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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 oppfølging av resultater, vedtak og ressursbruk fra 

vedtatt handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, samt årsbudsjettet for 2022. 

Denne rapporten går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. 

 

Første tertialrapport 2022 er skrevet med utgangspunkt i månedsrapporten til og med 

mars. Kommunedirektøren foreslår enkelte budsjettjusteringer i denne 

tertialrapporten.   

 

Korona-regnskapet for 2022 er fortsatt usikkert. Så langt i år har kommunen hatt 

utgifter på 52,8 millioner kroner. Kommunene er lovet full kompensasjon for 

koronautgifter også i 2022, men kompensasjonen er ikke avklart i forbindelse med 

revidert nasjonalbudsjett. Dette innebærer at kompensasjonen først vil komme i 

forbindelse med nysalderingen av budsjettet i desember. Regjeringen har varslet at de 

vil se på kompensasjonen samlet for perioden 2020 til 2022, og også ta hensyn til 

merinntekter fra skatt som har vært i perioden.  

 

Håndteringen av koronapandemien har i denne perioden krevd mye ressurser i starten 

av 2022. Løpende vurdering av trafikklysnivå for skole og barnehage, ompakking av 

tester, og høyt sykefravær i tjenestene tilførte organisasjonen slitasje. Flere 

virksomheter opplevde store driftsutfordringer knyttet til høyt sykefravær, direkte 

eller indirekte relatert til korona. Nedtrapping av vaksinasjonsprogrammet ble 

igangsatt ut i perioden og kommuneadministrasjonen nærmet seg gradvis en 

normalsituasjon driftsmessig når det gjelder smittevern, hjemmekontor med videre. 

Kommunedirektøren vil likevel minne om at det er nasjonalt bestemt at kommunen 

frem til juni 2023 skal ha kapasitet til å vaksinere 1% av befolkningen pr uke. Vi har 

også med at det er mulighet for at det kan komme føring om ny runde med 

oppfriskningsdose til høsten. 

Krigen i Ukraina som startet i februar måned innebar at administrasjonen har 

omprioritert interne ressurser for å legge til rette for mottak av flyktninger. 

Kommunestyret vedtok i mars at Lier kommune kan bosette til sammen 190 

flyktninger i 2022. Antallet inkluderer 35 flyktninger som IMDI tidligere har anmodet 

kommunen om å bosette. Det er kjent at det i hovedsak vil være kvinner med barn og 

eldre personer som flykter fra Ukraina. Ukrainske flyktninger har kollektiv beskyttelse 

som danner grunnlag for rett og plikt til introduksjonsprogram. Kommunedirektøren 

har i siste del av første kvartal brukt ressurser til å planlegge mottak av flyktninger, 
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herunder definere mulige kommunale boliger som kan benyttes, tilby oppfølging i 

introduksjonsprogram samt planlagt for å ta imot barn i barnehage og på skole på en 

måte som oppleves som trygt av barna og deres foresatte. 

Tilbud til flyktningene finansieres i hovedsak gjennom de etablerte 

tilskuddsordningene. Det gis imidlertid et tilskudd på 50 000 kroner per flyktning som 

ikke kommer, for å dekke utgifter som kommunene har hatt til forberedelser.  

Kommuneledelsen har hatt høyt fokus på iverksatte tiltak for å sikre at kommunen skal 

oppfylle de lovkrav i kommuneloven om internkontroll, herunder i 2022 forsterket 

arbeidet med kvalitet, kvalitetsrevisjon og internkontroll. Kommunedirektøren har 

oversendt sin rapport til kontrollutvalget og er kontaktet av Deloitte om etterkontroll 

av Fosshagen.  
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Forslag til budsjettjusteringer 
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Kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i driftsbudsjettet: 
 

Alle tall i hele 1000 kroner. Økt inntekt/ 
Redusert utgift 

Økt utgift/ 
Redusert inntekt 

  

1. Høyere sosialhjelpsutgifter  1 349 
2. Kompensasjon gratis SFO (12 timer)  3 500 
3. Kompensasjon Vaksine  3 555 
4. Økt frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 8 404  
5.  Tilskudd private barnehager (strøm)  900 
6.  Legevakten  1 300 
7. LEKF Fosshagen 2 i drift fra 01.03.22  2 940 
8. LEKF Bruveien 5. leie  504 
9. LEKF Gilhus Gård  382 
10. Tilskudd tilknytning VA  500 
11. Finansieres mot økte utbytter 6 526  

    

 
Budsjettjustering nummer 1 til 4 er en direkte følge av statsbudsjettforliket på stortinget som 
ble fremforhandlet etter at Lier kommune vedtok sitt budsjett.  
 
Budsjettjustering nummer 5 til 11 foreslås som følge av politiske vedtak eller andre 
utgiftsøkninger.  
 

1. Kommunene er kompensert i rammetilskuddet for høyere sosialhjelpsutgifter 

grunnet høye strømpriser. Økningen tilføres Nav sine rammer. 

2. I budsjettforliket med SV ble det lagt inn Gratis kjernetid (12 timer) SFO for 

førsteklassinger. Dette innføres fra høsten. 

3. Kommunene har fått kompensert utgifter til vaksinasjon gjennom rammetilskuddet. 

4. Økning i rammetilskudd som følge av punkt 1 til 3.  

