om en melding om 
muligheter for fibernett til 
Øverskogen. Øverskogen er en grend 
i Lier med ca.130 husstander, mange 
jobber i dag i perioder hjemmefra og 
bruken av data er et absolutt krav for 
å klare dette. I hverdagen er det en 
selvfølgelighet å kunne bruke de 
tjenester som både kommune og 
næringsliv tilbyr digitalt. Ungdommen 
må ha nettilgang i skolearbeid og har 
også et annet forhold til TV, de 
bruker andre plattformer for å 
streame det de ønsker av film og 
underholdning.  De løsninger som 
brukes i dag er stort sett mobile 
bredbåndsløsninger og 
bredbåndløsning via koppernettet, 
det siste har Telenor sagt de vil slutte 
å vedlikeholde og mange er usikre på 
hva som blir muligheten for data 
fremover hvis så skjer. Det er dialog 
mellom innbyggere og utbygger av 
fibernettverk, men det er kostbart og 
utbygger av nett har ikke ressurser til 
å bære hele kostnaden. Vi ønsker en 
melding som gir svar på følgende: Er 
det kommunale, fylkeskommunale 
eller statlige midler som det her kan 
søke om? Kan det utredes ulike 
metoder for etablering av fibernett 
for å finne en kostnadseffektiv 
gjennomføring (slisse, grøft, 
helasfaltering osv.)? Ser kommunen 
for seg at de kan være med på å finne 
en løsning slik at Øverskogen kan få 
fibernett som det øvrige Lier? 

 

Ferdigstilt  

Melding: Lierelva med dets 
sidebekker 

: «Lierelva med dets sidebekker. 
Bestilling av melding ut ifra rapport 
2009-18, «Lierelva – Norges beste 
sjøørretelv». Utarbeidet av Lier 
kommune, NVE, Fylkesmannen i 

Ferdigstilt  
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Buskerud og Buskerud 
Fylkeskommune. Som et ledd i 
implementasjonen av EUs 
rammedirektiv for vann. Er dette 
koordinert med VIVA’s arbeid med 
vassdraget vårt?» 

 

Melding: Lierelva med dets 
sidebekker 

Bestilling av melding ut ifra rapport 
2009-18, «Lierelva – Norges beste 
sjøørretelv». Utarbeidet av Lier 
kommune, NVE, Fylkesmannen i 
Buskerud og Buskerud 
Fylkeskommune. Som et ledd i 
implementasjonen av EUs 
rammedirektiv for vann. Er dette 
koordinert med VIVA’s arbeid med 
vassdraget vårt? 

 

Ferdigstilt  

Melding: Medlemskap i 
"Sunne kommuner" 

Kan rådmannen undersøke om det 
kan være aktuelt for Lier kommune å 
bli en del av «Sunne kommuner». Et 
nettverk av norske kommuner av 
WHO. Tema for nettverk er bl.a. 
Rettferdig fordeling av helse og 
livskvalitet 

 

Ferdigstilt  

Melding: 
Tilleggsopplysninger 
lysløypeanlegg 

Viser til bestilling i OKI-utvalget fra 
Per Arne Bredesen og ber om 
følgende tilleggsopplysninger: Ber om 
at meldingen også omfatter en 
oversikt som viser alle lysløypeanlegg 
i Lier og behov for tiltak. Det er flere 
anlegg som er etablert i samarbeid 
mellom lokale grupper (idrettslag, 
velforeninger etc) og kommunen. Det 
må redegjøres for hva som kan gjøres 
på kort sikt for å sikre videre drift av 
disse anleggene, herunder lysløypa 
på Gullaug, og hvilke tiltak som 
krever større investeringer. Anlegget 
på Flåtan er etablert gjennom felles 
innsats fra beboere og kommunen 
hvor dugnad, tippemidler og privat 
innsamling i tillegg til kommunalt 
tilskudd har sikret gjennomføring. Det 
bør vurderes om denne modellen kan 
videreføres for etablering, drift og 
vedlikehold av tilsvarende anlegg 

 

Ferdigstilt  

MPU-20-09-Melding: 
Naturrestaurerende tiltak 
ved Salamanderdammen 

Vidar Havellen (MDG) og Tone 
Birgitte Bergflødt (SP) på vegne av 
MDG, SP, V og AP - Melding - MPU 
23.09.2020 

Med bakgrunn i sak 96/2020 i 
MPU 23.9.2020 bes det om en 
melding om mulighetsrommet for 
naturrestaurerende tiltak i 
hensynssone GV4 i området ved 

Ikke 
påbegynt 
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Salamanderdammen (Gnr. 124 Bnr. 
132). Området i og rundt dammen 
lider av vanskjøtsel og dammen er i 
ferd med å tørke inn og gro igjen. Det 
er i tillegg mye tørre trær og trefall 
som må fjernes. Det haster å få gjort 
noe med dammen og området rundt. 

 

Ny revidert Driftsavtale for 
Eiksetra 

Per Arne Bredesen (AP) - Bestilling av 
sak: 

Ny, revidert driftsavtale for Eiksetra 
Rådmann forbereder en sak som 
legges fram til behandling av OKI-
utvalget, Formannskap og 
Kommunestyret hvor det utarbeides 
en ny, revidert driftsavtale mellom 
DOT Drammen og Omegn (DNTD) og 
Eiksetra. 

 Økt aktivitet og økt omsetning på 
Eiksetra, mobildekning i Finnemarka i 
nær framtid, flere turgåere og en 
voksende andel liunger som ferierer i 
nærområdet gir grunn til optimisme 
for videre drift av Eiksetra. 

Dagens driftsavtale må revideres for 
at DOT/vertskapet skal ha et 
langsiktig økonomisk grunnlag for 
drift av Eiksetra. Det er vesentlig at 
avtalen endres slik at Lier kommune 
overtar driftsansvaret for alt som skal 
være et offentlig tilbud til 
allmennheten, eventuelt at arbeidet 
gjøres av DOT/vertskapet mot 
passende kompensasjon. 
Kompensasjonen skal gjenspeile 
faktiske kostnader og tidsbruk. 

 Målet med avtalen må være å skape 
en rettferdig, forutsigbar og 
økonomisk bærekraftig ramme for 
drift slik at DOT/vertskapet gis best 
mulig utgangspunkt for å gi 
befolkningen et vedvarende godt 
tilbud innenfor friluftsliv og 
folkehelse. 

 Følgende punkter inkluderes i ny, 
revidert avtale: 

 
DRIFT AV SANITÆRANLEGG  
- Tømming av septiktanker. 
- Vask av arealer til sanitær/WRC 
bruk. 
- Innkjøp av toalettartikler, 
vaskeutstyr o.l til renhold av 
arealene. 
- Strømkostnader knyttet til 
sanitæranlegget 

Forsinket  
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- vedlikehold og oppgradering (som i 
dag) 
 
UTEAREAL 
• Klipping av gress på fellesarealer 
som brukes av allmenheten. 
• Brøyting av snø som brukes av 
allmenheten. 
• Rydding og håndtering av søppel 
som legges igjen fra allmenheten. 
• Drift og tilsyn av Villmarksliv 
campen. 
• Innvestering i utstyr i drift som f.eks 
gressklipper o.l. 

Ber om at saken fremlegges til første 
møterunde etter ferien. 

  

 

Sak -  «På bakgrunn av 
melding 23 bes det samtidig 
om at det etableres bygge- 
og deleforbud inntil saken er 
utredet og vedtak er fattet.» 

Vidar Havellen (MDG) - Sak - MPU 
27.05.2020 

  

På bakgrunn av melding 23 bes det 
samtidig om at det etableres bygge- 
og deleforbud inntil saken er utredet 
og vedtak er fattet. 

 

Ferdigstilt  

Sak - Helhetlig vurdering av 
området Hennumgrenda 

Frank Yggeseth (H) - Sak - MPU 
27.05.2020 

Det bestilles en sak om en helhetlig 
vurdering av området Hennumgrenda 
sett i lys av melding 23/2020 og 
innkommende byggesøknader. 

Det legges spesielt vekt på 
utredninger mot LNF-hensyn, 
områdets egenart og Kulturminne 

 

Ferdigstilt  

Sak - Mottaksanlegg/deponi i 
Lier 

Tove Hofstad (V) bestilte følgende sak 
med tilslutning fra kommunestyret: 
1. Det legges fram en oversikt over 
returpunkt (mottak, mellomlagring og 
sortering av avfall) for 
næringsavfall/landbruksavfall, behov 
og kapasitet ved disse i Lier, og Liers 
nabokommuner. Det er videre 
hensiktsmessig å få en oversikt over 
volum og antall kjøretøy til/fra 
anleggene. 
2. Det legges fram status på 
eksisterende mottaksanlegg/deponi i 
Lier med fokus på utslipp, avrenning 
samt klima- og miljøhensyn, og hvilke 
tiltak som skal til for at anleggene 
skal oppfylle samme krav som nye 
anlegg, som Stena på Lyngås. 
3. Rådmannen undersøker 

Ikke 
påbegynt 
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muligheten for lokalisering av 
tilsvarende anlegg langs E18 eller et 
annet sted i Lier. 
4. Rådmannen undersøker 
muligheten for et interkommunalt 
samarbeid for å løse eventuelle 
kapasitetsutfordringer. 

 

Sak - Oversikt over 
returpunkt for 
næringsavfall/landbruksavfall 

Tove Hofstad (V) bestilte følgende sak 
med tilslutning fra kommunestyret: 

1. Det legges fram en oversikt over 
returpunkt (mottak, mellomlagring og 
sortering av avfall) for 
næringsavfall/landbruksavfall, behov 
og kapasitet ved disse i Lier, og Liers 
nabokommuner. Det er videre 
hensiktsmessig å få en oversikt over 
volum og antall kjøretøy til/fra 
anleggene. 

2. Det legges fram status på 
eksisterende mottaksanlegg/deponi i 
Lier med fokus på utslipp, avrenning 
samt klima- og miljøhensyn, og hvilke 
tiltak som skal til for at anleggene 
skal oppfylle samme krav som nye 
anlegg, som Stena på Lyngås. 

3. Rådmannen undersøker 
muligheten for lokalisering av 
tilsvarende anlegg langs E18 eller et 
annet sted i Lier. 

4. Rådmannen undersøker 
muligheten for et interkommunalt 
samarbeid for å løse eventuelle 
kapasitetsutfordringer 

 

Ikke 
påbegynt 

 

Sak - Skjøtselplan over hule 
eiker 

Tove Hofstad (V) - Sak - MPU 
22.04.2020 

Viser til melding 14/2020 i Utvalget 
for miljø og plan «Hule eiker i Lier» 
Hule eiker er eiketrær som har en 
diameter på minst 63 cm og/eller en 
omkrets på minst to meter. Hule 
eiker er beskyttet av 
naturmangfoldloven og trenger bedre 
vern. Hele 11 områder i Lier har ett 
eller flere hule eiketrær fra Gullaug til 
Mork ved Justad. 
 
Som beboer på Nøste har jeg 
Eikeliparken hvor et 20-talls gamle 
eiketrær ruver og skaper en helt 
spesiell atmosfære. Det største treet 
står på eiendommen til Protan og 
måler hele 420cm i omkrets. Tre trær 
rett i nærheten ligger hakk i hæl med 
sine 390cm, 385cm og 380 cm. Dette 
er trær som er mange hundre år 

Ikke  
påbegynt 

              Ikke avklart når denne er klar. 
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gamle og som huser hundretusenvis 
av insekter og småkryp, og et 
mangfold av sopp og andre arter. 
 
Noen av trærne herdes på naturlig 
vis, men andre preges av elde og vind 
og vær. De har stor verdi selv om de 
faller, så lenge de blir liggende på 
stedet. Det er også viktig at det 
plantes eiketrær i nærheten av de 
gamle trærne slik at artene som 
livnærer seg i og av hule eiker sikres 
et habitat i framtiden også. 
 
Jeg ber om at rådmannen lager en 
skjøtselplan for hule eiker Lier. 

Sak - Utrede mulighet for 
salg av inneklemte skogteiger 

Knut Erik Marheim (FRP) - Sak - 
Landbruksutvalget 22.09.2020 

  

Administrasjonen gis i oppdrag å 
utrede muligheten for salg av 
inneklemte skogteiger, henholdsvis 
med forkjøpsrett for tilliggende 
skogeiere, med det formål å sikre en 
mer lønnsom og kontinuerlig drift for 
skogeierne. 
 
  

 

Ikke 
påbegynt 

 

Sak - Vannkvalitet i Lierelva Bård Strand (AP) bestilte følgende sak 
med tilslutning fra kommunestyret: 
Anmodning om sak i hht 
reglementets punkt 22-12-4 
Jeg ber om kommunestyrets 
tilslutning til følgende: 
Med bakgrunn i den bekymringen 
mange den senere tid har vist for 
vannkvaliteten i Lierelva som 
vanningskilde for matproduksjonen i 
Grønne Lier, bes rådmannen 
utarbeide en sak om mulighet for 
lokalisering og kontroll i hht 
Forurensningsloven §§ 48, 50 og 51a 
av kjente og ukjente, nåværende og 
tidligere, tipplasser, 
avfallshåndteringssteder og andre 
forurensningskilder i Lierelvas 
nedslagsfelt og langs Lierelvas 
bredder. 
Rådmannen bes vurdere mulighet for 
bruk av tidligere informasjon og 
kunnskap innsamlet, bl.a. i 
forbindelse med arbeidet med ravine 
og ravinedalsrapporten. 
Det bør i tillegg til visuell og fysisk 
kontroll langs elvebreddene, inngå 
analyse av vannkvalitet med sporing 
av bl.a. asbestfibre, mikroplast, PAH, 
PCB, termostabile tarmbakterier, 
m.m. 

Ikke 
påbegynt 
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Fremdrift og økonomi avklares til HP-
behandlingen. 

 

Sak - Vannskuter - Frode 
Sundseth og Søren F Zapffe 

Bestilling av sak: 
Frode Sundseth (H) og Søren Falch 
Zapffe (H) bestilte følgende sak: 
Bruk av vannskutere øker i omfang 
også i Liers sjøområder – Holsfjoden 
og Drammensfjorden. I den 
forbindelse er det viktig å sikre mest 
mulig fredelig sameksistens mellom 
ulike brukere av vår sjøområder. Det 
er spesielt viktig å ta hensyn til «de 
myke» brukergrupper som bruker av 
badeplasser, roere, kajakkbrukere 
etc. 
Følgende problemstillinger ønskes 
belyst: 
1. 
Hvilke regler gjelder i dag for bruk av 
vannskutere i Liers sjøområder? 
2. 
Hvilket handlingsrom har kommunen 
for å innføre begrensninger eventuelt 
totalforbud? 
3. 
Hvordan kan kommunen håndheve 
eget regelverk/forbud? 
4. 
Hvordan kan dette samordnes med 
øvrige kommuner – Modum, Hole og 
Ringerike for Holsfjorden/Tyrifjorden 
og Drammen og Asker for 
Drammensfjorden? 

