
SAK 170/2020  HANDLINGSPROGRAM 2021 – 2024 LIER KOMMUNE 

 
Venstres prioriteringer for Lier kommunes 
budsjett og handlingsprogram 2021 - 2024 

 

1. ØKONOMISKE RAMMER 
 

1.1. De økonomiske rammer som fremgår av kommunedirektørens grunnlagsdokument med 
vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogram-perioden. 
 

1.2. Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med kommunedirektørens 
grunnlagsdokument med vedlegg, justert for endringer i tabellen i punkt 2. 
 

2. ENDRINGER PÅ DRIFTSBUDSJETTETS RAMMER 

Med tidlig innsats vil vi redusere behovet for omfattende tjenester på lang sikt.  

 
1000 kr 2021 2022 2023 2024 
Driftsbudsjett Grunnskole     
Reversering av generelt kutt i oppvekst (0,5%), brukes til å 
oppfylle lærernorm og implementering av ny læreplan 

2162 2162 2162 2162 

Kvalitetsløft i SFO (svare ut økt brukerbetaling) 580 830 830 830 
Heia skole         
Oppgradering læringsmiljø inne 100 100 50 50 

Oppgradering læringsmiljø ute 350 350     

Skolemiljøarbeider folkehelse og livsmestring 303 606 606 606 
 Tranby skole     
 1 årsverk, mijløgruppe Tranby skole  676  676  676  676 
Møbler 1000        
 Utbedring arbeidsplasser ansatte Tranby skole 350    

  

 PP-tjenesten     
  

 Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom, tettere oppfølging 
av unge i vanskelig livssituasjon 

400 400  400 400 

 Oppfølging av henvendelser fra barnehagene, barn med 
nedsatt funksjonsevne 

1500  1500 1500 1500 

Linnesstranda barnehage         

 Administrativ støtte, Ekstra fagarbeider, Ekstra pedagogisk 
leder, Kjøkkenhjelp 

1059  1059 1059 1059 

Dambråtan barnehage     



 Ekstra assistent, Ekstra pedagogisk leder, Kjøkkenhjelp 944 944 944 944 
Hennummarka barnehage         
 Administrativ støtte, Ekstra fagarbeider, Ekstra pedagogisk 
leder, Kjøkkenhjelp 

1271  1271 1271 1271 

Helsetjenesten for barn og unge     

Psykolog, 05 årsverk 500 500 500 500 
 Avdelingsleder 800  800  800  800  
 Helsesykepleier, 2 årsverk 1500  1500  1500  1500  
 Barnevernstjenesten   

   

 Barnevernreform, rekruttering 600  
   

 Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse   
   

 Dagaktivitet til 3 ungdommer i påvente av bolig 500  500 500  500  
 NAV      
 IPS jobbspesialist, ungdom psykisk helse og folkehelsestrategi 750  750 750 750 
Hjemmetjenesten     
 Serviceverter, økt livsglede og trygghet (modell Kristiansund) 500 500 500 500 

 Nøstehagen         

Spesialkompetanse, økt bemanning 900 900 900 900 
 Liertun og Bratromveien BFF     
 Rickshaw sykkel 56        
Sentralkjøkken    

   

Utkjøring av mat i ferier 40 40 40 40 

 Kulturskolen     

 Økt ramme, lavterskel breddetilbud, tiltak mot 
barnefattigdom, musikkterapi, m.m. 

900  900  900  900  

 Kultur og Fritid         
Lavterskeltilbud barn/unge - Alle med V2 150 150 150 150 
Lavterskeltilbud barn/unge - Alle med  150    
BUA - utvidelse av tilbud på Tranby 400 400 400 400 
Kunst Rett Vest - Lier vertskapskommune 2021 150    

Grafittikunst på betongflater i hele bygda, samarbeid med 
Kulturskolen  

100 100 100 100 

Stedsutvikling og plan     

Folkehelse, styrking av SAL i hele kommunen, sosiale 
møteplasser utendørs, frisbeegolf, hundeparker m.m. 