5. Tilskudd private barnehager; forskudd på tilskudd for 2023 på 0,9 mill. grunnet høye 

strømutgifter i 2021, jamfør egen politisk sak som behandles parallelt med 

tertialrapporten. Forskutteringen av koronarelaterte utgifter forutsettes finansiert 

av kompensasjon for koronautgifter.   

6. Legevakten har fikk et merforbruk i 2021 som må dekkes inn. Det er også forventet 

en utgiftsøkning i 2022 som foreslås kompensert 

7. Beløpet gjelder husleieutgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av Fosshagen trinn 

2 fra oppstart 01.03.2022. husleien er beregnet i tråd med prinsippene fra 

kommunestyresak 154/2020.  

8. Beløpet gjelder husleie. Annekset er flyttet fra Hegg skole til Bruveien 5 på grunn av 

uheldig sambruk av arealer.  

9. Beløpet gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av Gilhus gård som ble ervervet i 

kommunestyresak 147/2021. 

10. I henhold til kommunestyresak 120/2021, bevilges 500 000 til dekning av tilskudd for 

tilknytning kommunalt vann og avløpsnett for de som blir pålagt dette. 



  

6 1. Tertialrapport 2022  

11. Beløpene i budsjettjustering nummer 5 til 10 salderes mot forventet økt utbytte fra 

Vardar AS og Lier Everk Holding AS. 

 

Justeringene ovenfor omtales nærmere under de enkelte utvalgene.  

 

Ubrukte midler fra 2021 for «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte 

tjenestebehov» på 280 876 kroner. ble ikke avsatt på bundet fond ved en feil. Summen 

overføres fra disposisjonsfondet til bundet fond konto 2510304. Dette får ingen 

resultateffekt og vises derfor ikke i tabellen ovenfor.  

 

Signalene fra regjeringen er at kommunene skal få dekket koronarelaterte utgifter også i 

2022. Når tilskuddene er klare foreslås det at kommunedirektøren gis fullmakt til å 

justere inntektsbudsjettet og fordele tilskuddet til de områdene hvor utgiftene har 

oppstått.  
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Kommunedirektørens forslag til justeringer i investeringsbudsjettet: 
 

Alle tall i hele 1000 kroner. 
Økt inntekt/ 

Redusert utgift 
Økt utgift/ 

Redusert inntekt 

1.  LVVA KF Trafikksikkerhetstiltak  750 

2. LVVA KF Veilysoppgradering  2 000 

3. LEKF Tranbylia 7 og 9  3 800 

4. Ubundet investeringsfond 6 550  

    

 
1. Tiltaket gjelder nødvendig trafikksikkerhetstiltak i Kjeldstadveien, som er vedtatt 

nedklassifisert fra fylkesvei.  
2. Tiltaket vil medføre en forsering av veilysoppgradering til LED-lys. Dette 

anbefales da det er varslet prisoppgang på grunn av Ukraina-konflikten, samt at 
strømprisene har blitt høyere.  

3. Prosjektet hadde sin opprinnelige beregning og kalkulasjon fra 2019 og fra 

tidligere Lier Boligselskap AS. Det har vært en vesentlig prisstigning siden 

kalkylen ble utarbeidet. Prosjektet foreslås utvidet til å omfatte høyere kvalitet 

på vinduene og etterisolering for å redusere energiforbruk. Den samlede 

kostnaden blir lavere ved at disse arbeidene gjøres samtidig med resten av 

prosjektet.  

4. Investeringsforslagene finansieres fra ubundet investeringsfond. 
 

De enkelte budsjettjusteringene er nærmere omtalt under utvalgsområdet.   
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Tjenestene 
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Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget 
 
Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Utvalget består av 26 barnehager hvor 3 er kommunale, 12 grunnskoler, 

voksenopplæringen, helsetjenesten barn og unge, barnevern, kulturskolen og 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).  

 

Oppvekst, kultur og idrettsutvalget (OKI) omfatter alle tjenestene og virksomhetene 

under oppvekstsektoren, samt kulturvirksomhetene som ligger organisatorisk under 

Steds- og samfunnsutvikling med unntak av park og idrett. Tjenestene omfatter 

barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, voksenopplæring, barnevern, helsetjenesten 

og Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse. OKI omfatter videre barn, 

unge, gravide og familier og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), folkehelse, 

kulturskole og de fleste tjenestene innenfor kultur og fritid.   

 

Alle barn og unge har rett til omsorg, utvikling, læring og deltagelse i samfunnet, 

uavhengig av forutsetninger. Tjenestene samhandler på tvers for å utvikle gode 

oppvekstvilkår. Tilbudet 0-26 er et eksempel på dette og er et tverrfaglig samarbeid for 

lavterskeltilbud til barn, ungdom og familier i Lier. Barn og unge skal utvikle kunnskap, 

ferdigheter og holdninger som grunnlag for livsmestring og for å kunne delta i arbeid 

og fellesskap. 

 

Kultur og fritid retter seg i stor grad til hele befolkningen. Flere av tjenestene nevnt 

over går til alle aldersgrupper, men ligger likevel politisk til OKI-utvalget. 

Fritidskontakttjenester og tilrettelagte tilbud er likevel tjenester som ligger politisk 

under helse-, omsorg- og velferdsutvalget. 

 

Status økonomi 

 

Skolene har et merforbruk per 1.tertial. Etter at det er justert for utgifter knyttet til 

covid, så har 5 av 12 skoler et negativt avvik på mer enn 5% i forhold til budsjett. 