 

Ikke 
påbegynt 

 

Sak: Bestilling av matjordplan 
i henhold til melding 38/2018 

«1. Vi ber om at en matjordplan i 
henhold til melding 38/2018 
utarbeides i Lier kommune som en 
veileder for kommuneplanarbeid og 
plansaker som berører dyrka og 
dyrkbar mark. 

2. Etablering av matjordplanen for 
Lier kommune skal inneholde krav 
om at matjord som omdisponeres må 
erstattes med opparbeidelse av 
tilsvarende areal som i 
utgangspunktet ble omdisponert. 

3. Det må vises aktsomhet ved 
disponering av masser med marin 
avsetning, hvis dette ikke kan unngås, 
og at jordmassene sikres med tanke 
på spredning av fremmede arter.» 

 

Ferdigstilt  

Sak: Forslag til retningslinjer 
om hvordan sikre gjerdeplikt 
for ulike typer 
reguleringsplaner 

 Iht. plan  

Sak: Handlingsplan mot 
spredning av mikroplast 

 Ferdigstilt  
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Sak: Konsekvensene av å 
stoppe veisalting av veier 
rundt Damtjern  

Vi ber om å utrede konsekvensene av 
å stoppe veisalting av veier rundt 
Damtjern av hensyn til avrenning til 
Damtjern og med henblikk på 
trafikksikkerhet 

 

Ferdigstilt  

Sak: Oppdatert kart over 
vilttrekk basert på melding 
37/2018 

Vi ber om en sak der rådmannen 
gjennomfører en oppdatering av kart 
over vilttrekk basert på melding 
37/2018 i løpet av 2018. Den kan 
basere seg på informasjon innhentet 
fra lokale ressurspersoner, uten at 
det legger opp til utstrakt feltarbeid. 
Dette med henblikk på å foreslå 
mulige faglig forsvarlige trekkruter 
mellom Hurumlandet/Kjekstadmarka 
og Vestmarka. På bakgrunn av dette 
arbeidet tar rådmannen kontakt med 
Statens Vegvesen får å få etablert 
viltovergang E18. 

 

Ferdigstilt  

Sak: Plan om fiberdekning I 
Lier og Fibernett til 
Øverskogen kjøres hver for 
seg.” 

Det bes om en sak på melding 
45/2019. Plan om fiberdekning I Lier 
og Fibernett til Øverskogen kjøres 
hver for seg. 

 

Ferdigstilt  

Sak: Prolongering av 
nåværende Plan for Den 
kulturelle skolesekken -
Evaluering av den kulturelle 
skolesekken i Lier kommune 
slik at vi har 
sammenligningsgrunnlag for 
ny avtale 

 Ikke 
påbegynt 

 

Sak: Sak med sikte på bedre 
lokal innsats i Lier mot 
insektdød og styring av 
biologisk mangfold. Samtidig 
bes rådmannen sikre bred 
medvirkning 

Rådmannen bes om å utarbeide en 
sak med sikte på bedre lokal innsats i 
Lier mot insektdød og styring av 
biologisk mangfold. Samtidig bes 
rådmannen sikre bred medvirkning 

 

Iht. plan  

Sak: Trafikkgrunnlag og 
økonomiske rammer for 
matebuss i shuttle trafikk 
mellom Lierbyen og Lier 
stasjon. Bussruten skal være 
offentlig, elektrisk og 
forvaltes av Lier kommune 

Med bakgrunn i melding nr. 39 
bestilles utredning/sak om 
trafikkgrunnlag og økonomiske 
rammer for matebuss i shuttle trafikk 
mellom Lierbyen og Lier stasjon. 
Bussruten skal være offentlig, 
elektrisk og forvaltes av Lier 
kommune.» 

 

Ikke 
påbegynt 

 

Sak: Utrede hvordan og når 
Tranby varmesentral skal 
innrette seg i forhold til Lier 
kommunes energi- og 
klimaplan vedtatt i 
kommunestyret 7/3-2017 

 Ferdigstilt  
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Oppvekst 
 
Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Oppvekst består av 27 barnehager hvor 3 er kommunale, 12 grunnskoler, 
voksenopplæringen, helsetjenesten barn og unge, barnevern og Pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT).  

Status på økonomien for tjenesteområdet omtales i økonomikapittelet. 

Status utvikling og utfordringer 

Barnehagebehovsplan er under utarbeidelse for å sikre riktig dimensjonering av 
barnehageplasser på riktig sted til riktig tid. Den kommer til politisk behandling høsten 
2020. 

Skolebehovsplanen er også under utarbeidelse. Den skal vise hvor skolene skal ligge i 
fremtiden og hvilke oppgraderinger som trengs i eksisterende bygningsmasse for å ha 
funksjonelle skolebygg. Den kommer til politisk behandling høsten 2020. 

Trygt og godt barnehage og skolemiljø: Lier kommune deltar i 
Utdanningsdirektoratets kompetanseheving knyttet til å forebygge, avdekke og 
håndtere krenkelser og mobbing. Det er utarbeidet en felles plan som nå skal innføres i 
alle barnehager og skoler i Lier. 

Språkkommune: Lier er språkkommune. Plan for språk, lesing og skriving som gjelder 
for alle barnehager og skoler er straks klar. I tillegg er det utarbeidet en standard for 
språkarbeid i barnehagen med tilhørende kompetanseheving. 

Lærernormen er oppfylt fra 1.8.20. 

Konsekvenser koronapandemien 
 

Skolene og barnehagene har koronatiltak på gult nivå. Dette er en trafikklysmodell som 
beskriver hvilke smitteforebyggende tiltak som til enhver tid er gjeldende. Gult nivå 
innebærer mest mulig faste grupper med faste ansatte, begrensninger på tvers av 
disse gruppene, hygienetiltak som hyppigere vask av berøringsflater mm. At ansatte 
med selv milde luftveissymptomer skal holde seg hjemme medfører høyere fravær og 
økt bruk av vikarer. En barnehage har hatt smitteutbrudd og måtte stenges. På enkelte 
skoler har man gjennomført digitale foreldremøter grunnet frykt for smitte blant 
foresatte.  
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HP Verbalvedtak 
 

    
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
HP 19 2.16 Utarbeide 
kvalitetsplan i 
barnevernet 

HP 19 2.16 Rådmannen har i 2018 
igangsatt et eget arbeid med å 
analysere barnevernstjenesten for å 
vurdere vedtakene og nivået på 
disse. En egen kvalitetsplan 
utarbeides, og nødvendige tiltak 
gjennomføres i 2019. 

Iht. plan Kvalitetsplanen ses i sammenheng med 
barnevernsreformen som innføres fra 1.1.2022. 

 

HP 19 2.19 Intensivering 
arbeidet med å søke om 
tilskudd og støtte 

HP 19 2.19 Rådmannen intensiverer 
arbeidet med å søke om tilskudd og 
støtte til ulike tiltak. Dette gjelder 
både sentralt og regionalt. Økt 
bemanning i helsestasjon og 
skolehelsetjenesten – øremerket 
tilskudd. Tilskuddsordning forbygge 
og redusere fattigdom blant barn og 
unge – øremerket tilskudd. Utgifter 
til skoleturer i regi av «Hvite 
busser». Tillskudd til 
svømmeopplæring – barn 4-6 år i 
barnehage. 

Ferdigstilt Det er i 2019 søkt om tilskudd til en rekke ulike 
prosjekter og tiltak. De fleste tilskuddene retter seg 
mot tidlig innsats barn og unge og tilskudd til psykisk 
syke/rus. 

- Helsetjenesten barn og unge fikk 2, 5 mill. kroner i 
2019. Mye av disse pengene går til å dekke inn 
allerede fast ansatte som er lønnet på tilskuddsmidler. 
Men vi har økt opp med 30 prosent engasjement på 
Helsestasjonen. Vi har også søkt og fått 500 000 fra 
Helsedirektoratet til seksuell helse. I tillegg har vi fått 
penger fra BUF dir, kr. 500 000 i 2019 til 
foreldrestøttene tiltak. Her har vi har ansatt en 
fagperson i ett års engasjement med spesiell 
kompetanse innen sorg/kriser og adferds utfordringer. 

-Kultur og fritid og kulturskolen disponerer 400.000,- 
til tiltak rettet mot barn fra lavinntektsfamilier. I tillegg 
arrangerer BUA åpne gratistilbud til alle. 

-Det har ikke vært mulig å finne tilskuddsordninger 
som kan dekke «Hvite busser». 

 -Det er innvilget tilskudd til svømmeopplæring for 
barnehagebarn og opplæringen er gjennomført. Barn 
fra barnehager med mange flerspråklige har vært 
målgruppen. 

 

HP 20 2.07 Innføring av 
lærernorm 2020/2021 

Innføring av lærernormen 
fremskyndes med et år, dvs 
iverksetting fullt ut fra skoleåret 
2020/21.  

Ferdigstilt Lærernormen oppfylles fra august 2020. 

 

HP 20 2.08 Øke 
helsesykepleierdekningen 

Økt helsesykepleierdekning  med en 
100 % stilling med fokus på 
ungdomstrinnet/ helsesykerpleier 
«på hjul» fra 01.04.20. 

Ferdigstilt Stillingen var tiltenkt "Helsesykepleier på hjul" men 
søknad om midler til kjøp av bil ble avslått 
fra Helsedirektoratet. Stillingen blir nå brukt til 
lønnsmidler i en stilling på barnetrinnet som tidligere 
var dekket av tilskuddsmidler. Melding lagt frem for 
OKI mai 2020. 

 

HP 20 2.09 Etablering av 
mobbeombud 

Det opprettes et eget mobbeombud 
i 20 % stilling fra 01.07.2020.  Ses i 
sammenheng med 
beredskapsteamet mot mobbing og 
kan være en kombinert stilling. 

Ferdigstilt Sak lagt frem i OKI mai -20. Beredskapsteamet mot 
mobbing er styrket med en 20% stilling. 

 

HP 20 2.10 Dambråtan 
barnehage  og 
oppfølgning 
barnehagebehovsplan 

Dambråtan barnehage videreføres 
for å sikre et tilstrekkelig 
barnehagetilbud i Sylling.  I arbeidet 
med barnehagebehovsplanen må 

Forsinket Kommer til behandling høst 2020/vinter 2021 grunnet 
kapasitetsutfordringer. 
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lokale hensyn ivaretas og brukere og 
ansatte sikres god medvirkning.  

HP 20 2.11 Tilrettelegge 
for elever med dysleksi 
og dyskalkuli 

Lierskolen og PP-tjenesten følger 
opp anbefalinger fra fagmiljøer i 
arbeidet med å tilrettelegge for 
elever med dysleksi og dyskalkuli, 
ref. GBK vedtak i sak 45/17.  Det 
utarbeides en plan for sertifisering 
av skolene i Lier i løpet av 1. halvår 
2020. 

Ikke 
påbegynt 

Dette er en omfattende bestilling som vi ikke har 
ressurser til å gjennomføre nå. Det er to årsaker til 
dette; det ene er innføringen av nye læreplaner fra 
august 2020 som vi må bruke mye tid på å 
implementere og koronasituasjonen som krever ekstra 
tiltak i skolen i forhold til grupper, avstand og 
hygienetiltak. 

 

 

Politiske bestillinger 
 

    
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Bestilling av  sak - Per 
Arne Bredesen (AP) - OKI 
03.03.2020 

Ber om en sak om videre utredning av 
oppvekstsenter på Nordal skole. 

Basert på melding til OKI-utvalget 03. 
mars 2020. 

Ferdigstilt  

Bestilling av melding - 
Signe Ramson Høie (AP) - 
OKI 28.01.20 

Ber om melding på status framdrift i 
saken om luftkvalitet på Hegg skole 

Ferdigstilt Lagt frem i OKI mai 2020 

 

Politisk sak. Egge skole, 
tekniske- og øvrige 
formelle krav til 
bygningsmassen. 

Tidligere bevilgede midler og som er 
forskjøvet, har vært knyttet til 
oppgraderinger av ventilasjonsanlegg 
og noe generell oppgradering. Med 
bakgrunn i skolebehovsanalysen og 
Norconsult sin rapport, er det 
gjennomført ny vurdering av det totale 
behovet for å dekke tekniske- og 
øvrige formelle krav til 
bygningsmassen. Det utarbeides ny 
politisk sak for avklaring av omfang og 
ambisjon for endelig prosjekt og 
finansiering 

(HP 2020-2023, s. 112, punkt 29) 

Iht. plan Mulighetsstudie vedtatt og arbeidet er 
igangsatt. Kommer til politisk 
behandling november 2020. 

 

Sak - Aldersbestemt 
opplæring om 
grensesetting, kropp, 
identitet og følelser 

Tove Hofstad (V) bestilte følgende sak 
som ble vedtatt med 40 stemmer 
(11AP, 14H, 4FRP, 1KRF, 3MDG, 4SP, 
2SV, 1V) mot 1 stemmer (1H): 
Viser til melding 14/2020 i HOV-
utvalget, og melding 15/2020 i OKI-
utvalget, Psykisk helsetilbud i 
aldersgruppen 0-18 år, hvor det 
informeres om antall årsverk knyttet til 
oppfølging av barn og unge med 
psykiske plager og hvordan tilbudet er 
organisert. Det er veldig bra at Lier 
kommune har et tilbud til barn og 
unge som trenger hjelp til psykiske 
lidelser, men det er enda bedre hvis vi 
samtidig kan bekjempe noen av 
årsakene til barn og unges psykiske 
plager. Økt kunnskap, åpenhet og 
bevissthet er kjernen i forebyggende 
arbeid. Dette kan i sin tid bidra til å 
hjelpe barn og unge til å sette grenser 

Ikke 
påbegynt 
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og forhindre overgrep. 
Ber om at rådmannen forbereder en 
sak 
Aldersbestemt opplæring om 
grensesetting, kropp, identitet og 
følelser 
Rådmannen forbereder en sak hvor 
Ungdomsrådet, OKI-utvalget og 
kommunestyret blir forelagt en 
oversikt over Lier kommunes 
nåværende undervisningsopplegg om 
grensesetting, kropp, identitet og 
følelser for aldersgruppen 0 - 18 år. 
Oversikten skal inkludere barnehager, 
grunnskoler, ungdomsskoler og våre to 
videregående skoler. I saken bes 
rådmannen foreta en vurdering om 
undervisningsopplegget bør 
oppdateres eller erstattes. 
Målet med saken er å gjøre Lier 
kommune i stand til å gjennomføre en 
alderstilpasset opplæring om 
grensesetting, kropp, identitet og 
følelser fra og med barnehage, og gi 
alle skoleelever en helhetlig 
undervisning om kropp, følelser og 
seksualitet. 