500 500 500 500 

Prosjekt nærferie: Stupetårn Engersand 1200    

Sosiale møteplasser: Utbedring av samfunnshus, grendehus, 
forsamlingshus i hele Lier 

600 600 600 600 

 Klimaplan 100        
Økte rammebetingelser for å oppfylle klimamål  2000 2000 2000 
Medlemskap i Sunne Kommuner 50 50 50 50 
     
Sum 21141 20088 19688 19944 

     

Inndekning: 
    

1000 kr 2021 2022 2023 2024 
 Avsetning disposisjonsfond   -6401  -7042  -3193 -936 



 Redusert overføring til investering -
10000  

-
10000  

-
10000 

-
10000 

 Redusert overføring til Kirken -3046  -3046 -3046 -3046 
 Redusere disposisjonsfond -1694    -3449  -5962   

        
Sum inndekning: -

21141 
-

20088 
-

19688 
-

19944      

 

 

3. VERBALFORSLAG – OPPDRAG, TILTAK M.M. 
 

Oppvekst 

3.1 Det prosjekteres en ny kommunal barnehage på Lierskogen. 

3.2  Det utarbeides et helhetlig og alderstilpasset undervisningsopplæring om grensesetting, 
kropp, identitet og følelser fra og med barnehage. Alle skoleelever i Lier skal tilbys en helhetlig 
undervisning om kropp, følelser og seksualitet. 

 

Stedsutvikling og plan  

3.3 Det skal gjennom planarbeid legges til rette for biologisk mangfold og sammenhengende 
grøntarealer 

3.4 Arbeidet med temaplan for støy påbegynnes 
 
3.5 Det utredes for en hurtigladestasjon for elbiler i Sylling, som en del av stedsutviklingen i øvre 
del av Lier, og for å legge til rette for grønn mobilitet i hele Lier 
 
3.6 Det utredes muligheten for en større hurtigladestasjon for elbiler i Lierbyen, som et tiltak for 
å fremme aktivitet og handel i Lierbyen sentrum. Det forutsettes et samarbeid med kommersiell 
aktør.  
 
3.7 Det legges til rette for deltakelse i programmet «Sykkelvennlig kommune» 
 

 

Bygg og geodata  

3.8 Det legges til rette for byggetiltak som fremmer mangfold og motvirker utenforskap.  

 

 



Landbruk og miljø  

3.9 Det tas initiativ overfor små gårdbrukere der dyrka/dyrkbar mark er mindre enn 
konsesjonsgrensen. Det tilbys veiledning og kompetanseheving med mål om å stimulere til økt 
produksjon av mat. 

 

Kultur og fritid  

3.10 Det legges til rette for flere lavterskel tilbud i hele kommunen, på tvers av generasjoner og 
andre skillelinjer, som frisbee-golf, hundeparker eller tufteparker i alle skolekretser for å følge opp 
mål om gode og allsidige friluftslivstilbud og fremme folkehelse og livsmestring for hele 
befolkningen.  

3.11 Arbeidet med å gjøre Kongevegen gjennom Lier til museumsveg igangsettes i samarbeid med 
stiftelsen Lier Bygdetun. 

 

Kirke/gravlunder 

3.12 Det utredes et livssynsnøytralt seremonibygg i Ytre Lier/Fjordbyen 

 

Helse og velferd 

3.13 Det søkes medlemskap i nettverket «Sunne kommuner» 

3.14 Det sikres at personer innen rusomsorgen har et forutsigbart tilbud om møtested på dagtid. 
Lier kommune bidrar til å bygge ned stigma og utenforskap for denne gruppen. 

 

 

Frihet i alderdommen i Lier 

 

3.15 Det piloteres et program for etterutdanning for ansatte i hjemmesykepleien innen palliasjon, 
for å legge til rette for planlagt hjemme-død. 

3.16 Det utredes mulig planlegging av studentboliger i forbindelse med utbygging av Fosshagen 3 
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