Merforbruket for skolene per mars var på 3,4 millioner kroner. Da er det forutsatt at 

utgiftene knyttet til covid blir kompensert.  

 

Hovedårsakene er et svært høyt sykefravær ved de fleste skoler, samt at det er et 

økende behov for ressurser til elever som trenger ekstra oppfølging. Det er 

utfordrende for rektorene å finne steder hvor de kan spare når de er pålagt å følge 

lærernormen og å gi elevene det tilbudet de har krav på. Med et håp om at 

sykefraværet skal reduseres utover i året, anslås prognosen til et merforbruk totalt for 

skolene på 7 millioner kroner.     
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Barnehagesektoren ligger innenfor budsjett per 1.tertial. Fellesområdet har et 

mindreforbruk på 1 million kroner. Av dette utgjør kommunalt tilskudd til private 

barnehager 0,4 millioner kroner. De kommunale barnehagene har et mindreforbruk på 

0,2 millioner kroner.  

 

Tilskudd til tilrettelagte tiltak blir utbetalt i løpet av april, og kjøp og salg av plasser 

mellom kommunene for første halvår vil være på plass i løpet av mai/juni. Det er 

vanskelig å lage en god prognose før disse elementene er på plass, men vi anslår 

prognosen til et mindreforbruk på 2 millioner kroner. 

 

Øvrige virksomheter innenfor Oppvekst ligger tett på budsjett, og det er meldt om 

forventet budsjettbalanse ved årets slutt. 

 

Forslag til budsjettjusteringer 
 

1. Forskudd for kommunalt tilskudd til private barnehager 
 

Tilskuddet til private barnehager beregnes ut fra kommunens regnskapstall to år før 

tilskuddsåret. KS og PBL har derfor kommet med en anbefaling til kommunene om å 

tilby de private barnehagene et forskudd i 2022 på tilskuddet for 2023. Dette som 

kompensasjon for de høye utgiftene til strøm og utgifter relatert til korona. De 

kommunale barnehagene hadde i 2021 utgifter til korona på 635 000 kroner, og 

utgifter til strøm hadde økt med 100 000 kroner fra året før. Dette påvirker satsene til 

de private barnehagene i 2023 med: 

 

Korona: små barn – 6 270 kroner, store barn – 3 480 kroner 

Strøm: små barn – 990 kroner, store barn 550 kroner  

Sum:  små barn – 7 260 kroner, store barn 4 030 kroner 

 

Disse satsene medfører et forskudd relatert til koronautgifter på 5,9 millioner kroner, 

mens forskudd relatert til økte strømutgifter blir på 0,9 millioner kroner. 

Koronarelaterte kostnader søkes dekket fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Forskudd for strømutgifter foreslås dekket gjennom 

budsjettjustering.  

 

Det leveres en egen politisk sak om forskudd for kommunalt tilskudd til private 

barnehager samtidig med behandlingen av tertialrapporten. 

 

Status utvikling og utfordringer 

 
Nye læreplaner (Fagfornyelsen) ble tatt i bruk august 2020 og alle skolene jobber etter 

lokale læreplaner. 
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Det er flere barn og unge som har utfordringer i hverdagen. Dette rapporteres både fra 

barnehager, skoler og hjelpetjenestene. 

 

Konsekvenser koronapandemien 

 
Koronapandemien har ført til høyt sykefravær, og selv om pandemien har vært på hell 

i perioden så har det vært mye fravær i barnehager og skoler relatert til korona. 

Lederne i barnehagene og skolene har i perioder brukt mye tid på varsling i forhold til 

smitte, hjelp til smittesporing i virksomheten, formidling av informasjon og pakking og 

utdeling av tester. 
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Handlingsprogramtiltak 
 

Beløp i 1000    

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Status Statusbeskrivelse 

Politiske vedtak HP    

KS Bibliotek – økt aktivitet 100 I arbeid Vi er i gang med mer omfattende program og prøver bl.a. ut nytt 
konsept med BibShow-pod (live). 

KS Helsesykepleier – nytt årsverk 750 I arbeid 50% av årsverket er i gang, resterende 50% tas i bruk 1.7.22 

KS PPT – ny rådgiver/logoped 800 Ferdig Ansatt ny PP-rådgiver m/ logopedkompetanse 

Sum 1 650   

 
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 20 2.10 Dambråtan 
barnehage  og oppfølgning 
barnehagebehovsplan 

Dambråtan barnehage videreføres for å sikre 
et tilstrekkelig barnehagetilbud i Sylling.  I 
arbeidet med barnehagebehovsplanen må 
lokale hensyn ivaretas og brukere og ansatte 
sikres god medvirkning.  
 

Forsinket Kommer til behandling vår 2022  

 

HP 21 3.03  Plan for 
sertifisering av skolene i 
Lier knyttet til dysleksi og 
dyskalkuli jmf HP 20 2.11 

I HP 2020 – 2023, punkt 2.11, vedtok man å 
utarbeide en plan for sertifisering av skolene i 
Lier knyttet til dysleksi og dyskalkuli. Planen 
legges frem en egen sak i løpet av 1. halvår 
2021. 
 

Iht. plan Forsinket grunnet kapasitetsutfordringer. 

HP 21 3.05 Sak - Status på 
læremidler, LK20, 
læringsverk 

Det legges frem en egen sak om status i våre 
skoler med tanke på læremidler, tilpasset 

Forsinket Denne saken er ikke påbegynt grunnet 
kapasitetsutfordringer 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
LK20, læringsverk både digitalt, oppdaterte 
lisenser og i bokform.  Frist 1. tertial. 
 