 

Sak - 
Læringsundersøkelse om 
effekten av 
"koronaskole" 

Espen Lahnstein (SP) bestilte følgende 
sak med tilslutning fra formannskapet: 
Kort begrunnelse av årsak: Under 
koronakrisen har Norge blitt snudd på 
hode i løpet av en dag. Det gjaldt også 
skolene i Lier, som snudde seg rundt 
og organiserte hjemmeskolen. En ting 
er at læringssituasjonen til elever i 
grunnskolen ble endret, men hvordan 
har dette egentlig fungert? I etterkant 
har man kunnet lese mye i media både 
om positive og negative effekter av 
«kornoaskolen». 
Det er derfor ønskelig at vi undersøker 
effekten dette har hatt og tar lærdom 
av både de positive og mer 
utfordrende erfaringene. Hvilke 
påvirkningsfaktorer gjør at noen har 
prestert bedre? Hvordan kan vi utnytte 
dette når skolen kommer tilbake i 
normal gjenge igjen? 
SP ber derfor om følgende sak i FS, og 
ber at den og blir satt opp i OKI og KS 
Det blir utarbeidet en 
læringsundersøkelse om effektene av 
«Koronaskolen», der det blir 
utarbeidet undersøkelser for både 
foresatte, lærere og elever hvor der vi 
kan dokumenterer både faglige 
prestasjoner, men også sosiale og 
atferdsmessige endringer. 

 

Ikke 
påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Sak - Oppvekstsenter på 
Nordal skole 

Per Arne Bredesen (AP) bestilte 
følgende sak; 

Ber om en sak om videre utredning av 
oppvekstsenter på Nordal skole. 

Basert på melding til OKI-utvalget 
03.mars 2020 

Iht. plan Finansiering av mulighetsstudie Nordal 
oppvekstsenter ligger inne som forslag 
her i 2. tertial. 

 

Sammenslåing av skoler Thomas Klingen Andersen (FRP) - 
bestiller sak: 

Thomas: 

Jeg ber om en sak der kommunen ser 
på mulighet til en sammenslåing av tre 
skoler til en ny felles skole som skal 
erstatte Nordal, Oddevall og Egge 
skole. 

  

Rådmannen tar stilling til eventuelle 
lokasjoner som er egnet for en slik 
plassering. 

 

Iht. plan Kommer til behandling sammen med 
saken om utbedring av Egge skole 
november 2020. 
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Helse, omsorg og velferd 
 
Tjenesteområdebeskrivelse 

Tjenesteområdet helse, omsorg og velferd gir et helhetlig tjenestetilbud for de som er i 
behov av bistand fra kommunen for å mestre livet på en fullverdig måte.  

Status på økonomien for tjenesteområdet omtales i økonomikapittelet. 

Tjenesteområdet Helse, omsorg og velferd omfatter totalt 10 virksomheter. Samlet gir 
disse et helhetlige tjenestetilbud for personer over 18 år som er i behov av kommunens 
bistand for å ivareta eget liv og egen helse på en fullverdig måte. 

Dette omfatter "sentrale" funksjoner i form av: 

• Vedtakskontoret som foretar saksbehandling og vedtektsfester tjenester som gis 
kommunens innbyggere. 

• NAV kommune, som bistår innbyggere hovedsakelig med behov for 
økonomisk bistand. 

• Sentralkjøkkenet, som produserer middag til kommunale institusjoner og kafétilbud. 
I tillegg har de totalt driftsansvar for kommunale seniorsentrene. 

• Boligkontoret er en selvstendig avdeling som har ansvar for saksbehandling og 
tildeling av alle kommunale boliger. Boligkontoret er også kommunens 
samarbeidsparter med Husbanken og er ansvarlig for tildeling av startlån til personer 
som ikke får boliglån i det ordinære lånemarkedet.  

Dette omfatter de direkte tjenesteytende virksomhetene: 

• Mangfold og mestring som gir tjenester til personer med utfordringer knyttet til 
psykisk helse og rus samt tjenester til flyktninger og frisklivsentralen med fokus på 
forebygging. 

• Hjemmebaserte tjenester som yter både helsetjenester og praktisk bistand til 
hjemmeboende i alle aldre. 

• Fosshagen, gir heldøgns omsorgstilbud og dagsenter til demente, samt 
rehabiliteringstilbud og fysikalsk behandling. 

• Nøstehagen, gir heldøgns omsorgstilbud til personer i behov av lindrende behandling, 
korttids- og ordinære langtidsplasser. I tillegg er det omsorgsboliger og somatisk 
dagsenter tilknyttet virksomheten. 

• Liertun, gir heldøgns omsorgstilbud i form av korttids- og ordinære langtidsplasser. I 
tillegg er det omsorgsboliger og avdelingen Bratromveien 7/9/11 som er 
omsorgsboliger tilpasset demente. 

• Voksne med funksjonsnedsettelse, gir omsorgstilbud til hjemmeboende med ulik 
grad og form for funksjonsnedsettelse.  

• Barn og unge med funksjonsnedsettelse, gir avlastningstilbud på døgn i tillegg til 
tilbud før og etter skoletid og på helger. 
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Status utvikling og utfordringer 
 

Stadig økte forventninger til det kommunale helse-, omsorg- og velferdstilbudet gir 
utfordringer innen tjenesteområdet på med hensyn til kapasitet og økonomi. Det er på 
nasjonalt nivå en dreining for at alle skal kunne motta tjenester i eget hjem, livet ut. 
Dette stiller kommunen overfor nye spennende oppgaver, men også store 
utfordringer. Utfordringene er særskilt store innen tjenesteområdet psykisk helse og 
rus. Å finne egnet bosted kan være utfordrende til personer med liten grad av bo-evne, 
det er her også mange personer med et vurdert hjelpebehov som velger å takke nei til 
tjenester. 
 
Endringer og oppgaveglidning fra 2. linje til kommunen gir behov for gode 
samhandlingsarenaer for å trygge brukere og kunne tilby en sømløs tjenestekjede. Vi 
har dette året startet opp med nye utviklingsprosjekt samme med Vestre Viken. 
Digitalisering av tjenesten er et viktig grep og vil være helt nødvendige i årene som 
kommer, vi samarbeidet her med Asker kommune om et utviklingsprosjekt som er 
støttet av Helsedirektoratet. 
 
En del av annet utvikling- og kvalitetsforbedrende arbeid ble satt på vent før 
sommeren som følge av korona. Vi har i høst fått startet opp igjen noe av dette 
arbeidet. Blant annet jobbes det aktivt med ny utviklingsplan for helhetlig 
kompetanseutvikling for personalgruppen for perioden 2021 – 22. 
 
Det har siste år vært lavere dødelighet blant institusjonsbeboere enn foregående år, 
dette medfører at hver enkelte sykehjemsbeboer benytter en plass over lengere tid og 
det blir sålede i mindre grad fristilt plasser til nye beboere. Denne utviklingen medfører 
økt bruk av overliggerdøgn på sykehuset. Hvilket er uønsket både av hensyn til 
sykehusets totale kapasitet og kommunens økonomi.  Mange av beboerne krever også 
mer omsorg, dette gir økt bemanningsbehov og igjen økte kostander.  
 

Konsekvenser koronapandemien 

Tjenesteområdet har fulgt nasjonale råd for smittebegrensende tiltak i alle 
virksomheter fra mars måned. Det ble omdisponert personell både internt i 
tjenesteområdet og fra andre sektorer til virksomheter med døgndrift og 
hjemmebaserte tjenester. Disse ble gitt opplæring for å kunne sikre tilfredsstillende 
bemanning om det ble høy smittefrekvens blant ansatte. Det ble også rekruttert inn 
nytt personell i midlertidige stillinger og som timebasert ekstrahjelp.  

Ved Nøstehagen ble det etablert smitteavdeling som var i drift for dette formålet frem 
til 15 mai. Da var lite behov for isolat plasser inngikk vi i mai en avtale med Asker 
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kommune slik at avdelingen ved Nøstehagen kunne gå tilbake til ordinær drift og 
ivareta innbyggere med behov for ordinært korttidsopphold i institusjon. 

Dagaktivitetstilbud har blitt gjenåpnet etter sommeren og de fleste tjenestetilbud har 
fungert som normalt i august og september. Det er fortsatt smitteforebyggende tiltak i 
alle virksomheter og smittevernutstyr benyttes ved behov. 

Vi har unngått smitte i alle kommunale sykehjem og andre botilbud med stedlig 
bemanning. Det har vært noen få tilfeller av smitte i hjemmebaserte tjenester, men 
det har ikke forekommet smitte mellom ansatte og tjenestemottakere. 

Vi har nå en tilfredsstillende lagerbeholdning av smittevernutstyr og nasjonale råd for 
bruk av dette følges. Det iverksettes alltid tiltak ved spørsmål om smitte hos 
tjenestemottakere til negativt testresultat foreligger.  
 
HP Verbalvedtak 

 
    
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
HP 20 2.12 Statlig 
finansiering av 
omsorgstjenester 

Ordningen med statlig finansiering av 
omsorgstjenester er planlagt utvidet 
fra 2021 med søknadsfrist 
01.02.2020.  Rådmannen utarbeider 
en egen sak om dette til møterunden i 
januar 2020. 

Ferdigstilt Saken vært oppe i HOV utvalget og KS i 
februar (1. runde 2020) 

 

HP 20 2.14 Statusrapport 
om resultatet av 
introduksjonsprogrammet  

Årlig skal det ifm behandling av 
spørsmål om bosetting flyktninger 
legges frem en statusrapport om 
resultatet av 
introduksjonsprogrammet knyttet til 
bolig, barnehage, skole og utdanning, 
kvalifisering og deltakelse i arbeid 
samt bruk av ytelser fra 
NAV.  Oversikter som viser utvikling 
over tid, 5 - 10 år utarbeides. Spesielt 
fokus rettes mot å hindre drop-outs 
fra utdanning og arbeid i tiden etter 
endt introduksjonsprogram.  Det vises 
også til HP 2019 – 22, punkt 2.17 om 
nødvendig organisatorisk og 
økonomisk tilpasning. 

Ikke 
påbegynt 

Denne rapporten sammenfatter 
introduksjonsprogrammets arbeid 
gjennom året og leveres mot slutten 
av året 

 

HP 20 2.26 Prøveordning 
med registrering av avvik i 
pleie- og 
omsorgssektoren. 

I løpet av 2020 etableres det en 
prøveordning med registrering av 
avvik i pleie- og omsorgssektoren og 
tilbud til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.  Det vises til Kongsberg 
kommune som har etablert en slik 
ordning.  Det legges opp til at dette 
kan gjøres av brukere og pårørende 
elektronisk på kommunens 
hjemmeside, men også på papir. 

Iht. plan Det jobbes med å utarbeide tekniske 
løsninger og rutiner for riktig 
håndtering av innkommende 
meldinger med hensyn til personvern 
og taushetsplikt.   

 

HP 20 2.27 Videreføring 
av avtalen om 
aktivitetsplikt/kurs med 
ASVO 

Avtalen mellom NAV Lier og Lier ASVO 
om å tilby aktivitetsplikt/kurs for 
sosialhjelpsmottagere videreføres. 

Iht. plan Informasjon om saksgang beskrevet i 
melding som er lagt frem for HOV 
utvalget, Formannskapet og 
Kommunestyret i mai/juni. 
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Politiske bestillinger 
 

    
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Avtale med Vakt og 
Alarm, organisering av 
alarmtjenesten 

HOV- utvalget v/ Walaa Abuelmagd 
(AP)  - melding 

I Lierposten 9. mai, ble det skrevet om 
en innbygger i Lier kommune som 
hadde trykket på trygghetsalarmen for 
å få hjelp 23. november i fjor. 
Trygghetsalarmen er knyttet til en 
vaktsentral som formidler kontakt 
videre til hjemmetjenesten. Hvis 
alarmen går vil vaktsentralen eller 
kommunens personell rykke ut, 
uansett når på døgnet det er. Fra 
pasienten trykket på alarmen til 
hjelpen kom tok det 70 minutter. Da 
ble pasienten funnet død i hjemmet. 

Lier kommune har avtale med Vakt og 
Alarm AS om alarmsentralen, men det 
er Nokas som er leverandør av den 
tjenesten for dem. I avtalen med 
vaktselskapet er forventet 
utrykningstid ila 40 minutter. 

I saken i Lierposten fremgår det også 
at det er flere ledd som blir involvert 
når trygghetsalarmen blir utløst. Dette 
er risikofaktor i seg selv, med tenke på 
både utrykningstid og kommunikasjon 
mellom pasientene/brukerene og 
helsetjenesten. 

Derfor ber Arbeiderpartiet om en 
melding for å få mer kompetanse om 
avtalen Lier kommune har med Vakt 
og Alarm AS, organisering av 
alarmtjenesten, om det kan være 
svakheter med løsning av 
alarmtjenesten, fremfor å for 
eksempel løse det med bruk av 
helsetjenestens egne ansatte hele 
døgnet. 

 

Ferdigstilt Melding behandlet i HOV utvalget 
23.09.2020 

 

Bestilling av melding - 
Kathy Lie (SV) - FS 
30.01.20 

Kathy Lie (SV) bestilte følgende 
melding: 

I sak 9/2020 om statlig finansiering av 
helse og omsorgstjenester går det 
fram at deltagelse i forsøksordningen 
vil medføre en finansiering som er 23% 
høyere enn det kommunen 
opprinnelig benytter. Dette for bl.a. å 
innføre en statlig bemanningsnorm. 
Ber derfor om en oversikt over dagens 
bemanningsnorm, den statlige 
bemanningsnormen og hvilken økning 
i årsverk/bemanning den statlige 
normen ville medført for hver 
institusjon og for hjemmesykepleien i 

Iht. plan Vil komme til politisk behandling i 
november. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

Lier. De økonomiske konsekvensene 
belyses. 

Bestilling melding - 
Caroline Thorbæck (V)  - 
HOV 29.01.20 

Det bes om en orientering om tilbudet 
som gis til barn og unge innenfor 
området psykisk helse. Orienteringen 
bes innfatte organisering, antall 
årsverk og samhandlingsrutiner. 

 

Ferdigstilt Saken er overført OKI utvalget til 
behandling, lagt frem for HOV utvalget 
til orientering 

 

Bestilling melding - Knut 
Olaf H. Kals (H) - HOV 
29.01.20 

Lier ASVO s forhold til Lier kommune, 
hva kjøper Lier kommune av tjenester 
fra Lier Kommune, er det mulighet for 
å kjøpe flere tjenester fra Lier ASVO for 
kommunen. 

