
HANDLINGSPROGRAM 2023 – 2026 LIER KOMMUNE 
Venstres prioriteringer for Lier kommunes budsjett og handlingsprogram 2023 - 2026 
  

1. Økonomiske rammer 
 
1.1 De økonomiske rammer som fremgår av kommunedirektørens grunnlagsdokument 
og tilleggsinnstilling 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. 
  

2. Inndekning 
  

  2023 2024 2025 2026 

2.1 Reduksjon av Disposisjonsfond 10 456 10 389 9 977 9 675 

2.2 Prognose overskudd 2022 / økt skatteinngang 20 000 20 000 20 000 20 000 

2.3 
Redusert overføring til kirkeinvesteringer 
(Investeringsprosjekter Lier Eiendom KF, s. 152) 2 000 2 000 2 000 2 000 

Sum  32 456 32 389 31 977 31 675 
  
2.1 Disposisjonsfondet reduseres 
2.2 Per august 2022 har Lier kommune hatt en merinntekt fra skatt på 57 millioner 
kroner. Holder dette fram, vil det gi 85,5 millioner ila året. Kommunens koronautgifter minus 
kompensasjon så langt utgjør ca 74 millioner. Endelig kompensasjon i år er usikker, men 75 
millioner ila året er ikke urealistisk. Selv etter økt skatteavgang til staten vil økt utbytte fra 
Vardar og Glitre kunne forventes å bli i st.orden 10 millioner. Samlet gir dette en sannsynlig 
økt skatte-/utbytteinngang på ~20 millioner 
2.3 Årlige overføringer til kirken, jamfør tabell s. 152 i HP, nedprioriteres til fordel for 
oppgradering/oppussing/etablering av samfunnshus/ungdomsklubber i Lier, og aktiviteter i 
disse, til glede og nytte for innbyggere uavhengig av livssyn. 
 
 

3. Avsetning til fond 
  

  2023 2024 2025 2026 

3.1 
“Vardar-fondet” – ENØK-tiltak for innbyggere med lav 
inntekt/behov for støtte til energisparingstiltak 5 000 5 000 5 000 5 000 

3.2 Lier kommunes Klima-fond for klimatiltak  500 500 500 500 
 
3.1 Det etableres et fond til strømsparingstiltak for innbyggere i Lier kommune med lav 
inntekt basert på utbytte fra Lier kommunes aksjer i kraftselskap. 



3.2 Det etableres et klima-fond for målrettede klimatiltak i Lier kommune, i egen regi, 
som en erstatning for bortfall av ordningen med søkbare klimasats-midler. 
 
 
 

4. Justeringer i driftsbudsjett 
 
4.1 Oppvekst, kultur og idrett 
    

 Oppvekst, kultur og idrett 2023 2024 2025 2026 

4.1.1 
PP-tjenesten:  
2 rådgivere (lovpålagte oppgaver) 1 600 1 600 1 600 1 600 

 Helsetjenesten for barn og unge:         

4.1.2 FACT-ung (oppsøkende virksomhet) 200 200 400 500 

4.1.3 Styrket grunnbemanning helsesykepleier 1 100 1 100 1 100 1 100 

4.1.4 Jordmor 400 400 400 400 

 
Tjenester til barn og ungdom med 
funksjonsnedsettelse:         

4.1.5 Barnekoordinator økning 50% 403 403 403 403 

4.1.6 IP (individuell plan) koordinator 50% 403 403 403 403 

4.1.7 Leasingbil 55       

 Barnevernstjenesten:         

4.1.8 Psykolog, fra halv til full stilling 500 500 500 500 

4.1.9 
Barnevernsfaglige ressurser inn i skole og 
barnehage 1 600 1 600 1 600 1 600 

4.1.10 
Forebyggende arbeid - Familieteam Barnevern - 
1 årsverk 900 900 900 900 

 Barnehage:     

4.1.11 Pensjonskostnader til private barnehager i Lier 360    

 Grunnskole:     

4.1.12 Folkehelse: friskliv, unge i arbeid, BUA 2 000 2 000 2 000 2 000 

4.1.13 Inn På Tunet (kostnadsøkning) 1 000 1 000 1 000 1 000 

4.1.14 Sosiallærer ungdomsskoler 1 275 1 275 1 275 1 275 

 Kulturskolen:     



4.1.15 

Økt ramme – aktivitetstilbud, kulturell 
spaserstokk, merkantilt, reduksjon av 
ventelister, barnefattigdom, flyktninger, 
tilsynsvakter 650 770 780 850 

4.1.16 Kulturskole for alle – kulturkarusell i SFO 500 500 500 500 

4.1.17 Lier kulturskole 35 år 100       

 Kultur og idrett:     