 

HP 21 3.06 Utnytte 
tilskuddsordning for lokal 
kompetanseutvikling i 
barnehage og 
grunnopplæring 

Som følge av statsbudsjettet for 2021 kap 226 
og 231 åpnes det for en søknadsbasert 
tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling 
i barnehage og grunnopplæring.  Kommunen 
må utnytte ordningen for heve kompetansen 
lokalt. 

  

 

Iht. plan Ikke påbegynt sak, men kommunen benytter 
seg av alle de tre ordningene. 

HP 22 3.04 Kravet til 
lærernormen forutsettes å 
være oppfylt fra skoleåret 
2022/23 

Kravet til lærernormen forutsettes å være 
oppfylt fra skoleåret 2022/23. Eventuelle avvik 
rapporteres fortløpende gjennom hele året. 
 

Ferdig-
stilt 

Lærernormen er oppfylt ved de 12 
grunnskolene i Lier kommune. Høsten 2021 
manglet en skole en lærer, men stillingen 
ble utlyst og stillingen besatt. 

HP 22 3.14 "Ja til leseglede 
og skriveglede for tøffe 
gutter" 

"Ja til leseglede og skriveglede for tøffe 
gutter". Mange gutter sliter med skriving og 
lesing. Det etableres et tverrfaglig prosjekt i 
løpet av 2022 for å styrke disse ferdighetene 
 

Ikke 
påbegynt 

 

HP 22 3.15 Utvikling og 
styrking av 
skolebibliotekene 

Skolebibliotekene er en viktig, lokal 
læringsarena. Det fremmes en egen sak om 
hvordan skolebibliotekene ved grunnskolen 
kan utvikles og styrkes i løpet av 2023. 
 

Ikke 
påbegynt 

 

HP 22 3.22 Gjennomgå 
behovet for 
spesialpedagogisk hjelp i 
barnehagesektoren 

Kommunedirektøren gjennomgår behovet for 
spesialpedagogisk hjelp i barnehagesektoren, 
ref barnehageloven. Dette for å sikre at barn 
med hjelpebehov får tilstrekkelig oppfølging av 
kvalifisert personale. 
 

Ikke 
påbegynt 

 

HP 22 3.26 Evaluering og 
revidering av 
Handlingsplan for 
Barnefattigdom fra 2016 

Handlingsplan mot barnefattigdom, vedtatt i 
2016, evalueres og revideres i løpet av 2022. 
(SV) 
 

Forsinket  

HP 22 3.30 Legge til rette 
for at biblioteket får sin 
plassering på bakkeplan i 

Områdereguleringen for Lierbyen bør legge til 
rette for at biblioteket får sin plassering på 
bakkeplan i Lierbyen, ref HP 2019-22, punkt 
2.7. (Ap) 

Ikke 
påbegynt 

Kultur og fritids rolle og mulighet ligger i å 
holde planene om sentralt og synlig nytt 
bibliotek i Lierbyen aktive, fylle dem med 
innhold og vise mulighetene som ligger i dette 



  

14 1. Tertialrapport 2022  

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
omreguleringen av 
Lierbyen 

 som viktig møtested og stedsutviklingstiltak. 
Det foreligger skisseplaner om et mobilt, 
midlertidig minihus i tilknytning til 
rådhustorget/parken, men dette må både 
konkretiseres og finansieres.  

Det er via reguleringsplanen selve 
byggplasseringen vil avklares, og via HP-
investeringer at bygget må finansieres. Dette 
er de avgjørende gjennomføringstiltakene.  

 

Politiske bestillinger 
 
 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
KS -22-02 - Melding - Ferie 
og stenging av 
SFO/dagtilbud til barn 
med 
funksjonsnedsettelser - 
Silje Kjellesvik Norheim 
(AP) 

Silje Kjellesvik Norheim (AP) bestilte følgende 
melding: 
Bestilling av melding til 
HOV/OKI/Kommunestyret 
Ferie og stenging av SFO/dagtilbud til barn 
med funksjonsnedsettelser medfører en rekke 
utfordringer. Enkelte barn er svært avhengig 
av å ha noe fast å gå til for å ivareta sitt 
funksjonsnivå og best mulig psykisk helse. 
Lengre perioder uten et godt tilbud, med 
påfølgende tap av funksjonsnivå og redusert 
psykisk helse, er en stor påkjenning og 
belastning for både barn og omsorgspersoner, 
og kan også utløse et større ressursbehov i 
forhold til tjenester i etterkant av feriene. 
I lys av erfaringene med avviklingen av 
sommerferien og tilbudene i 2021, bes det om 
en melding som beskriver om hvilke tilbud 
som er planlagt for sommeren 2022. 
 

Ferdig Kommer til politisk behandling siste 
møterunde før sommerferien. 