Lier ASVO selger i dag internpost 
tjenester til kommunen, mye mat. 

Det selges også tjenester til EIDOS og 
Drammen kommune, relatert til 
tjenester som ligger inn under Park og 
Idrett. Hva er muligheten for å selge 
tilsvarende tjenester til Park/Idrett i 
Lier kommune? 

 

Iht. plan Kommer til politisk behandling i 21. 
oktober 

 

Bestilling melding - 
Tommy Ødegård (AP) - 
HOV 29.01.20 

Det bestilles en melding på bakgrunn 
av referat fra rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne 2020 - 01-27. 

«Hvordan kan det sikres at mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i større 
grad kan implementeres i 
handlingsplanen?»  

 

Ferdigstilt Politisk behandlet i HOV utvalget 26. 
august 

 

Bestilling melding - 
Tommy Ødegård (AP) - 
HOV 29.01.20 

- Ber om at det utarbeides en melding 
angående status på boligprosjekter, 
tiltenkt brukergruppen som 
opprinnelig skulle bosettes i 
Vestsideveien 100. 

Ferdigstilt Politisk behandlet i HOV utvalget 27. 
mai 

 

Bestilling sak - Knut Erik 
Marheim (FRP) - HOV 
29.01.20 

1.Rådmannen gis i oppdrag å kartlegge 
bruken av velferdsteknologi i 
kommunen og hvordan dette kan 
utbedres. 

2. Det utarbeides et forslag til 
handlingsplan for implementering av 
velferdsteknologi, og det utarbeides en 
kostnadskalkyle for implementering, 
og eventuelle kostnadsbesparelser 
dette kan bety på sikt. 

Ferdigstilt Bestillingen er vurdert som svart ut i 
sak om velferdsteknologi i HOV 
utvalget 4. mars  

 

FS-20-09 -Melding-antall 
tjenestekonsesjoner i 
saken om BPA 

Morten Egeberg (KRF) bestilte 
følgende melding: 
Ber om en melding om antall 
tjenestekonsesjoner i saken om 
anskaffelse av BPA blir gjort rede for i 
en melding. Dette for å belyse om 
hvorvidt det er mulig å ha flere enn 
fire tjenestekonsesjoner. 

Ikke 
påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

 

Hjelpemiddellageret Hov-utvalget (omforent) bestiller sak: 

• HOV bestiller en sak om 
Hjelpemiddellageret.   

-Rådmannen bør belyse organisering 
og bruk. Hjelpemiddelslageret 
åpningstider, herunder tilgjengelighet 
for brukere generelt. Antall 
hjelpemidler som er til utlån, og hva 
som faktisk er utlånt. Hvilke ressurser 
man har pr. I dag til utkjøring og 
innhenting av hjelpemidler. 

Det bes også om et oppsett som 
synliggjør anskaffelser/innkjøp og 
økonomien generelt. 

 

Iht. plan Legges frem for politisk behandling i 
HOV utvalget 21. oktober 

 

Melding -  Kjøp av private 
sykehjemsplasser 

Bestilling av melding - Hanne Garås 
(H) 

Jeg ber om en melding som belyser 
muligheten for kjøp av private 
sykehjemsplasser i Lier, der beboer 
eller dennes pårørende betaler 
prisdifferansen mellom kommunal og 
privat sykehjemsplass. Det bes også 
om at meldingen belyser forslag om 
godkjenningsmodell for fritt brukervalg 
som er på høring. 

  

 

Ikke 
påbegynt 

 

Melding - Ansattes 
arbeidsvilkår helse - Silje 
Kjellesvik Norheim (AP) 

Silje Kjellesvik Norheim (AP) bestilte 
følgende melding: 
Viser til saken i avisene som 
omhandler vold mot en beboer i en 
omsorgsbolig i vår region, og tre 
ansatte som nå er sikta for vold mot en 
bruker, og at det er snakk om grov 
kroppskrenkelse. 
Jeg vil derfor be om en melding som 
beskriver kommunens arbeid knytta til 
ansatte sine arbeidsvilkår på dette 
feltet, i hvilken grad Lier kommune er 
rigga med nødvendig og riktig 
fagkompetanse knytta til alle sine 
boligtilbud til mennesker med 
funksjonsnedsettelser, og hvordan Lier 
kommune jobber for å forhindre at 
slike saker som denne som ble omtalt i 
forrige uke skjer i vår kommune. 

Iht. plan Vil bli lagt frem for politisk behandling i 
november 

 

Melding - Emner og 
problematikk i sak 
30/2020 

Knut Erik Marheim (FRP) bestilte 
følgende melding: 

  

Ber om melding med utgangspunkt i 
emner og problematikk behandlet i sak 
30 / 2020 

Ikke 
påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

Meldingen anmodes å vurdere antall 
kommunale boliger i Lier – antall 
kommunale boliger i Lier – 500 stykker 
– fremstår som påfallende og 
urovekkende høyt. 

Ved at Lier kommune leier et stort 
antall boliger for å gjøre de 
kommunale, så er kommunen en 
betydelig aktør i leiemarkedet. Hvilke 
priser tilbyr Lier kommune utleierne? 
Tilbyr kommunen en så høy pris på 
markedet, eksempelvis for å skaffe 
boliger til flyktninger, at leieprisen 
presse opp med den konsekvens at 
leiemarkedet i Lier blir utilgjengelig for 
«vanlige» lavt lønnete? 

Kommunen synes å ha som en del av 
sine tildelingskriterier å anskaffe 
boliger i etablerte borettslag og 
boligsameier – typisk i blokker og 
rekkehus – for så å stille disse til 
disposisjon for personer og husstander 
som ikke selv er i stand til å etablere 
boligforhold. Meldingen bes vurdere 
effekten av dette for de eksisterende 
boligmiljøet og dermed på sikt 
boligprisen i disse bygningene. 

 

Melding - Kartlegging 
psykisk helse av de eldre 
og tiltak som er iverksatt 
av Lier kommune for å 
bevare god psykisk helse 

Walaa Abuelmagd (AP) ber om 
følgende melding: 

  

Arbeiderpartiet ber om en melding for 
å kartlegge psykisk helse av de eldre og 
tiltak som er iverksatt av Lier 
kommune for å bevare god psykisk 
helse 

Koronaviruset har ført til en ny 
hverdag både for eldre som bor på 
sykehjem og de som bor hjemme, og 
mange har vært i praksis isolert for 
nesten et halvt år. Årsaken er at de 
eldste skal beskyttes mot smitte av 
covid-19. 

De negative helsekonsekvensene av 
isolasjon og inaktivitet er større for 
eldre og skrøpelige enn befolkningen 
ellers. Det er jo et paradoks at den 
gruppen vi gjør alle disse tiltakene for 
å beskytte, er de som rammes hardest 
av de samme tiltakene. 

Nå snakker vi om en mulig langvarig 
situasjon der eldre i praksis blir isolert 
nærmest på ubestemt tid. Det er lite 
kunnskap, også nasjonalt, om hva 
konsekvensene av dette vil bli. Det er 
blitt kjent at mange eldre nå opplever 

Ikke 
påbegynt 

Planlegges til behandling november 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

en kraftig reduksjon i tjenestetilbudet 
og arenaer for sosial omgang. Flere 
eldresentre og dagaktivitetstilbud for 
eldre med demens har vært 
midlertidig stengt, og 
hjemmetjenestetilbudet blitt redusert. 
Mange avtaler i 
spesialisthelsetjenesten innen 
alderspsykiatri omgjøres fra personlig 
kontakt til telefonkontakt.  

Derfor ber Arbeiderpartiet om en 
melding for å få mer kompetanse om 
hva gjør sykehjemmene i Lier 
kommune for å lette på situasjonen for 
våre eldre? 

  

  

 

Melding - Miljørettet 
helsevern 

Janicke Karin Solheim (MDG) bestilte 
følgende melding: 
Viser til at miljørettet helsevern er et 
ansvarsområde som er pålagt 
kommunene i medhold LOV 2011-06- 
24 nr. 29: Lov om folkehelsearbeid 
(folkehelseloven). 
Formålet med loven er å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse, herunder utjevner sosiale 
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet 
skal fremme befolkningens helse, 
trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og bidra til å forebygge psykisk 
og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse. 
Vi er imidlertid kjent med at noen 
kommuner utøver en praksis vi mener 
er i strid med folkehelseloven. Vi er 
nemlig kjent med at pasienter som er 
innlagt på sykehus over tid, i noen 
kommuner og ved spesielt uheldige 
omstendigheter, kan risikere å miste 
både bosted og innbo / eiendeler. 
Mennesker med alvorlige sinnslidelser 
er særlig utsatt for denne risikoen. Jeg 
viser til uttalelser fra både namsfogd 
og boligetat i Bergen kommune i 
forbindelse med «skrotningstillatelse» 
av innbo / eiendeler; 13. januar 2020: 
«Det er ikke uvanlig». «Det skjer rett 
som det er». «Vi må forholde oss til 
lovene». 
På dette grunnlaget bes derfor 
rådmannen om en redegjørelse om 
hvordan nevnte forhold er i Lier 
kommune. 

Ferdigstilt Politisk behandlet i HOV utvalget og 
Kommunestyret i august 

 

Melding - Overforbruk og 
tiltak  - Tjenester til barn 
og ungdom med 
funksjonsnedsettelser 

Walaa Abuelmagd (AP) bestilte 
følgende melding: 

Ferdigstilt Politisk behandlet i HOV utvalget 23. 
september 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

«Tjenester til Barn og ungdom med 
funksjonsnedsettelser viser at det er et 
mindreforbruk. Det samme gjelder de 
voksne. Til tross for at det skrives at 
det tidligere var et overforbruk er det 
interessant å få vite hva overforbruk 
var. Dette spørres om fordi vi hadde 
en sak siste møtet (sak 8) hvor 
pårørende protesterte mot 
retningslinjene og hvor vi politikere var 
enige i det. 
Slike tiltak som var beskrevet i 
retningslinjene ville ført til dårligere 
tjenester til omtalte grupper. En del av 
de tiltakene/ retningslinjene ville også 
kunne gi et mindreforbruk. Det er 
derfor viktig å forstå hva som var 
tidligere overforbruk og hvordan vi nå 
kan redusere forbruket enda mer. 
Tross alt er mesteparten av utgifter i 
disse virksomheter lønn til ansatte. Et 
mindre forbruk vil jo da knytte seg til 
mindre ansatte, færre ansatte per 
bruker etc. 

Vi ønsker å forstå hva vi egentlig 
vedtar når det gjelder rammer. Vi i 
Arbeiderpartiet ber derfor om hva var 
overforbruket, hvilke tiltak som er 
gjort samt effekt og hvilke tiltak settes 
inn som samtidig ivaretar disse sårbare 
gruppene.» 

Melding - Pasienter på 
gårder og andre private 
aktører 

Tone Christine C. Skustad (KRF) 
bestilte følgende melding: 
  

Pasienter på gårder og andre private 
aktører 
Lier har en lang tradisjon med å ha 
«pasienter på gårder» rundt i 
kommunen. Etter HVPU reformen og 
de siste årene, er det blitt færre og 
færre. Det er en selvfølge at det skal 
være god kontroll på hvordan brukere 
blir ivaretatt både på gårdene og ved 
andre private alternativer som f.eks. 
Blå Kors. 
Vi ønsker å bestille en melding der vi 
får vite hvorfor Lier kommune stadig 
sjeldnere velger å benytte seg av disse 
private alternativene, og hvordan en 
kan sikre forutsigbar inntekt for de 
gårdene som fortsatt driver og tar imot 
brukere. 
  

 

Ikke 
påbegynt 

 

Melding - Rutiner, planer 
og utfordringer rundt 
selvdrap 

Hanne Garås (H) bestilte følgende 
melding: 

  

Ferdigstilt  Politisk behandlet i HOV utvalget 27. 
mai 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

Jeg ber om en melding som belyser 
Lier kommunes rutiner, planer og 
utfordringer rundt selvdrap og 
oppfølging av personer som har 
forsøkt å ta sitt eget liv. 

 
Bakgrunnen for forespørselen: 
Årsakene til at en person får tanker om 
eller forsøker å ta sitt liv er ofte 
sammensatte. 

For noen er selvmordstanker knyttet til 
en krise eller depressiv episode, hos 
andre er det et langvarig og 
tilbakevendende problem.  
 
Selvmordstanker- og forsøk er også 
overrepresentert blant ulike utsatte 
grupper. Det finnes mange steder å få 
hjelp og god behandling. Å snakke med 
noen kan bidra til å sortere tankene og 
gjøre det lettere å håndtere 
situasjonen. Både primær- og 
spesialisthelsetjenesten skal og bør ha 
gode rutiner for personer som har 
forsøkt å ta sitt eget liv. 
 
VG fortalte i forrige uke at i 
majoriteten av norske kommuner står 
det dårlig til med de skriftlige rutinene 
og prosedyrene i arbeidet med å følge 
opp personer som har forsøkt å ta sitt 
eget liv. 
 
Kommunene bør utarbeide en plan for 
forebygging, tidlig identifisering og 
oppfølging av selvmordsforsøk. 
Mellom 4000 til 6000 personer 
behandles for selvmordsforsøk årlig. 
Disse menneskene har høy risiko for 
gjentatte selvmordsforsøk. 
Mange kommuner har store mangler i 
rutinene for oppfølging av selvmord. 
Det viser Sintefs ferske rapport 
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 
2019. 
 
Nærmere spørsmål som ønskes avklart 
Kan rådmannen redegjøre for hvor god 
den systematiske oppfølgingen er i vår 
kommune? 
 
Kan rådmannen redegjøre for hvilket 
ansvar den enkelte tjeneste har, samt 
hvilke tiltak de utfører? 
 
Kan rådmannen redegjøre for hvilken 
kompetanse som kreves for tidlig 
identifisering og oppfølging? 
 
Dersom rådmannen har informasjon 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

om utfordringer og omfang ber jeg 
også om at dette redegjøres for. 

Melding - Tildeling av 
husbankmidler og praksis 
av dette. 

Knut Erik Marheim (FRP) bestilte 
følgende melding: 

  

Bestilling av melding vedrørende 
tildeling av husbankmidler og praksis 
av dette. 

Bestiller med dette en melding til 
neste møterunde. Meldingen bes å 
omfatte følgende problemstillinger: 

  

1.Hvordan er fordelingen midler nevnt 
i sak 29/2020 ut når det kommer til 
følgende grupper. 

A) Enslige i arbeid, men som står 
utenfor boligmarkedet grunnet 
manglende egenkapital. 

B) personer og husstander omfattet av 
ordningen fra «Leie til eie». 

C) Mennesker som er ufør. 