4.1.18 Aktiviteter på Store Gilhus gård  300 300 300 300 

4.1.19 Styrket ramme til Den kulturelle skolesekken 200 200 200 200 

4.1.20 Utgiftsdekning for fritidskontakter 450 450 450 450 

4.1.21 Økt tilrettelegging for frivilligheten 339 589 589 589 

4.1.22 
Prosjektstilling: Daglig leder for Lier idretts- og 
aktivitetsråd (2-årig prosjekt) 175 350 175  

 Samfunnshus, ungdomsklubber/-tilbud:     

4.1.23 
Tilskuddsramme til 
samfunnshus/ungdomsklubber/parker m.m 1 256 1 256 1 256 1 256 

4.1.24 Sommeråpne tilbud V2 og Tranby bibliotek 203 203 203 203 

4.1.25 Utvidet ungdomstilbud på Tranby 541 541 541 541 

 Lier Bygdetun:      

4.1.26 Reguleringsplan 500 500 500 500 

4.1.27 Økt driftstilskudd - styrket formidlingstilbud 500 500 500 500 

 Sum 17 810 17 840 17 875 17 870 
  
4.1.1 Det settes av midler til 2 stillinger i PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) for 
å levere lovpålagt tilbud. PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette 
for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Alle barn i Lier har rett til et 
inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. 
 
4.1.2 Det settes av midler til Lier kommunes deltakelse i FACT-Ung - ambulante tjenester 
for unge personer med behov for langvarig oppfølging (psyk/rus) mot eksisterende tilbud. 
Dette som en oppfølging til vedtatt HOV-plan, som har som mål å legge til rette for at 
innbyggerne i Lier skal mestre sine egne liv på best mulig måte. 
4.1.3 Det settes av midler til å styrke grunnbemanning i helsesykepleiertjenesten.  
4.1.4 Det settes av midler til å styrke jordmortjenesten 
 
4.1.5 Det settes av midler til en full stilling som koordinator for barn og ungdom med 
funksjonsnedsettelse 



4.1.6 Det settes av midler til å styrke teamet som koordinerer individuelle planer (IP) til 
mange barn og ungdom med ulike utfordringer. 
4.1.7 Det settes av midler til leasingbil for Tjenesten til barn og unge med 
funksjonsnedsettelse 
4.1.8 Det settes av midler fra en halv-,  til en fulltidsstilling som psykolog innen barnevern 
4.1.9 Det settes av midler til å styrke den barnevernsfaglige kompetansen i Lier kommune, 
rettet mot flere ressurser inn i skole og barnehage 
4.1.10 Det settes av midler til ett årsverk innen forebyggende arbeid - Familieteam 
barnevernet  
 
4.1.11 Det settes av midler til å fullfinansiere pensjonskostnader til private barnehager i Lier 
i 2023. 
 
4.1.12 Det settes av midler til folkehelsetiltak i grunnskolen: friskliv, unge i arbeid, BUA 
4.1.13 Det settes av økte midler til “Inn På Tunet” for å møte kostnadsøkning 
4.1.14 Det settes av midler til sosiallærer i ungdomsskoler for å ivareta elever med ulike 
utfordringer. 
 
4.1.15 Rammebevilgning til kulturskolen økes for å styrke aktivitets- og breddetilbudet for 
alle barn og unge i Lier. 
4.1.16 Det settes av midler til Kulturskolens utrulling i SFO gjennom bruk av konseptet 
Kulturkarusell. Desentralisering av Kulturskolen vil gjøre kulturskoletilbudet tilgjengelig for 
barn og ungdom i hele Lier. 
4.1.17 Det settes av midler til å markere kulturskolens 35 års-jubileum i Lier. 
 
4.1.18 Det settes av midler til å opprettholde aktivitet på Store Gilhus Gård. Det utredes 
samtidig mulighetene for å etablere et matkultur- og kompetansesenter på gården etter 
modell fra Geitmyra i Oslo, Kristiansand, Trondheim og Ringsaker. 
4.1.19 Det settes av midler til å styrke tilbudet til den kulturelle skolesekken, for å følge opp 
stortingsmelding 18 “Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge” 
fra 2020. Hovedbudskapet i meldingen var at alle barn og unge skal få medvirke i kunst- og 
kulturpolitikken, at alle barn og unge skal få sjansen til å være med på kunst- og 
kulturtilbudene de er interesserte i, og at kunsten og kulturen som blir laget for barn og 
unge skal være av høy kvalitet. 
4.1.20 Det settes av midler til å dekke utgifter for fritidskontakter.  
4.1.21 Det settes av midler for å styrke tilrettelegging for frivilligheten. 
4.1.22 Det settes av midler til en 2-årig prosjektstilling som daglig leder for Lier idretts- og 
aktivitetsråd, som et ledd i arbeidet med å skape mer aktivitet både i og utenfor idretten og 
gjøre det lettere å være frivillig. 
 