KS-21-10-Sak-Oppfølging 
av mobbesaker i 
Lierskolen-Kristin Thorsrud 
Teien (MDG) 

Oppfølging av mobbesaker i Lierskolen. Etter å 
ha hatt barn i Lier-skolen siden 2006, har jeg 
gjennom mange år fulgt med på ulike praksiser 
og utvikling i undervisningen opp gjennom 

Ikke 
påbegynt 

Kommer til politisk behandling høsten -22 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
årene. Jeg kjenner også mange barn og 
foreldre i Lier som har hatt barn på ulike skoler 
og som har ulike erfaringer. I flere år har jeg 
merket meg ulike historier om at barn som 
opplever mobbing eller utestengelser ender 
opp med å bytte skole. På denne bakgrunnen 
ber jeg om en melding om hvilke rutiner, 
regler og praksiser de ulike skolene i Lier har 
når det gjelder oppfølging av mobbesaker? 
Hva gjøres for å ta tak i og følge opp slike saker 
og hva slags tiltak settes inn for å unngå at den 
som mobbes må bytte skole?  
 

OKI-09.03.22 - Melding - 
Stedsutvikling og bevaring 
av ytre miljø - Sigmund 
Ruud (SV) 

Det ønskes en melding om følgende forhold: 
 
«I utgangspunktet er det positivt med den 
stedsutvikling som skjer på Tranby og at det 
skal bygges ny idrettshall. FAU ved Hallingstad 
skole har likevel ytret bekymring over at 
hallens plassering kan føre til at de ytre miljø 
rundt skolen bli redusert og at både 
idrettsbane og aktivitetsløypa, «Tarzanløypa», 
kan bli rammet av byggingen. 
 
Det ønskes en melding som sier noe om 
hvordan det ytre miljø blir bevart eller 
hvordan tap av aktiviteter/areal blir 
kompensert. Samarbeidsutvalget ved 
Hallingstad skole har hatt saken til behandling 
og deler FAUs bekymring.» 

Ihht. plan Behandles i neste møterunde 

OKI-21-03-Sak-Plan for 
utvidelse og tomteareal til 
div. barnehageplasser-
Signe Ramson Høie (Ap) 

Kommunedirektøren bes om å legge frem plan 
for gjennomføring av tiltakene i forslag til 
handlingsprogram 2022-2025. Planen skal 
inneholde: - Midler til prosjektering av 
utvidelse av Linnesstranda barnehage, 
regulering av utvidelse av tomta til FUS Heia 
barnehage og regulering av tomt for utvidelse 
av Regnbuen, eller en annen ny, foreldreeid 
barnehage i Heia krets i økonomiplanen for 
2022-2025. - Tiltak for å sikre at det blir avsatt 

Iht plan Arbeidet med reguleringen av tomten til Heia 
FUS er godt i gang. Det samme gjelder 
arbeidet med å sikre tilstrekkelig tomteareal 
til barnehager i fjordbyen og å se på utvidelse 
av Linnesstranda barnehage. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
tilstrekkelig tomteareal til en barnehage med 
plass til 140 barn nær nytt sykehus på 
Brakerøya. - Utrede tomtebehov for 
barnehage i området Gilhusbukta 
Tømmerterminalen. 
 

OKI-19-06-Sak-Økonomisk 
inndekning 
foreldrebetaling SFO, barn 
med spesielle behov-
Thomas Klingen (Frp) 

Ber om sak for økonomisk inndekning 
foreldrebetaling SFO 5. - 7. klasse for barn med 
spesielle behov. 

Ferdigstilt Ordning innført 

OKI-21-01-Melding-
Undervisningsopplegg 
Hundremeterskogen-
Morten Dahl (SV) 

Undervisningsopplegg Hundremeterskogen 
«Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget ber om 
melding/sak om undervisningsopplegget og 
det faglige innholdet i skolehverdagen til barna 
på Hundremeter-avdelingen det siste året, 
inkl. sakkyndig vurdering og 
individuelleopplæringsplaner, samt involvering 
av de pårørende. Videre er ønskelig med 
informasjon om planene for den videre 
virksomheten. Meldingen bør inneholde 
informasjon om bemanning og kompetanse, 
samt gap mellom situasjon og behov. 

Ikke 
påbegynt 

Hundremeterskogen er nedlagt og elevene er 
flyttet over til Miljøverkstedet på 
Hennummarka eller Tranby skole. 

OKI 22-04 - Sak - 
Opprettelse av 
flerkulturelt råd i Lier - 
Sigmund Ruud (SV) 

Bestilling av sak: 

Sigmund Ruud (SV) bestilte følgende sak med 
tilslutning fra oppvekst-, kultur- og 
idrettsutvalget: 

I høringssvar fra Viken Fylkeskommune i OKIs 
sak 17/22 anbefaler de at det opprettes et 
flerkulturelt råd i Lier kommune. Det ønskes 
en sak om dette. 

 

Ikke 
påbegynt 

Kommer til politisk behandling høsten -22 

OKI-21-10-Melding-
Integreringstilskudd for 
Liers barn og unge-
Thomas Klingen (Frp) 

Integreringstilskudd for Liers barn og unge. 
«Hvilke tilskuddsordninger benytter Lier 
kommune seg til i forhold til 
integreringstilskudd for Liers barn og unge - 
spesielt knyttet til barnehage og skole. IMDI 
har tilskuddsordning som integreringstilskudd 

Ikke 
påbegynt 

Kommer til politisk behandling høsten -22 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
- benytter Lier seg av dette, om ikke - 
hvorfor?» 
 

OKI-22-01-25 - MELDING - 
Bruk av IPad fremfor 
fysiske lærerbøker i 
lierskolen 

Signe Ramsom Høie (AP) bestilte melding: 

 
Det er blitt stadig større bruk av skjerm i 
barne- og ungdomsskolen til fordel for 
tradisjonelle lærebøker og penn og papir. 
Konsekvensene dette har for barn og unges 
læring i forhold til læringsutbytte, 
konsentrasjon, lekseituasjon, jobb og videre 
utdanning vet man lite om. 
Utdanningsforbundet og lærere har ytret seg 
om negative følger av rask digitalisering av 
skolen. 