D) Barnefamilier. 

E) Flyktninger og asylsøkere. 

2. Hvor stor del av midlene betales 
faktisk tilbake av de som får innvilget 
lån\midler, og hvor stor andel av 
gjelden blir ettergitt, hvilken 
økonomisk risiko påtar Lier kommune 
seg ved å benytte seg av den aktuelle 
ordningen? 

 

Iht. plan Planlagt til politisk behandling 
november. 

 

Rusmiddelpolitiske 
handlingsplan 2020-2024 

HOV-utvalget (omforent) - sak: 

Utvalget ber om at Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2020-2024 legges frem 
som sak i HOV-utvalget. 

 

Ferdigstilt Sluttført politisk behandling i HOV 
utvalget og Kommunestyret i august. 

 

Sak - Etablering av 
fora/dialogmøte 
brukere/verger og 
administrasjonen 

Utvalget sluttet seg til Hanne Garås (H) 
sitt forslag til bestilling av følgende 
sak: 

  

Rådmannen bes legge frem en sak der 
Lier kommune etablere et fast 
fora/dialogmøte, mellom 
brukere/verger til personer med 
funksjonsnedsettelse og 
administrasjonen. Møtene avholdes 
minimum 1 gang i halvåret. 

Ferdigstilt Politisk behandlet i HOV utvalget 23. 
september 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

  

Det skal legges til grunn at rådmannen 
skal ha ansvar for å legge til rette for 
møteaktivitet. 

Formålet med møtene skal være 
gjensidig informasjonsutveksling for å 
avdekke utfordringer og se på 
eventuelle tiltak for å forbedre 
tjenestene. 

Saker som skal drøftes i møtene skal 
være på overordnet nivå, ikke individ 
nivå. 

Referat fra møtene fremlegges som 
melding til Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og Helse- 
omsorg og velferdsutvalget. 

Ordningen med brukerfora evalueres i 
2022, og resultatet fremmes til politisk 
behandling i september/oktober 2022. 

Et eventuelt arbeid med rådmannens 
forslag om et underråd under Rådet 
for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, se melding 24/2020, 
stanses umiddelbart. 

 

Sak - Prøveordning for 
utvidede skjenketider ut 
året 2020 

«Med bakgrunn i korona epidemien, 
og de restriksjoner man har innført i 
forbindelse med sosial omgang, bla på 
serverings steder, har dette ført til 
betydelige økonomiske tap for de få 
serveringsstedene man har i Lier. Med 
det formål å lette på den økonomiske 
situasjonen for serverings stedene, og 
«utelivs lekkasjen» til bla annet 
Drammen grunnet lengre åpningstider 
i Drammen, fremmes følgende forslag 
til sak fra Lier FrP: 

-Det opprettes en sak til neste 
møterunde, om en midlertidig 
prøveordning for utvidede 
skjenketider som gjelder ut året 2020, 
hvor innehavere av bevilgning kan 
søke kommunen om å utvide 
skjenketiden til de samme klokkeslett 
som nabokommunen Drammen 
praktiserer. Ordningen evalueres i siste 
møterunde i 2020.» 

Skal ikke effektueres da det ble lagt til 
punkt i sak om skjenkebevilgning i FO 
23.04 som oppfyller målet med saken 

Ferdigstilt Anses som svart ut i tilleggspunkt lagt 
til beslutning av FS april, i sak om 
bevillingspolitikken retningslinjer, 
saken er trukket av HOV utvalget i 
september. 

 

Sak - Utvidelse av sak om 
Liertun 

Walaa Abuelmagd (AP) bestilte 
følgende sak: 

Iht. plan Planlagt til politisk behandling i 
oktober 
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Bestilling av sak/utvidelse av sak om 
Liertun som er varslet i april, som: 

•        Beskriver dagens situasjon vedr. 
tildeling av sykehjemsplass – hvor 
mange står på venteliste for langtids 
og korttidsplasser, og hvor lenge må 
disse eventuelt vente på plass? 

•        Hvilke kriterier legges til grunn 
for å få tildelt fast heldøgnsplass på 
institusjon i Lier – finnes det nasjonale 
føringer for tildeling av plass? 

•        Tydeliggjør hvilke planer har Lier 
kommune (utover bygging av 
Fosshagen II) for å dekke behovet for 
institusjonsplasser i årene fremover. 

•        Tydeliggjør Lier kommunes 
vurdering av situasjonen for årene 
fremover dersom man ikke får skaffet 
flere plasser enn de som i dag er 
planlagt. 

•        Tydeliggjør øvrige tiltak Lier 
kommune vil iverksette for å utsette 
menneskers behov for heldøgns 
sykehjemsplass. 

Tiltak for personer med 
hørselshemning - 
Økonomisk konsekvens 

HOV (omforent) - sak 

Utvalget ber om en sak vedrørende 
tiltak knyttet til personer med 
hørselshemning (jf Rådets protokoll 
25.05.20) samt økonomisk konsekvens 
av økning av stilling for hørselskontakt 
fra 30% til 50%. 

Iht. plan Til politisk behandling senest 
november 

 

Bestilling av Sak - Janicke 
Karin Solheim (MDG) - FS 
30.01.20 

Janicke. K. Solheim bestilte følgende 
sak med tilslutning fra 
formannskapet: 

Vedrørende kommunale boliger og 
husleie. 

 Det er ønskelig å redusere antallet i 
Lier kommune som takker nei til 
kommunal bolig på grunn av for høy 
husleie. Det er også ønskelig å 
redusere antall sosialklienter der 
årsaken er manglende mulighet for 
bostøtte som igjen forårsaker for lite 
igjen til livsopphold. Derfor bør 
endring av reglene for den 
kommunale bostøtten vurderes. 

Bakgrunn: 

Etter den gjennomførte 
uførereformen i 2015 har flere mistet 
den statlige bostøtten og dermed 
også den kommunale. 

Iht. plan Sak er delvis svart ut i sammenheng 
med sak: "Kommunal bostøtte, nye 
retningslinjer" politisk behandlet i mars 
2020. Del av bestilling som ikke er svart 
ut vil legges frem for politisk 
behandling i november. 



  

45 2. Tertialrapport 2020  

    
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

 Ber om sak: 

Det legges frem politisk sak, så snart 
der er mulig og senest juni 2020, om 
ordningen med den kommunale 
bostøtten. 
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Infrastruktur – Bygg, vann, avløp og vei 
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Lier Eiendomsselskap KF (LEKF) og Lier Vei, Vann og Avløp KF (LVVA KF) føres som eget 
regnskap i kommunen sitt regnskapssystem. Overføringsposten (rammen) føres som 
kostnad hos kommunen. Det gjelder hele rammen til LEKF og veirammen til LVVA KF. 
Status på økonomi rapporteres i LEKF og LVVA KF sine egne tertialrapporter. Det samme 
gjelder gjennomføring av politiske oppdrag. Forslag til omdisponering eller tilføring av 
midler spilles inn fra KF ’ene sine styrer til kommunen og vedtas som del av kommunen 
sin tertialrapport.  

 
Forslag til justering i driftsbudsjett LVVA KF 
Ingen forslag til justeringer til 2. tertial 2020. 

 
Forslag til justering i investeringsbudsjett LVVA KF  
Ingen forslag til justeringer til 2. tertial 2020. 

 
Forslag til justering i driftsbudsjett LEKF 
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Forslag til justering i investeringsbudsjett LEKF 
1000 kr. 

Økt inntekt/ 
Redusert utgift 

Økt utgift/ Redusert 
inntekt 

1 LEKF 9550 Fosshagen Fase 2 forskyvning 76 000  

2 Redusert låneopptak  76 000 

3 LEKF 9567 Glitre bofellesskap  9 776 

4 Bruk av ubrukte lånemidler 9 776  

5 LEKF 8519 avsluttes  1 693 

6 LEKF 9303 finansierer 8519 1 693  

  87 469 87 469 

 
 

1. Fosshagen fase 2 har ikke behov for alle vedtatte midler i 2020 og utsetter derfor 
deler av låneopptaket til 2021. Dette medfører også redusert størrelse på 
«vedtatte, ikke gjennomførte investeringer». 

2. Ref. pkt. 1. Låneopptaket gjøres igjen i 2021 og prosjektet får da tilført midlene 
igjen. 

3. Prosjekt Glitre bofellesskap mangler bevilget låneopptak tilsvarende 9, 776 
mill.kr. Kommunestyret vedtok i sak 68/2018 Glitre Bofellesskap – finansiering 
nytt bygg. Punkt 4: Kommunedirektøren gis fullmakt til gjennomføring av 
prosjektet innenfor kalkulert basiskostnad (avrundet), Kr. 47.900.000,-. 
Forprosjektet ble behandlet i Kommunestyret 26.03.2019 i sak 18/2019 og 
vedtok: Glitre bofellesskap - finansiering av nytt bygg - Glitre Bofellesskap. 
Prosjektet godkjennes innenfor en ramme på kr. 57 676 454,- Prosjektet er 
tidligere rapportert og senest i egen melding 14/2020. Prosjektet er i produksjon 
og går mot ferdigstillelse i 3. tertial 2020. Bevilgningen fra mars 2019 ble ikke 
repetert i investeringsoppsettet i HP 2020-23. Dette betyr at ikke hele 
bevilgningen formelt er inntatt i HP for 2020-23. Kommunedirektøren anbefaler 
at differansen fra tidligere bevilget beløp og endelig vedtatt ramme i mars 2019, 
bevilges nå i 2. tertialrapport. Formelt blir låneopptaket vedtatt i HP 21-24.  

4. Ref. pkt. 3. 
5. Prosjekt 8519 Tranby skole, oppgradering ventilasjon, avsluttes med midler fra 

prosjekt 9303, Tiltaksplan andre tiltak. Prosjekt 8519 har i seg selv ikke gått med 
et stort merforbruk. Det skulle samtidig gjennomføres to prosjekter på samme 
objekt. På prosjekt 9303 skulle det gjennomføres diverse oppgraderinger 
samtidig, og det var da mer hensiktsmessig å gjennomføre prosjektene sammen. 
Alt av kostnader ble da ført på ett prosjekt -  prosjekt 8519 – og prosjekt 9303 
skal dekke merforbruket. 

6. Se pkt. 5 
 

 
Status utvikling og utfordringer 

 
Fremtidig drift og samhandling mellom Lier kommune, Lier eiendomsselskap KF og Lier 
Vei, Vann og Avløp KF er fortsatt i utredningsfasen. Det jobbes med å vurdere en 
helhetlig modell som tar for seg lånefond/rent innlån og utlån, samhandling og 
rapporteringsfrister, betaling for tjenester fra basis, internhusleie osv.  
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Organisasjon og utvikling 
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Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Organisasjon og utvikling består av områdene: 
 

• økonomi, regnskap og innkjøp (Økonomi) 

• dokumentsenter, servicetorg og politisk sekretariat (Innbyggerservice) 

• HR (inkludert læringer) 

• IKT   

• innkreving av kommunale og statlige krav (Kemner) 

• digitalisering og organisasjonsutvikling (Utvikling) 

• Kommunikasjon  

• Eierstyring 
 

Virksomhetene i Organisasjon og utvikling er stabs- og støttefunksjoner. 
Stabsoppgaver blir definert som strategisk orienterte oppgaver, der koordinering og 
utviklingsrettet arbeid står sentralt. Stabsressursene jobber med tjenesteovergripende 
oppgaver, og skal bidra til overordnet ledelse, styring, kontroll og samfunns- og 
tjenesteutvikling, samt tilrettelegge for demokratiske prosesser. 
 
Støtteoppgaver blir definert som driftsrelaterte oppgaver. Støttefunksjonene skal 
sørge for effektiv drift av fellesoppgaver og være en servicefunksjon for alle 
medarbeidere og ledere i kommunen. 
 
Deler av stabs- og støttetjenestene yter også tjenester direkte til innbyggerne, slik som 
for eksempel servicetorg, dokumentsenter og kemner. 
 
Virksomhetene i organisasjon og utvikling har et særlig ansvar for å bidra til å bygge en 
helhetlig og god organisasjonskultur i samsvar med organisasjonens overordnede mål: 
 

• En attraktiv og nyskapende organisasjon med gjennomføringskraft 
 

Status på økonomien for tjenesteområdet omtales i økonomikapittelet. 
 
Status utvikling og utfordringer 

 

Innføring av et nytt sak- og arkivsystem er det utviklingsprosjekt som har vært høyest 
prioritert dette året, til tross for korona. Prosjektet er ikke bare et ikt-prosjekt, men et 
organisasjonsutviklingsprosjekt som vil effektivisere arbeidsprosessene i kommunen. 
Ikke minst vil prosjektet bidra til bedre og mer effektive tjenester for innbyggerne. 
Blant annet gjennom implementering av ebyggesak, som er en forlengelse av dette 
prosjektet. En rekke virksomheter både i og utenfor organisasjon og utvikling har 
bidratt aktivt i dette arbeidet.  
 
Virksomhetsoverdragelsen av kemneren til staten ble på grunn av korona utsatt. Det 
nærmere seg nå tidspunktet for effektuering av denne endringen. Det har hele veien 
vært en god samhandling mellom kommunen og staten rundt dette arbeidet. Lier 
kommune har fått etablert systemer og gjennomført nødvendig rekruttering slik at 
man også etter overdragelsen ivaretar innkreving av kommunale krav (som forblir 
kommunenes ansvar).  
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Den 1. juli overtok Lier kommune ved HR ansvaret for læringer fra Kommunenes 
opplæringskontor i Buskerud.  
 
Konsekvenser koronapandemien 

Store deler av organisasjon og utvikling var før sommeren omdisponert eller engasjert i 
arbeid knyttet til korona. Dette har gått på bekostning av en del utviklingsoppgaver 
som er blitt forskjøvet. De fleste utviklingsoppgaver er nå gjenopptatt, men området 
har fortsatt en del restanser.  

Særlig kommunikasjonsområdet benytter fortsatt mye ressurser på informasjon- og 
kommunikasjonsarbeid internt og ekstern knyttet til korona.  

Virksomhetsoverdragelsen av kemneren ble utsatt fra mai til november grunnet 
korona.  

En positiv konsekvens av korona har vært at man har høynet organisasjonens digitale 
kompetanse og raskt får rullet ut flere nye digitale løsninger.  

HP Verbalvedtak 
 

    
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
HP 19 2.04 Tiltak for å 
tiltrekke kvalifiserte og 
engasjerte medarbeidere 

HP 19 2.04 For å tiltrekke seg 
kvalifiserte og engasjerte 
medarbeidere og sikre god 
rekruttering iverksettes/videreføres 
følgende tiltak: Videreutvikling og økt 
bruk av alternative turnusordninger. 
Tilrettelegging for flere 
heltidsstillinger. Vikarpool-ordning. 
Kompetanseplan og etterutdanning i 
hver virksomhet. Styrke 
læreplassordningen (1: 500) og økt 
bruk av praksisplasser. Etterstrebe 
tilbud om fast jobb etter endt 
utdanning. Iverksette et prosjekt 
«Menn i Skolen» for å sikre en 
kjønnsfordeling som i større grad 
gjenspeiler kjønnsfordeling blant 
elevene. 