4.1.23 Det settes av midler til å ruste opp og etablere samfunnshus, ungdomsklubber, 
parker m.m. i alle skolekretser i Lier. Det er stort behov for lavterskeltilbud på tvers av 
generasjoner og andre skillelinjer - for å fremme gode lokalsamfunn, folkehelse og 
livsmestring for hele befolkningen. 
4.1.24 Det settes av midler til sommeråpne tilbud ved V2 i Lierbyen og Tranby bibliotek 
4.1.25 Det settes av øremerkede midler til et utvidet ungdomstilbud på Tranby 
 



4.1.26 Det settes av midler til nye reguleringsplaner for Lier Bygdetun, som inkluderer 
geotekniske undersøkelser (friskmelding av området) og kulturminneregistrering. 
4.1.27 Driftstilskuddet til Lier Bygdetun økes for å gi rom for to stillinger, daglig leder og 
frivilligkoordinator i 100% stilling 
 
Tiltak uten økonomiske justeringer 
 
4.1.28 Det tas initiativ til utredning av en ny kommunal barnehage på Lierskogen, både for å 
imøtekomme behov for nærbarnehageplasser, men også for å styrke forutsigbarheten for 
økonomien til Liers private barnehager. 
4.1.29 Lier kommune tar initiativ til å gjøre Kongevegen gjennom Lier om til museumsveg i 
samarbeid med  Lier Bygdetun. 
  
4.2  Helse, omsorg og velferd 
 

 Helse, omsorg og velferd 2023 2024 2025 2026 

4.2.1 Styrking av avdeling (Mangfold og mestring) 1 200 1 200 1 200 1 200 

4.2.2 NAV: Økonomisk veileder 750 750 750 750 

4.2.3 Økte ressurser forebyggende tjenester (Friskliv) 1 000 1 000 1 000 1 000 

4.2.4 Nøstehagen Økt merkantil støtte 40% 250 250 250 250 

4.2.5 Motiview 57 60 63 66 

4.2.6 Sang på stuene 80 80 80 80 

4.2.7 Kompetansesenter ved Glitre bofellesskap 1 700 1 700 1 700 1 700 

4.2.8 
Ressursvernepleiere med spisskompetanse på bl.a. 
kap 9 vedtak  (2 av 4 halve stillinger) 750 750 750 750 

 Sum 5 787 5 790 5 793 5 796 
 
4.2.1 Det settes av midler til å styrke avdelingen Mangfold og mestring (Psykisk helse og 
rus) for å sikre nødvendig helsehjelp til personer som har utfordringer med å mestre 
hverdagen på grunn av psykisk helsesvikt og/eller rusavhengighet. 
4.2.2 Det settes av midler til en stilling som økonomisk veileder i NAV. Stillingen rettes inn 
mot lavinntektsfamilier, for å kunne veilede til selvhjelp og bedre håndtering av egen 
økonomi. Barnefattigdom er et økende problem. Dette tiltaket vil kunne bidra positivt i 
forhold til muligheter for større bolig (trangboddhet) og bedre kår for barna i familiene det 
gjelder. 
4.2.3 Det settes av midler til å øke ressurser i forebyggende tjenester innenfor friskliv. 
4.2.4 Det settes av midler til merkantil støtte ved Nøstehagen 
4.2.5 Det settes av midler til Motiview, et velferdsteknologisk verktøy som gir fysiske, 
mentale og sosiale gevinster ved bruk. 
4.2.6 Det settes av midler til sang på stuene. Det skulle bare mangle. 



 
4.2.7 Det settes av midler til etablering av et kompetansesenter ved Glitre Bofellesskap, 
med faglig styrking i form av to spesialrådgivere. Denne fagstøtten kan benyttes til andre 
enheter i kommunen som jobber med samme brukergruppe.  
4.2.8 Det settes av midler til to halve stillinger som ressursvernepleiere ved Glitre 
Bofellesskap, med spisskompetanse på bl.a. kap 9 vedtak (Rettssikkerhet ved bruk av tvang 
og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming - helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 9) 
 
Tiltak uten økonomiske justeringer 
 
4.2.9 Det utredes et pilotprosjekt for å forlenge alderdommen i eget hjem og avlaste 
hjemmesykepleien : BPA for eldre (Brukerstyrt personlig assistent) 
4.2.10 Det legges til rette for et pilotprogram med serviceverter i Hjemmetjenesten – økt 
livsglede og trygghet, etter modell fra Kristiansund 
4.2.11  Det piloteres et program for etterutdanning for ansatte i hjemmesykepleien innen 
palliasjon, for å legge til rette for planlagt hjemmedød. 
 