Ønsker derfor svar på følgende spørsmål: 

1. I hvor stor grad har fysiske lærebøker blitt 
byttet ut med digitale i Lierskolen? 

2. På hvilket grunnlag har man valgt å bruke 
iPad eller andre digitale læremidler i stedet for 
fysiske i Lierskolen? 

 

Ikke 
påbegynt 

Kommer til politisk behandling høsten -22 

 

 

Klima 
 
 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Utskifting av fossile 
tjenestebiler til elbiler - 
utskifting av fossile 
maskiner og tyngre 
kjøretøy til fossilfrie 

Lier kommune har mål om at 80 % av 
tjenestebilene skulle være nullutslippsbiler 
innen 2020. pr mai 2020 er 26 prosent av 
bilene nullutslippsbiler. Det er behov for mer 
midler for å intensivere utskiftningen.Utskifting 
av fossile maskiner og tyngre kjøretøy til 
fossilfrie lar seg ikke gjøre uten ekstra 

Iht. 
plan 

211 Helsetjenesten 

Bruker ikke tjenestebiler, har kun egen bruk av 
bil i tjeneste. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
finansiering. Det er behov for å sette av en 
betydelig sum for å øke utskiftning av bil og 
maskinparken i kommunen.For 
beredskapsvirksomheter så er bruk av 
lavutslippskjøretøy å anbefale. Dette grunnet 
behov for ytterligere utvikling av 
markedstilgjengelige kjøretøy i form av 
rekkevidde og lastekapasiteten til 
nullutslippskjøretøy. 

. 

 

 
213 Tjenester til barn og ungdom med 
funksjonsnedsettelse 

Har en leasingbil, bensindrevet. Ingen el biler 

 
220 Barnevernstjenesten 

Vi har tre biler, to diesel og en el-bil. De har vi 
leasingavtale ut neste år, dvs. ut 2023.  

 
320 Kultur 

Park, idrett og friluftsliv har pr. i dag 8 biler som 
går på diesel og 2 elbiler. I tillegg har vi 3 
traktorer, 2 løypemaskiner og diverse 
gressklippere som går på fossilt drivstoff. 

Vi ønsker gradvis å bytte ut noen av de mindre 
bilene til elbiler. For å kunne gjennomføre 
dette må det bevilges ekstra finansiering i 
maskininvesterings-budsjettet. 

 
340 Voksenopplæringen 

Lier voksenopplæring har ingen tjenestebiler i 
virksomheten.  
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Helse-, omsorg- og velferdsutvalget 
 
Tjenesteområdebeskrivelse 

Tjenesteområdet helse, omsorg og velferd omfatter totalt 11 virksomheter og en 

selvstendig avdeling. 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 de sentrale funksjonene :  

• Vedtakskontoret foretar saksbehandling og vedtektsfester tjenester som gis 

kommunens innbyggere. 

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

• Sentralkjøkkenet produserer middag til kommunale institusjoner, kafétilbud samt 

hjemkjøring av mat til hjemmeboende med behov for dette. I tillegg har de totalt 

driftsansvar for de 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: 

• Forebyggende tjenester er en ny virksomhet som omfatter arbeidet knyttet til 

testing og smittesporing av koronainfeksjoner, ergo- og fysioterapitjenester, friskliv 

og flyktningetjenesten. 

• Mangfold og mestring  gir tjenester til personer med utfordringer knyttet til psykisk 

helse og rus, samt tjenester til flyktninger og frisklivsentralen med fokus på 

forebygging. 

• Hjemmebaserte tjenester  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. Fra medio mars er alle ordinære langtidsplasser 

overført til Fosshagen 

• Voksne med funksjonsnedsettelse gir omsorgstilbud til hjemmeboende med ulik 

grad og form for funksjonsnedsettelse.  
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Status økonomi 

 

Det har vært store utgifter knyttet til koronapandemien, pr. mars hadde virksomhetene 

innenfor utvalgets ansvarsområde prosjektført 27 millioner kroner som koronakostnader. 

Dette skyldes svært høyt fravær de første månedene. Den sentrale avtalen fra 

kommunenes sentralforbund doblet overtidssatsene og medfører at kostnadene har blitt 

vesentlig høyere enn normal vikarlønn.  

 

Hvis en ser bort fra korona melder de fleste virksomheter om balanse pr. 1. tertial. Totalt 

sett forventes utvalgets ansvarsområde å gå i balanse. 

 

Flere faktorer har medført økte kostnader for legevakten. Dette gjelder økt avlønning av 

nattlegeordning, økte kostnader til nødnett, økt bemanning i legevaktsentralen og økt 

legebemanning på natt. Økningen for Lier utgjorde 850 000 kroner som ikke ble 

kompensert i Handlingsprogrammet. I tillegg hadde Legevakten et overforbruk i 2021 på 

grunn av høyt fravær blant legene. Lier kommune blir belastet med 450 000 kroner for 

dette merforbruket i inneværende år. Kommunedirektøren foreslår at beløpene 

kompenseres i tertialrapporten.  

 

Vedtakskontoret melder om høy bruk av overliggerdøgn pr. 1. tertial, det er usikkert 

hvordan dette vil bli utover i året.  