Iht. plan For å tiltrekke kvalifiserte og 
engasjerte medarbeidere er det 
innført et rekruttere- og beholde 
tillegg for sykepleiere og vernepleiere. 

Helhetlig rekrutteringsstrategi ble 
ferdigstilt og levert 
kommunedirektøren i januar 2020. 

Prosjekt for heltidskultur skal 
evalueres og reorganiseres høsten 
2020. Her ligger arbeid med 
videreutvikling og økt bruk av 
alternative turnusordninger, vikarpool-
ordning og tilrettelegging for flere 
heltidsstillinger. 

Lier kommune er nå godkjent som 
selvstendig lærebedrift innen fem 
fagretninger. Fra 1.7.2020 driftes og 
utvikles lærlingeordningen i egen regi 
og er styrket med en 
lærlingekoordinator i 40 % i HR, 
fagansvarlig for helsefag 40 % i HOV, 
fagansvarlig for barne- og 
ungdomsarbeid 20 % i oppvekst og 
fagansvarlig for kontorfag og IKT 10 % i 
HR.  

 

HP 19 2.11 Heve 
kvaliteten på 
saksdokumenter 

HP 19 2.11 Lier kommunens 
saksdokumenter er av varierende 
kvalitet. Dette gjelder alt fra 
oppbygging og struktur til språk, 
formulering og rettskrivning samt 

Iht. plan Saken ble satt på vent pga korona. Den 
løftes nå i forbindelse med arbeidet 
med ny sak og arkivløsning. 
Utviklingsenheten skal i samarbeid 
med kommunikasjonsavdelingen 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

forvaltningslovens bestemmelser om 
utredningsplikt. Rådmannen 
iverksetter tiltak for å heve kvaliteten i 
løpet av 2019. 

utarbeide et opplegg som ivaretar 
punktene fra opprinnelig sak, enten 
som et kurs eller et 
saksbehandlerforum. Opplegget vil 
være klart i løpet av Q4. 

 

HP 19 2.22 Sak om 
uttreden av 
Kontrollutvalgs-
sekretariatet i Buskerud 

HP 19 2.22 Rådmannen legger frem en 
egen sak om uttreden av 
Kontrollutvalgs-sekretariatet i 
Buskerud og muligheten for å 
organisere tjenesten på annen måte 
gjennom konkurranseutsetting i løpet 
av 2019. 

Ferdigstilt Kommunedirektøren bestilte en 
utredning fra BDO. Sak basert på 
rapporten fra BDO ble behandlet i 
kommunestyret 5. mai 2020. 
Kommunestyret fattet da følgende 
vedtak: "Kommunen går inn på 
eiersiden i Viken 
kontrollutvalgssekretariat og kjøper 
tjenesten derfra, som det anbefales av 
BDO".  

 

HP 20 2.28 Midler til 
disposisjon for råd 

Det etableres en egen ordning hvor 
Eldrerådet, Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og 
Ungdomsrådet får et fast, årlig beløp 
til disposisjon.  Rådene avgjør selv 
hvordan midlene benyttes. 

Ferdigstilt Midler fordelt i budsjett.  

 

 

Politiske bestillinger 
 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Implementering og 
oppfølging av 
innkjøpstrategi  

KS vedtak 
17.09.2019: Rådmannens forslag 
til innkjøpsstrategi for perioden 
2019-2025 vedtas med følgende 
endringer: 
 
Rådmannen skal legge til rette for 
at innkjøpsstrategien gjør det 
mulig å etterspørre varer og 
tjenester fra 
oppstartsvirksomheter, små og 
mellomstore bedrifter, samt der 
private næringsliv også har 
tilrettelagte arbeidsplasser. 
For å senke terskelen for 
gründervirksomheter bør 
kommunen utforme oppdrag på 
under 500.000 kr på en slik måte 
at denne gruppen virksomheter 
inviteres særskilt. Drammen 
kommunes modell kan benyttes 
som inspirasjon til arbeidet. 
 
Rådmannen innarbeider 
tydeligere virkemidler for 
kontraktoppfølging ved 
kontraktsbrudd. 
 
Gi rådmannen fullmakt til å 
innarbeide bestemmelse(r) som 
sikrer at all innkjøp som gjøres av 

Iht. plan Planen og tiltak implementeres løpende.  

 



  

53 2. Tertialrapport 2020  

    
Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

kommunens selskaper, etterlever 
forskriftene om lønns- og 
arbeidsvilkår og kontrollerer at 
kravene er oppfylt i sine 
kontrakter for å motarbeide sosial 
dumping. 
Kommunestyrets behandling: 

 

Kontrollutvalget, 
politisk reglement og 
opposisjonens 
arbeidsvilkår 

KS vedtak 17.12.2019: 

«Formålet med saken er å ivareta 
opposisjonspartienes 
arbeidsvilkår i Lier kommune og 
synliggjøre denne gjennom et 
eget kapitel i det politiske 
reglementet. En aktiv og synlig 
opposisjon er viktig for 
lokaldemokratiet, for tilliten til 
det demokratiske systemet, 
åpenheten og etterretteligheten i 
og utenfor kommunestyresalen. 
Kontrollutvalgets rolle som 
mindretallets/opposisjonens 
utvalg vektlegges særlig. Det 
politiske reglementet skal 
tydeliggjøre kontrollutvalgets 
mandat, arbeidsoppgaver og 
avgjørelsesmyndighet. 
Kontrollutvalget selv bør bidra i 
dette arbeidet. 

•Rådmannen bes legge fram en 
sak med forslag til nytt kapittel i 
politisk reglement som omhandler 
opposisjonens arbeidsvilkår. 
Forslaget bør basere seg på status 
i andre kommuner, f.eks. 
Fredriksstad kommunes 
reglement. Saken skal drøfte 
kontrollutvalgets rolle og 
sammensetning i lys av ny 
kommunelov. 

•Rådmannen gjennomgår politisk 
reglement i henhold til ny 
kommunelov fra 1.1.2018, som 
trådte i kraft samtidig som det 
nye kommunestyret ble 
konstituert og bes om å endre alle 
punkt som strider imot gjeldende 
lovverk. 

•Rådmannen legger frem forslag 
om nytt avsnitt 3.1.2. om 
kontrollutvalget i Politisk 
reglement for Lier kommune som 
tar opp i seg at utvalget skal 
speilvende flertallet i 
kommunestyret. 

•Rådmannen bes gjøre en 
vurdering av hvordan dette best 
løses, om kontrollutvalget utvides 

Ferdigstilt Sak fremlagt og behandlet i kommunestyret 
16. juni 2020, sak 86/2020.  
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

med to medlemmer, eller om det 
foretas nyvalg». 

 

Melding - 
Taushetsbelagte 
møter og 
konsekvenser - Espen 
Lahnstein (SP) 

Espen Lahnstein (SP) bestilte 
følgende melding: 
Ref. møte 16.6 sak 94 
Det vises til behandling av KS sak. 
94/2020 Foss gård selges. I et 
eksplisitt vedtak i kommunestyret 
ble det vedtatt at denne saken 
skulle behandles i et lukket 
kommunestyremøte. Dette ihht 
offl. §13 jfr. fvl. §13, 1.ledd. 
I protokollen av 16.6. 2020 står 
følgene: 
«94/2020 Foss gård selges 
Saken ble besluttet behandlet bak 
lukkede dører i hht. 
kommuneloven §11-5, 3.ledd, 
bokstav b, jfr. offl. §13.» 
Det har seg slik at flere av 
Senterpartiets medlemmer og 
representanter har blitt 
konfrontert med detaljer i saken 
fra personer som ikke var til stede 
under behandlingen i 
kommunestyret. 
Uavhengig av kilder, har 
detaljkunnskap i saken rundt Foss 
Gård som er behandlet bak 
lukkede dører i kommunestyre, 
blitt alminnelig kjent. Dette er et 
klart brudd på 
Kommunestyrets vedtak i sak 94. 
Jeg benytter derfor muligheten til 
å bestille følgende melding: 
Hvilke konsekvenser får det for 
folkevalgte representanter og 
ansatte i administrasjonen å bryte 
et vedtak etter §13 jfr. fvl. §13, 
1.ledd? 
Jeg ber videre om at meldingen 
settes opp på sakslista til 
kommunestyret og 
partssammensatt da det 
omhandler ansatte. 

 

Iht. plan Meldingen fremlegges i PSU 22. oktober og 
kommunestyret 3. november 2020.  

 

Sak - 
Arbeidsgiverpolitikk i 
Lier kommune - Lars 
Haugen (FRP) 

Lars Haugen (FRP) bestilte 
følgende sak med tilslutning fra 
kommunestyret: 
De ansatte i Lier kommune er 
kommunes suverent viktigste 
ressurs. Faglig utvikling for de 
ansatte er et viktig tiltak for å 
bedre ressursen. En effekt av den 
faglige utviklingen er bedring av 
det sosiale arbeidsmiljøet som 
følge av seminarene. 
Det er ikke uvanlig at en del av 
kostnadene til de nevnte 
seminarene/studieturene dekkes 

Iht. plan En kartlegging i tjenesteområder og 
virksomheter er igangsatt. Sak vil forelegges 
politisk behandling i løpet av 2020. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 

av den enkelte. En slik bruk av 
egenandel kan virke sosialt 
ekskluderende. Dette gjelder 
særlig innen lavtlønnsyrker som 
lærer og sykepleier. Dette er yrker 
kvinner er overrepresentert i. 
Bruk av egenandeler er dobbelt 
uheldig om visse grupper, 
eksempel høytlønnede er fritatt 
fra egenandelen. 
En sak må avklare hvordan 
egenandel i forhold til kurs, 
seminarer med mer praktiseres. 
Saken må videre belyses og 
eventuelt forklare hva som er 
bakgrunnen og begrunnelsen for 
en eventuell forskjellsbehandling 
mellom grupper av ansatte med 
mer. 

 

Utarbeidelse av 
eierstrategier  

KS vedtak 10.12.2019: Det skal 
søkes å ha en eierstrategi på plass 
i løpet av 2020 for de selskaper 
der vi mangler eierstrategi per 
november 2019 

 

Forsinket Flere av selskapene/samarbeidene hvor det 
pr. 2019 ikke var laget eierstrategier er blitt 
avviklet i 2020 og/eller Lier kommune har 
gått ut av selskapene som eier/deltaker.  

Det er p.t. selskapene Eidos 
Eiendomsutvikling AS, Vardar AS og 
Drammensregionens interkommunale 
havnevesen som ikke har eierstrategier og 
hvor det vil være hensiktsmessig å utarbeide 
en slik strategi. Under følger en beskrivelse 
om status for selskapsstrategi for hvert av 
disse selskapene.  

• Eidos Eiendomsutvikling AS har pr. 
28. september 2020 tre eiere; Lier 
kommune og Bane Nor Eiendom AS 
og Fabritius Gruppen AS.   Nå som 
ny eier (Fabritius Gruppen AS) er på 
plass vil man starte arbeidet med å 
utarbeide en felles strategi for å 
sikre en forutsigbar utvikling av 
selskapet. 

• Vardar AS ble overdratt fra tidligere 
Buskerud fylkeskommune til 
kommunene i tidligere Buskerud 
fylke fra 01.01.20. Det er oppnevnt 
en arbeidsgruppe blant 
rådmennene/kommunedirektørene 
i de 19 eierkommunene som har til 
oppgave å legge til rette for at 
kommunene som eiere iverksetter 
prosesser og etablerer 
styringsdokumenter som 
reflekterer selskapets nye 
eierstruktur. 

• Drammensregionenes 
interkommunale havnevesen har 
som følge av kommunereformen 
fått endringer på eiersiden. Asker 
kommune har nå overtatt som eier 
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for Røyken og Hurum kommuner. 
Dette medfører behov for 
endringer i vedtektene til 
selskapet.  Ny kommunelov har 
også trådt i kraft, noe som 
innebærer at selskapet innen fire år 
må endre selskapsform fra et § 27-
selskap (etter gammel 
kommunelov) til en annen 
selskapsform. Arbeidet med å 
utarbeide en eierstrategi må sees i 
sammenheng med øvrige 
prosesser. Det vil høsten 2020 
utarbeides en egen politisk sak til 
eierkommunene med forslag til 
fremdriftsplan, men en eierstrategi 
vil trolig først kunne foreligge i 
2021.  
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 Medarbei der  
 

 

Medarbeidere, HMS og internkontroll 
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Nærvær 
 
Måltallet for nærvær i Lier kommune er 95 prosent. Det totale nærværet per 31.08.20 
er på 93,63 prosent. Det legemeldte, akkumulerte sykefraværet utgjør 5,31 prosent. Det 
totale nærværet ligger 1,1 prosent under nærværet i samme periode i 2019.  
 
Det har fra mai vært et økende nærvær i de fleste tjenesteområdene og en positiv trend 
i utviklingen, til tross for at våren var preget av en viss unntakstilstand i forbindelse med 
korona. Det høyeste nærværet per måned var i juli med 94,07 prosent, noe som var en 
økning fra januar på 2,29 prosent og fra mai på 1,11 prosent. Da juli primært er en 
feriemåned er det forventet at nærværstallet er høyt, men dersom man ser bort fra juli 
måned er det likevel en positiv utvikling i de fleste tjenesteområdene. Det har generelt 
i Norge vært økende nærvær i koronaperioden. Dette kan skyldes mindre smitte 
generelt i samfunnet med økt fokus på hygiene, og økt bruk av hjemmekontor. Likevel 
ser man også en øking av nærvær i virksomheter hvor ansatte har vært på jobb og ikke 
hatt mulighet for hjemmekontor, til tross for koronarelatert fravær og karantener.  
 
Nærværet for august er lavere enn de to foregående årene, noe som kan skyldes en 
ekstra belastning ansatte kan ha kjent på i forbindelse med korona.  
 
Det er verdt å merke seg den positive økningen i nærvær gjennom våren og sommeren, 
og finne årsaker og bevaringspunkter som kan videreføres utover høsten. 
 