  
4.3 Stedsutvikling og plan 
 

 Stedsutvikling og plan 2023 2024 2025 2026 

4.3.1 Mobilitetsrådgiver (gange, sykkel, kollektiv, vei) 1 000 1 000 1 000 1 000 

4.3.2 Oppgradering natur-/kulturhistorisk området på Høgda 500 500 50 50 

 Sum 1 500 1 500 1 050 1 050 
 
4.3.1 Det settes av midler til en rådgiver for å følge opp Lier kommunes ambisjoner i 
strategien for Grønn mobilitet. 
4.3.2 Det settes av midler til oppgradering av natur- og kulturhistorisk område på 
Tranbyhøgda. 
 
Tiltak uten økonomiske justeringer 
 
4.3.3 Det legges til rette for trygg sykkelparkering ved Heiatoppen og andre 
pendlerparkeringsplasser. (Grønn mobilitet og trafikksikkerhet) 
4.3.4 Det utredes muligheten for en større hurtigladestasjon for elbiler i Lierbyen, som et 
tiltak for å fremme utslippsfri mobilitet og for å skape mer aktivitet og handel i Lierbyen 
sentrum. Det forutsettes samarbeid med kommersiell aktør. 
4.3.5 Lier kommune bidrar i arbeidet med en felles sykkelplan sammen med kommunene 
tilknyttet Buskerudbyen. Det legges til rette for deltakelse i programmet «Sykkelvennlig 
kommune» 
4.3.6 Det legges til rette for økt etablering av mikrohus i Lier. 
4.3.7 Det legges til rette for byggetiltak som fremmer mangfold og motvirker utenforskap.  
4.3.8 Det skal gjennom planarbeid legges til rette for biologisk mangfold og 
sammenhengende grøntarealer 



  
4.4 Landbruk og miljø 
 

 Landbruk og miljø 2023 2024 2025 2026 

4.4.1 Utarbeide kommunal jordvernstrategi 100       

4.4.2 
Økt kapasitet ytre miljø - tiltak ren Lierelv og Drammensfjord, 
begrense avrenning fra landbruket 859 859 859 859 

 Sum 959 859 859 859 
 

4.4.1 Det settes av midler til å utarbeide en kommunal jordvernstrategi 
4.4.2 Det settes av midler tilsvarende en 100% stilling for å øke kapasitet i 
landbruksforvaltningen til å blant annet følge opp tiltakplan for ren Lierelv og ren 
Drammensfjord, samt oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden. 
 
Tiltak uten økonomiske justeringer 
 
4.4.3 Arbeidet med å få etablert tilstrekkelig viltsikring og viltovergang på Gjellebekk 
intensiveres. Lier kommune tar initiativ for å løfte tiltaket i forbindelse med revisjon av NTP. 
4.4.4 Det tas initiativ overfor små gårdbrukere der dyrka/dyrkbar mark er mindre enn 
konsesjonsgrensen på 25 daa. Det tilbys veiledning og kompetanseheving, samt informasjon 
om støtteordninger,  med mål om å stimulere til økt produksjon av mat. 
   
 
4.5  Diverse 

  2023 2024 2025 2026 

4.5.1 Økonomi og virksomhetsstyring: Anskaffelser - 100% stilling 900 
 
900 

 
900 

 
900 

 
4.5.1 Det settes av midler til en 100% stilling innen innkjøp/anskaffelser.  
 
 
 

5. Investeringer 
Kommuneplanens samfunnsdel har som ett av sine delmål: Innbyggerne skal ha tilgang på 
attraktive arenaer for sosialt samvær og aktivitet   
 

 INVESTERINGER - Stedsutvikling 2023 2024 2025 2026 

5.1 Livssynsåpent seremonibygg i Lier  2 000 8 000  

5.2 Nærferie-prosjekt: Stupetårn Engersand 1 500    
 



5.1 Et livssynsåpent seremonibygg utredes, planlegges og bygges i løpet av perioden. 
5.2 Det settes av midler til bygging av stupetårn ved friluftsområdet på Engersand 
 
5.3 Biblioteket i Lierbyen flyttes så snart som mulig fra 2. etasje i Fosskvartalet til 
gateplan i Lierbyen, som en midlertidig løsning, inntil rehabiliteringsplanene for rådhuset 
effektueres. Kartlegging av tilgjengelige lokaler for mulig etablering av vinmonopol i Lierbyen 
brukes som utgangspunkt for potensielle lokaler for biblioteket. 
 
5.4 Tranby skole utredes som OPS (Offentlig-privat samarbeid) Behovet for å rehabilitere 
Tranby skole så snart som mulig korresponderer dårlig med Lier kommunes 
investeringsmuligheter. Derfor kan løsningen bestå i å engasjere en privat utbygger som 
bygger skolen og som får Lier kommune som en forutsigbar og langsiktig leietaker. Jessheim 
videregående skole i Viken og Rykkin skole i Bærum kan brukes som utgangspunkt for 
utredningen. 
 

        

 
 