 

Nøstehagen sykehjem har hatt utfordringer med å tilpasse seg rammen så langt i år. Det 

jobbes med tiltak for å redusere merforbruket. Det er foreløpig en svært usikker prognose, 

men det forventes et merforbruk på omlag 2 millioner kroner.  

 

Voksne med funksjonsnedsettelser har under etablering tjenester til to nye beboere ved 

Glitre, dette er beboere som har et omfattende tjenestebehov. Kostnader og inndekning er 

under beregning, deler av kostnadene blir dekket via statlige overføringer. 

Det er også behov for noen endringer på en av boligene ved Glitre samt at det erfares at 

det i en av boligene trolig vil måtte påregnes stadig nye vedlikeholdskostnader, kostnader 

til dette er foreløpig usikre men vil kunne bli utfordrende å klare innenfor rammene.  

 

Foreløpige kalkyler tilsier at tilskudd fra staten vil dekke kommunens kostnader til å motta 

flyktninger fra Ukraina.. Kostnadsestimatene er usikre da vi ikke kjenner behovene til de 

som ventes. 

 

Flytting av brukere fra Liertun til Fosshagen og opprettelse av ny korttidsavdeling på 

Liertun har medført ekstrakostnader. Foreløpig ser det ut til av virksomhetene er i balanse. 
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Status utvikling og utfordringer 

 

Tjenesteområdet ser en fortsatt økning i behov for tjenester. Dette er både i form av at 

flere brukere/tjenestemottakere er i behov av mer omfattende tjenester samt at det er 

noe økning i antallet som har behov. Det var forventet at økning med syv heldøgns 

korttidsplasser på Liertun, når langtidsbeboerne der flyttet ned til Fosshagen, ville gi en 

tilstrekkelig kapasitet innenfor dette omsorgsnivået. Vi så imidlertid at vi første måneden 

etter flyttingen hadde et økt behov for døgnbemannede omsorgsplasser, noe som 

medførte økte kostnader til betaling av overliggerdøgn på sykehuset. Dette har endret seg 

mot slutten av april, men det er stor usikkerhet knytet til økt behov på flere områder.   

 

Oppgaver relatert til koronapandemien var krevende ved årets start. Januar og februar 

hadde det høyeste smittetrykk som var registrert gjennom hele pandemiperioden. Det var i 

samme tidsrom høy aktivitet innen vaksinering. Forventinger fra statlige myndigheter om 

rask oppskalering av testing, både i form av PVR tester tatt ved kommunal testklinikk og i 

form av utdeling av hurtigtester medførte behov for omdisponering av personell og 

rekruttering av nye. Brå endring til lavere aktivitet i løpet av mars medførte da en 

overkapasitet på midlertidige ansatte knyttet til dette arbeidet. I samme tidsrom var også 

sykefraværet på egne ansatte unormalt høyt og hadde i stor grad sammenheng med 

pandemien. Den totale utfordringen dette medførte ble belastende for flere virksomheter 

innen tjenesteområdet.   

 

Den nye situasjonen knyttet til Ukraina har gitt enkelte av virksomhetene nye utfordringer, 

økt arbeidsmengde samt uavklart behov videre fremover. Dette har så langt i hovedsak lagt 

beslag på lederressurser og gitt noen kapasitetsutfordringer knyttet til administrative 

oppgaver og utviklingsarbeidet.   

 

Det er generelt utfordrende å rekruttere ansatte med 3-årig høyskolekompetanse innen 

sykepleie og vernepleie. Dette oppleves i en del tilfeller å gi uønskede og mer ressurs- og 

kostnadskrevende arbeidsformer for å kunne gi tilstrekkelig og lovpålagt faglig kvalitet. Det 

er vurdert at det på landsbasis er utfordrende å skaffe tilstrekkelig ansatte innen disse 

yrkesgruppene. Vi ser at både faglige, økonomiske og utviklingsmessige muligheter er 

virkemidler av betydning for å lykkes. 

 

Det er regnskapsført vesentlig høyere koronarelaterte utgifter enn i fjor i området. Det er 

registrert 30 millioner kroner til og med mars hvorav 27,2 millioner kroner er ført på Covid-

19 og 2,8 millioner kroner på prosjektet  for Vaksinering. Dette er 3-4 ganger høyere enn 

fjorårets utgifter i samme periode. 
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Status handlingsprogramtiltak 
 
Beløp i 1000    

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Status Statusbeskrivelse 

Politiske vedtak HP    

KS Tomgangsleie -300 I arbeid Vi er, sammen Lier eiendomsselskap KF, i ferd med å etablere en boveiledertjeneste. 

KS Ferie funksjonsnedsettelse 0 I arbeid Jobber med å planlegge ferien for sommer 2022 

KS Dagsenter for eldre – økt kapasitet 500 Ikke startet  

KS NAV – ungdom og utenforskap 750 Ferdig Stilling besatt og arbeid startet 

KS Bemanningsnorm 1 500 I arbeid Fordeles ut på virksomhetene 

Sum 2 450   

 
 
 

HP Verbalvedtak 
 
 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
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. 
 