 
 OVERSIKT LIER KOMMUNE ETTER FRAVÆRSTYPER PER MÅNED 2020  

2. tertial 
2020 per 
måned 

Egenmeldt 
fravær 

Legemeldt fravær 
kortere enn 16 

dager 

Legemeldt fravær 
lenger enn 16 

dager 
Totalt nærvær 

Januar 1,47 1,45 5,29 91,75 

Februar 1,16 1,02 5,31 91,94 

Mars 1,27 2,58 5,32 91,32 

April 0,86 1,28 5,63 91,37 

Mai 0,85 0,92 5,27 91,57 

Juni 0,57 1,02 4,74 91,90 

Juli 0,40 1,35 4,19 90,95 

August 1,05 2,06 3,25 91,13 
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AKKUMULERT NÆRVÆR I LIER KOMMUNE I 2020 

Tjenesteområde  

BARNEHAGE  85,8 

OPPVEKST  93,1 

HELSE, OMSORG OG VELFERD 88,6 

ORGANISASJON OG UTVIKLING 94,9 

STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING 95,0 

LIER EIENDOMSSELSKAP KF 95,8 

LIER VEI, VANN OG AVLØP KF 97,1 

AKKUMULERT NÆRVÆR I 2020 91,13 

MÅL 95,0 

avvik fra mål 2020 -3,9 

AKKUMULERT 2019 91,5 

avvik fra resultat 2019 -0,4 

AKKUMULERT 2018 92,0 

avvik fra resultat 2018 -0,8 

 
 

Barnehage 
Første kvartal 2020 sank nærværet og var på det laveste i mars med 79,4 prosent. Det 
har imidlertid vært en positiv utvikling i løpet av våren og sommeren og er pr. august 
en nærværsprosenten på 93,4.  
 
Skole 
Skolene har hatt generelt gode nærværstall i denne perioden, og ligger per august over 
måltall for nærvær i Lier kommune. Mye av grunnen til dette er at de større skolene 
har holdt nærværet på et høyt nivå, samt at det jobbes aktivt inn mot enkeltsaker. 
 
Helse, omsorg og velferd 
Tjenesteområdet hadde redusert nærvær i mars og april, noe som i stor grad skyldes 
koronarelatert fravær med strenge restriksjoner i forbindelse med smitte og 
karantene. Siden mai har det vært en positiv utvikling og generelt gode nærværstall 
frem til august, hvor nærværet ligger på 90,1 prosent.   

 
Organisasjon og utvikling, samt Steds- og samfunnsutvikling 
Disse tjenesteområdene har hatt økt fokus på arbeidsmiljøtiltak i 2020, og har generelt 
hatt stabilt høye nærværstall. Flere av virksomhetene har potensiale for enda høyere 
nærvær. I august måned ligger nærværstallet over måltallet for Lier kommune.    
 
Lærlinger 
Lier kommune er nå godkjent som selvstendig lærebedrift med fem ulike fagretninger. I 
tråd med kommunestyrets vedtak, driftes og utvikles lærlingeordningen i egen regi fra 
1.7.2020. Lærlingeordningen er styrket internt ved ansettelse av lærlingekoordinator i 
HR (40%) og fagansvarlig for lærlinger i HFA faget (40%), fagansvarlig for lærlinger i BUA 
faget (20% stilling) og fagansvarlig for kontorfag og IKT i 10 %. Målet er å styrke den 
systematisk opplæringen av og støtten til lærlinger og veiledere/instruktører. 
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Kommunens lærlinger følges opp i tråd med plan for opplæring innen yrkesretningene 
IKT, Helsefag (HFA), Aktivitør, Barne- og ungdomsarbeider (BUA) og Kontorfag. 
 
De siste årene har Lier kommunes ambisjon for lærlingeinntak vært i tråd med 
handlingsprogram og budsjett. Pr. dato har kommunen 37 lærlinger. Økningen av 
antall lærlinger er mulig bl.a. gjennom de gode erfaringene med ny intern organisering 
for lærlinger i helsefag ved Fosshagen ressurssenter.  
 
Inntaket av årets lærlinger er ferdigstilt og det startet opp 19 nye lærlinger fordelt på 
de fire fagretningene Aktivitør (1), Barn- og ungdomsarbeider (3), helsefagarbeider 
(12) og kontor- og administrasjonsfaget (3). 
 
Lier kommune har med det nådd målsetning om 1 lærling per 750 innbygger fra høsten 
2020. 

 

Lederarena for virksomhetsledere 
Lier kommune har to felles lederarenaer for virksomhetsledere på tvers av sektorer; 
lederforum som arrangeres 4 ganger i året og en årlig ledersamling over 2 dager. 
Hensikten med lederarenaene er å styrke styringsdialogen, samhandlingen og å heve 
felles lederkompetanse på aktuelle fagområder.  
 
Det ble avholdt lederforum 4.juni per videokonferanse der tema var oppdatering 
korona, økonomistyring fremover og evaluering av rapportering Framsikt (digitalt 
rapporteringssystem).  
 

Den årlige ledersamlingen ble i år nedskalert til en dag grunnet smittevernhensyn og 
gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler. Ledergruppen ble delt i to, og 
samme program ble gjennomført over 2 dager på Sundvollen. Første dag deltok ledere 
fra Organisasjon og utvikling samt Oppvekst, og dag to deltok Helse, omsorg og velferd 
samt Steds- og samfunnsutvikling. Programmet ble gjennomført av interne aktører og 
tema var knyttet til økonomi, kommunikasjon ved kriser, kompetanse- og lederutvikling 
samt prosjekt som arbeidsform.  
 
Det gjenstår to lederforum i 2020. Kommunedirektøren vurderer fortløpende aktuelle 
temaer og format for disse.  

 
Plan for opplæring av virksomhetsledere og avdelingsledere første tertial, inneholdt en 
ledelsesfagdag, felleskurs i hovedavtalen, kurs for ledere i lønn og tariff samt 
oppfølging av nærvær/fraværsarbeid. Beredskapsarbeidet korona umuliggjorde disse 
arrangementene. Det arbeides nå med alternative løsninger digitalt. 
 

 
Utviklings- og ledelsesverktøyet 10-faktor 
Verktøyet og medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført våren 2019. I Lier 
gjennomføres denne undersøkelsen hvert andre år. Neste gjennomføring er dermed 
våren 2021. Verktøyet er sentralt for kommunens leder- og organisasjonsutvikling. I 
forbindelse med gjennomføringen vil det tilbys aktiviteter for ledere knyttet til 
gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen 
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Kompetanse  
Arbeidet med kommunens helhetlige kompetansestrategi er kommet i gang. Alle 
virksomhetsledere ble involvert i arbeidet på ledersamlingen på Sundvollen. I tillegg er 
enkelte rådgivere og ledere intervjuet. Det pågår nå et arbeid med å bearbeide den 
innsikten man har innhentet som naturlig vil danne et grunnlag for strategien. 

 
Heltidskultur – Nytt blikk 
Lier kommune har deltatt i KS sitt nettverk/prosjekt Nytt blikk om heltidskultur. 
Hovedhensikten er å skape kvalitative og effektive tjenester kombinert med et godt 
arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser for våre medarbeidere. Hovedtillitsvalgte, 
hovedverneombud og ledere har deltatt i prosjektarbeidet, som pr. dato er lagt 
ansvarsmessig i Helse, omsorg og velferd. Det sentrale prosjektet er nå avsluttet, og Lier 
kommune fortsetter arbeidet lokalt.  
 
Det har vært fokusert på å skape felles forståelse i organisasjonen for hva som skal til 
for å øke andelen heltidsarbeid. En pilot er startet ved Liertun om samarbeidsturnus. 
Videre er det foreslått 2 piloter til for utprøving av alternativ bemanningsordning 
(vikarpool) og turnus (årsturnus). Drøftingene om utprøving av alternative løsninger har 
så langt vært krevende.  
 
Kommunedirektøren vil nå evaluere prosjektarbeidet så langt med intensjon å 
reorganisere, involvere politikere i trepartssamarbeid og ha nytt prosjektmandat klart i 
oktober 2020.  
 
Internkontroll 
Internkontroll svares ut i kommunens årsrapport. 
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Økonomi  
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Prognose for årsresultat  
Det forventes et overskudd på netto driftsresultat på 29 millioner. Det tilsvarer 1,4 
prosent av driftsinntektene. 
 
Transaksjonen med kjøp og salg av aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS, der kommunen 
benyttet sin forkjøpsrett, gav en gevinst etter transaksjonskostnader på 44,5 millioner. 
Uten denne engangsinntekten ville prognosen for netto driftsresultat vært negativ. Det 
er uavklart om kommunen blir kompensert noe for koronarelaterte kostnader som ikke 
er kompensert fra staten pr. september. I tillegg til gevinsten fra aksjesalget i Eidos og 
ikke kompenserte koronakostnader er det vesentlige merkostnader og mindreinntekter 
på følgende områder: 
 

• Merforbruk i tjenestene 

• Redusert utbytte fra selskaper 

• Redusert leieinntekt for infrastruktur fra Lier vei, vann og avløp KF 

• Ikke budsjettert avdrag ved innlemmingen av Lier boligselskap i Lier eiendom 
KF 
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I tabellen under blir områdene med avvik i forbruk beskrevet. Røde tall i minus er 
merforbruk og/eller mindreinntekt.   
 
Tjeneste-
områdene 

Kommentar Prognose 
årsresultat 

10 Oppvekst    De fleste skolene ligger innenfor budsjett. Det er imidlertid 
ekstra kostnader hver eneste måned grunnet korona (større 

bruk av vikarer med mer).   
Høvik er den skolen som har størst avvik fra budsjett. Skolen vil 
ikke kunne hente inn hele merforbruket fra første halvår, 
men bør kunne ligge innenfor budsjett i andre halvår. Endelig 
resultat vil også avhenge av om de blir godtgjort 
utgifter i forbindelse med korona (0,6 mill.) og hvor mye tilskudd 

de får fra IMDI.   
   
Fellesområdet for barnehage har et merforbruk på 3 %. Årsaken 
til dette er at kommunalt tilskudd til private barnehager 

er 5 millioner høyere enn budsjettert pr. august.    
Budsjett for kommunalt tilskudd 2020 forutsatte en liten 
nedgang i barnetall. Det virkelige barnetallet har vært omtrent 
uendret fra 2019, men med en økning av små barn, noe som gir 

et økt tilskudd.   
   
Det er en økning i antall barn som har plass i andre kommuner, 
noe som gir et merforbruk på 0,6 millioner hittil i år. Øvrige 

tjenester på barnehageområdet har noe besparelse (1,6 mill.)   
De kommunale barnehagene ligger godt innenfor budsjett 

(besparelse på 0,7 mill.)    
    
Prognosen for barnehageområdet beholdes på kr 3 millioner 

grunnet avvik for tilskudd til private barnehager.   
   
Kommunedirektøren er bedt om å utrede en samlokalisering av 
Nordal skole og Borgestad barnehage. Det er foretatt befaring 
og avdekket at det må gjøres vesentlige endringer for å 
tilfredsstille dagens krav. OKI-utvalget fattet vedtak om et 
forprosjekt/mulighetsstudie 26.05.20. Kostnader for å utrede 
dette prosjektet er anslått til 0,3-0,5 mill.kr, avhengig av 
omfanget. Dette beløpet er ikke tatt med i prognosen. 
 
Koronaeffekter for oppvekst     
Det som ikke er kompensert for skole og barnehage er utgifter 
på 1,3 mill. Hovedsak lønn til beredskapsskole/barnehage. Tatt 
med i prognosen pr. juli.    

-3 000   

30 Helse, 

omsorg    

og velferd    

Samlet sett er det er det innmeldinger om merforbruk på til 
sammen kr 12,5 millioner. Av dette kan kr 6,5 millioner 
forventes løst med omdisponeringer av bla. koronamidler og 
mindreforbruk i deler av tjenesten. Samlet sett gir dette en 
prognose på 6 millioner kroner i merforbruk for 
tjenesteområdet. 
    
NAV 

-6 000   
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Det forventes økte kostnader til kvalifiseringsstønad. Samlet 
prognose for NAV er på kr 2 millioner for året.    
    
Institusjonene/kjøp overliggerplasser 
Beboerens oppholdstid på sykehjem har økt vesentlig den siste 
tiden, samtidig har også bistandsbehovet økt. Dette har medført 
behov for å sette inn mer personell samt kjøp av overliggerdøgn 
fra sykehuset.  
 
Totalt sett meldes det om et mulig merforbruk på 5,7 millioner 
kroner fra institusjonene og vedtakskontoret. 
    
Boligkontoret 
Tjenesteområdet betaler husleie for de kommunale boligene 
som står tomme. Tomgangsleien har økt, bla. som følge av 
endringer i bruk av Vestsideveien. Totalt er tomgangsleien 
beregnet til 1,2 millioner mer enn budsjett. Deler av 
merforbruket håndteres innenfor avdelingens rammer. 
 
Kjøp av tjenester 
Området for kjøp av tjenester av institusjonsplasser og BPA 
(Brukerstyrt Personlig Assistent) har siden sommeren hatt en 
økning i vedtak og brukere. Samlet sett meldes det om et mulig 
merforbruk på 2 mill. kr. 
 
Vestsideveien 
Endrede forutsetninger for drift av tjenestetilbudet på 
Vestsideveien medfører budsjettmessige utfordringer. Det er 
også knyttet usikkerhet til et tilskudd som var forutsetningen for 
bemanningen. Foreløpig prognose for merforbruk er 2 millioner 
kroner. 
 
Flyktningtjenesten   
Det har kommet få flyktninger inneværende år. Det er derfor 
knyttet stor usikkerhet til tilskudd og resultatet for tjenesten. 
Prognosen legger til grunn balanse.   Dette forutsetter et mottak 
av ca. 19 flyktninger, en antall som fortsatt er svært usikkert. 
 
Utvidelse av kommunal bostøtte 
I Kommunestyret (sak 28/2020 pkt. 7) ble det gjort følgende 
vedtak: 
Grunnet inntektsbortfall er kommunens økonomi for 2020 meget 
usikker på grunn av den pågående koronapandemien. 
Kommunal bostøtte til velferdsboliger vil påføre kommunen en 
betydelig merkostnad som ikke er budsjettert. Ordningen med 
bostøtte til velferdsboliger innføres derfor ikke før man har 
tilfredsstillende oversikt over kommunens økonomi for 2020. 
Dette kan tidligst skje ved behandling av 2. tertialrapport. 
 
Kommunedirektøren har ikke funnet rom for en utvidelse av 
ordningen i 2. tertial. 

60 Kommunale 
foretak    

Lier vei, vann og avløp KF og Lier Eiendomsselskap KF melder om 
balanse.   

Balanse   
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70 Steds- og 
samfunns-
utvikling       

Kultur og fritid melder om tapte inntekter på rundt 650 000 kr 
grunnet korona.   

Bygg og geodata melder om mindreforbruk på 400 000 kr 
grunnet ubesatt stilling og noe høyere gebyrinntjening enn 
budsjettert.   
 
Samlet sett antas det at Steds- og samfunnsutvikling går i 
balanse 

Balanse   

80 Organisasjon 
og utvikling    

Virksomhetene er samlet sett i balanse.   Balanse   

Korona 
kostnader som 
ikke er 
kompensert 
tjenestene  

Koronarelaterte kostnader som ikke er kompensert i 1 tertial, 
eller kompensert med krisepakke 3: 
Smittevern  5 mill.kr. 
Oppvekst  1,2 mill. kr. 
Kulturskolen  0,1 mill.kr. 
Kultur og idrett               0,33 mill.kr. 
LEKF renhold  1,12 mill.kr. 
LEKF tapt inntekt 0,16 mill.kr. 
LEKF bygningsdrift 0,17 mill.kr. 
SUM    8 mill.kr. 
 
Kommunen har rapportert på disse koronarelaterte kostnadene 
til staten og det er usikkert om vi vil bli kompensert for deler av 
dette.   

-8 000 

90 
Fellesområdet     

Skatt og rammetilskudd   
Skatt inklusive utjevning er estimert til 5 millioner over justert 
budsjett ut året. Skatteinntektene ble budsjettjustert ned i 1. 
tertial. 
 

Utbytte   
Utbytte fra Lier Everk Holding ble på generalforsamlingen 
vedtatt på kr 10 millioner til Lier, som er 3,5 millioner lavere enn 
budsjettert.  
Utbytte fra Vardar ble på generalforsamlingen vedtatt på 7,8 
millioner til Lier, som er 1,2 millioner under budsjett 
Til sammen er utbytter 4,7 millioner under budsjett. 

    
Renter 
Netto rentekostnader har en prognose på 3 millioner i redusert 
kostnad. 

   
Avdrag 
Minimumsavdrag er underbudsjettert med 7 millioner. Dette er 
en rutinefeil etter innlemmingen av Lier boligselskap i Lier 

eiendomsselskap KF.   
 
Lønnsoppgjør 
Alle avsatte midler til lønnsoppgjøret (eksklusiv effekten av 
fjorårets lønnsoppgjør) ble omdisponert i 1. tertial. På bakgrunn 
av sentralt lønnsoppgjør som landet på 1,7 % ser det ut til at det 
blir en kostnad på ca. 2 millioner til lønnsoppgjøret 
 

-11 700   
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Endret inntektsføring fra drift til investering 
Ved fusjonen av Lier boligselskap inn i Lier eiendomsselskap KF 
ble eiendomsmassen overført til foretaket, mens gjelden ble 
overført til kommunen. Lier eiendomsselskap KF kompenserer 
kommunens økte låneutgifter. Disse inntektene ble budsjettert 
som en driftsinntekt, men revisor krever nå at disse inntektene 
føres rett i investeringsregnskapet. Det forutsettes at 
budsjettjusteringen på rammen til LEKF godkjennes, da kan man 
se bort fra denne posten. Dersom budsjettet videreføres gir 

dette en reduksjon i driftsinntekter på 7 millioner.    
 
Leie av infrastruktur 
Lavere renter gir lavere leieinntekter for kommunen fra Lier vei, 
vann og avløp KF på ca. 6 millioner. Disse reduserte inntektene 
vil kunne gi et overskudd i foretaket, og bidra til et redusert 
underskudd på netto driftsresultatet for kommunen som 
konsern. Overskudd på selvkostområdet er midlertidig da 
selvkost skal gå i balanse over tid.   

Gevinst fra aksjesalg 
Kommunen har solgt aksjer i Eidos med gevinst på netto 44,5 
millioner 

44 500 

 
 

 
 
Regnskap per andre tertial (august) 2020 
 
Tall i 1000 kr. 

 
 
 

Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik

Bud. inkl. 

endr. Forbr,%

10 Oppvekst 429 467 431 450 -1 983 663 153 64,8 %

30 Helse omsorg og velferd 429 873 430 624 -751 595 949 72,1 %

60 Kommunale foretak 50 346 50 208 138 111 328 45,2 %

70 Steds- og samfunnsutvikling 39 775 44 361 -4 586 69 675 57,1 %

80 Organisasjon og utvikling 63 111 66 518 -3 407 96 313 65,5 %

Tjenesteområdene 1 012 572 1 023 160 -10 589 1 536 418 65,9 %

90 Fellesområdet -986 428 -987 879 1 451 -1 536 418 64,2 %

Totalt 26 143 35 281 -9 138 0

Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik

Bud. inkl. 

endr. Forbr,%

10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref 330 274 327 295 2 979 516 851 63,9 %

20 Driftsutgifter inkl mva ref 128 240 128 563 -323 204 851 62,6 %

30 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref 7 023 2 985 4 038 3 955 177,6 %

Totalt 465 536 458 843 6 693 725 658
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Lønn og sosiale utgifter 
 

Tabellen under inneholder de mest lønnsrelaterte utgifts- og inntektsposter. Variabel 
lønn (for eksempel vikarer og overtid) må ses i sammenheng med refusjon sykelønn.  

 

 
 
 
Driftsbalansen 
Løpende forbrukstall på virksomhetsnivå brukes først og fremst som en indikator for 
nærmere undersøkelser. På virksomhetsnivå kan det være individuelle forhold som 
påvirker avvik og forbruksprosent. 

Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik

Bud. inkl. 

endr. Forbr,%

Lønn fast ansatte (010-019) 469 433 466 576 2 857 732 424 64,1 %

Vikarer (020-029) 40 045 42 776 -2 731 65 631 61,0 %

Ekstrahjelp (030) 7 039 4 349 2 690 5 705 123,4 %

Overtid (040) 7 023 2 985 4 038 3 955 177,6 %

Annet (050,051,070) 21 079 21 157 -78 31 348 67,2 %

Introduksjon og kvalifiseringsordning (089) 12 069 7 680 4 388 10 945 110,3 %

Godtgjøring folkevalgte (080) 3 826 4 024 -197 6 036 63,4 %

Sum lønn 560 513 549 547 10 966 856 044 65,5 %

Pensjonspremie (090-094) 82 114 86 099 -3 985 104 922 78,3 %

Arbeidsgiveravgift (099) 84 463 87 469 -3 006 131 882 64,0 %

Sum sosiale utg. 166 577 173 568 -6 991 236 804 70,3 %

Oppgaveplikt. utg./godtgjøringer (160-165) 3 825 5 358 -1 533 8 036 47,6 %

Sum oppgaveplikt. utg./godtgjøringer 3 825 5 358 -1 533 8 036 47,6 %

SUM UTGIFTER 730 914 728 472 2 442 1 100 884 66,4 %

Refusjon sykelønn (710-711) -26 228 -30 406 4 177 -45 609

Refusjon lærlinger (731) -51 0 -51 -1 543

NETTO UTGIFTER 704 635 698 066 6 568 1 053 733 66,9 %
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Regnskapsoversikt pr. august 2020

Ansv Ansvar Regnskap Per. budsj Avvik

Bud. inkl. 

endr. Forbr,% Utv

100 Felles Grunnskole 14 670 15 225 -554 27 063 54,2 % OKI

102 Gullaug skole 10 168 10 234 -66 15 637 65,0 % OKI

103 Hegg skole 22 519 22 484 35 35 817 62,9 % OKI

104 Egge skole 6 060 6 079 -19 9 345 64,8 % OKI

105 Oddevall skole 5 609 5 869 -260 9 070 61,8 % OKI

106 Nordal skole 2 840 2 933 -93 4 485 63,3 % OKI

107 Hallingstad skole 14 102 14 659 -558 22 057 63,9 % OKI

108 Hennummarka skole 14 567 14 068 499 22 617 64,4 % OKI

109 Heia skole 11 658 11 594 64 18 027 64,7 % OKI

121 Lierbyen skole 13 223 14 434 -1 211 22 244 59,4 % OKI

122 Tranby skole 25 030 25 024 6 38 801 64,5 % OKI

127 Høvik skole 51 370 49 449 1 921 77 295 66,5 % OKI

128 Sylling skole 14 861 14 872 -11 23 474 63,3 % OKI

145 PP-tjenesten 7 484 8 301 -817 13 608 55,0 % OKI

150 Felles Barnehage 155 161 150 594 4 568 223 557 69,4 % OKI

151 Linnesstranda barnehage 4 005 4 168 -163 6 250 64,1 % OKI

154 Dambråtan barnehage 4 070 4 334 -264 6 560 62,0 % OKI

156 Hennummarka barnehage 4 776 5 014 -238 7 783 61,4 % OKI

211 Helsetjenesten 13 305 15 054 -1 749 23 729 56,1 % OKI

220 Barnevernstjenesten 29 440 32 287 -2 846 46 350 63,5 % OKI

340 Voksenopplæringen 4 548 4 774 -226 9 385 48,5 % OKI

Sum Oppvekst 429 467 431 450 -1 983 663 153 64,8 %

200 Felles velferdstjenester 51 120 51 973 -853 69 054 74,0 % HOV

213 Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse20 125 20 058 66 26 936 74,7 % HOV

215 Psykisk helse og rus - Tjenester til voksne - Flykgningetjenesten43 382 45 947 -2 565 59 072 73,4 % HOV

222 NAV 30 985 29 472 1 513 46 923 66,0 % HOV

224 Vedtakskontor 6 448 6 277 170 9 808 65,7 % HOV

225 Felles omsorg -4 061 -4 514 453 -5 367 75,7 % HOV

226 Lege, legevakt og samhandlingsreformen 24 200 23 684 516 35 206 68,7 % HOV

237 Hjemmetjenesten 46 029 46 664 -636 72 176 63,8 % HOV

238 Nøstehagen 29 486 28 689 797 43 138 68,4 % HOV

244 Liertun og Bratromveien BFF 45 337 43 778 1 560 66 894 67,8 % HOV

245 Sentralkjøkken 6 023 7 054 -1 031 10 943 55,0 % HOV

250 Fosshagen 49 763 48 567 1 196 74 463 66,8 % HOV

260 Personer med funksjonsnedsettelser voksne81 037 82 975 -1 938 86 704 93,5 % HOV

Sum Helse omsorg og velferd 429 873 430 624 -751 595 949 72,1 %

800 LIER EIENDOMSSELSKAP KF 45 213 45 078 136 87 629 51,6 % FM

703 VIVA IKS 5 133 5 130 3 23 699 21,7 % FM

Sum Infrastruktur 50 346 50 208 138 111 328 73,3 %

135 Kulturskolen 5 002 5 359 -356 7 914 63,2 % OKI

320 Kultur og fritid - Kultur 15 282 16 833 -1 552 26 497 57,7 % OKI

330 Kultur og fritid - Park og idrett 5 795 6 066 -271 9 364 61,9 % MP

410 Bygg og geodata 1 893       2 849       -956 4 912 38,5 % MP

420 Landbruk og miljø 4 823       3 814       1 010 6 380 75,6 % LAND

525 Stedsutvikling og plan 6 980 9 440 -2 460 14 608 47,8 % MP

Sum Steds- og samfunnsutvikling 39 775 44 361 -4 586 69 675 57,1 %

510 Kemnerkontoret 2 897 3 389 -492 2 714 106,7 % FM

520 Rådmannsteamet 9 545 9 416 129 14 837 64,3 % FM

550 Lier IKT 12 781 12 648 133 19 195 66,6 % FM

571 Utviklingsenheten 4 887 5 108 -221 7 731 63,2 % FM

572 Økonomienheten 7 113 6 491 622 9 933 71,6 % FM

573 Innbyggerservice 12 218 13 570 -1 352 20 766 58,8 % FM

574 HR enheten 13 670 15 897 -2 227 21 137 64,7 % FM

Sum Organisasjon og utvikling 63 111 66 518 -3 407 96 313 65,5 %

700 Fellesområdet -986 428 -987 879 1 451 -1 536 418 64,2 % FM

Sum Fellesområdet - Overordnet -986 428 -987 879 1 451 -1 536 418 64,2 %

Totalt 26 143 35 281 -9 138 0
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Skatteinngang 2020 

 
Kommunen ble i revidert nasjonalbudsjett kompensert for forventede lavere 

skatteinntekter. Dette ble gjort på flere poster der et forventet lavere lønnsoppgjør var 

den største enkeltposten. I krisepakke 3 er Lier kompensert med ytterligere 2,8 

millioner for redusert skatteinntekt. Pr august har Lier en prognose for skatteinntekter 

justert for utjevning i rammetilskuddet som gir en merinntekt på 5 millioner over 

justert budsjett.  

Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet 

 

Skatteinntektene i januar og februar var knyttet til andelen av inntektsskatt som 

tilfaller kommunene i hovedsak for 2019. Fra og med mars måned er inngangen basert 

på andelen som tilfaller kommunen av inntektsskatt i 2020. Etter svake skatteinntekter 

for Lier og landet i mai, ble skatteinngangen spesielt god i juni og juli, imidlertid ble 

skatteinngangen litt under justert budsjett i august. Med disse svingningene og noe 

forskyvninger i innbetaling er det krevende å lage gode prognoser. Skatteinntektene 

for landet er pr august på et noe lavere nivå i forhold til i fjor enn i Lier, og 

skatteinntektene for landet er de viktigste for Lier pga. skatteutjevningen. 

Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik

Bud. inkl. 

endr. Forbr,%

Utvalg for Oppvekst, Kultur og Idrett 449 751 453 642 -3 891 697 564 64,5 %

Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd 429 873 430 624 -751 595 949 72,1 %

Utvalg for Miljø og Plan 14 668 18 355 -3 687 28 884 50,8 %

Landbruksutvalget 4 823 3 814 1 010 6 380 75,6 %

Formannskapet -872 971 -871 153 -1 818 -1 328 777 65,7 %

Sum utvalg 26 143 35 281 -9 138 0
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Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen 

Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk i rammetilskuddet for 

å utjevne forskjeller mellom kommunen på skatteinntekter. Dette trekket kan vi også 

trekke fra på skatteinntekten, for å si noe om skatteinntekt etter utjevning. Lier 

kommune hadde pr august skatteinntekter på 110% av landsgjennomsnittet før 

utjevning og 102,9% av landsgjennomsnittet pr innbygger etter utjevning av 

skatteinntekten.  

Skatteinngang Lier kommune 
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Investeringer 
 
Rapportering på investeringsprosjekt  
 
Oversikt over de største investeringsprosjektene rapporteres i tertialrapportene til Lier 
Eiendomsselskap KF og Lier Vei, Vann og Avløp KF. 
 

Konsulentkostnader 
Konsulentkostnader rapporteres fremover kun i årsrapporten 
 

Arbeidsledighet 
I månedsrapporteringen de siste månedene har administrasjonen sendt ut informasjon 
om utviklingen i arbeidsledighet i kommunen.  
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