Forsinket Det er avklart teknisk løsning, det er påbegynt 
arbeid med rutiner for innkommende 
meldinger hvor personvern og taushetsplikt 
ivaretas. Iverksettelse er utsatt grunnet fravær 
knyttet til pandemisituasjonen. Planlagt 
iverksatt 1. kvartal 2022 
 

HP 21 3.15 Tilskudd 
husbanken vedlikehold 
og rehabilitering 
borettslag 

Kommunen har tildelingsrett til en del boliger 
organisert som borettslag.  Flere av disse har 
omfattende vedlikeholds- og 
rehabiliteringsbehov som vanskelig kan dekkes 
av beboerne, men som kan finansieres ved hjelp 
av Husbanken. Det forutsettes imidlertid at 
kommunen står som søker.  Kommunedirektøren 
går i dialog med styrene i borettslagene for å 

Forsinket Grunnet kapasitetsproblemer har ikke denne 
bestillingen blitt svart ut.  
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
avklare behov og etablere rutiner for hvordan 
søknadsprosessen kan gjennomføres. 
 

HP 22 3.05 Fremme 
forslag til en 
dialogmodell for 
virksomheter i Helse - 
omsorg og 
velferdsområdet 

Kommunedirektøren får i oppdrag å fremme 
forslag til en dialogmodell for virksomheter i 
Helse - omsorg og velferdsområdet etter modell 
av dialogmøter som gjennomføres med skolene. 
Frist 1. tertial 2022. 

 

Iht. plan Planlagt sak i hovedutvalget i mai 

 

HP 22 3.06 Oppfølging 
av stortingsmelding 15 
«Leve hele livet» 

Arbeidet med oppfølging av stortingsmelding 15 
«Leve hele livet» med hovedfokus på et 
aldersvennlig samfunn må tas opp igjen og 
styrkes. Forebyggende helsearbeid for eldre i 
hjemmetjenesten intensiveres. Plan for å 
etablere egnede, faste lokaler med god 
tilgjengelighet for Seniorsentrene – Lierbyen 
prioriteres - og Friskliv legges frem i løpet av 1. 
halvår 2022. 

Ved at Seniorsentret i Lierbyen får nye, faste 
lokaler kan dagens lokaler overtas av 
Liunggjengen og andre med bistandsbehov til 
fast fritidssenter. 

 

Forsinket Forsinket grunnet kapasitetsproblemer 

  

 

HP 22 3.07  Rutiner og 
samhandling for å 
redusere 
tomgangsperiodene 

Boligkontoret må sammen med LEKF gjennomgå 
sine rutiner og sikre bedre samhandling for å 
redusere tomgangsperiodene til et minimum. 
Ubegrunnet mulighet til å takke nei til tilbudt 
bolig begrenses. Kostnadene til tomgangsleie 
reduseres tilsvarende. 

 

Iht. plan Arbeidet har startet 

 

HP 22 3.08 Vedlikeholds- 
og rehabiliteringsbehov i 
borrettslag med 

Kommunen har tildelingsrett til en del boliger 
organisert som borettslag, bl.a. Halingstadtunet 
og Bratromveien 7/9/11. Flere av disse har 

Ikke 
påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
tildelingsrett, samt 
revisjon av vedtekter.  

omfattende vedlikeholds- og 
rehabiliteringsbehov som vanskelig kan dekkes av 
beboerne, men hvor finansiering gjennom 
Husbanken kan være aktuell. For 
Hallingstadtunet er dette særlig påkrevet på 
grunn av branninvesteringer. Det er i tillegg 
behov for gjennomgang og revisjon av 
vedtektene ved samtlige borettslag. Det vises til 
HP 2021 – 24, punkt 3.15. En foreløpig 
statusrapport fremlegges i løpet av 1. halvår 
2022. 

 

HP 22 3.20 Økt fokus på 
utenforskap blant 
ungdomsgruppen 18 – 
30 år 

Det settes økt fokus på utenforskap blant 
ungdomsgruppen 18 – 30 år. Vedvarende høy 
ledighet og utfordring med utenforskap knyttet 
til psykisk helse i denne gruppen gjør at arbeidet 
styrkes, ref ønsket tiltak fra NAV 

 

Ferdigstilt Stilling besatt og arbeid påbegynt 

 
  

 

HP 22 3.23 
Integreringsarbeidet 
styrkes gjennom økt 
bruk av frivillige 

Integreringsarbeidet styrkes gjennom økt bruk av 
frivillige – organisasjoner og enkeltpersoner, 
private og offentlige virksomheter m.v. NAV’s 
samarbeidsprosjekt med Lier Bygdetun er et 
godt eksempel. 

Iht. plan Økt samarbeid med Flyktningetjenesten og 
Frivillighetssentralen i forbindelse med 
forventet flyktningmottak fra Ukraina 

 

HP 22 3.27 Utvidet 
dagsentertilbud og 
etablering av 
kveldssentertilbud til 
eldre hjemmeboende 

Det utredes muligheter for utvidet 
dagsentertilbud og etablering av 
kveldssentertilbud til eldre hjemmeboende i 
løpet av 2022. (SV) 

 

Ikke 
påbegynt 

 

HP 22 3.28 Fornyet 
fokus på arbeidet med 
heltidskultur 

Fornyet fokus på arbeidet med heltidskultur 
gjennom bl.a. at prosjektet «Nytt Blikk» 
gjenopptas lokalt. Her ligger arbeid med 
videreutvikling og økt bruk av alternative 
turnusordninger, vikarpool-ordning og 

Ikke 
påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
tilrettelegging av flere heltidsstillinger. 
Prosjektet ble stillet i bero bl.a. pga pandemien, 
men arbeidet gjenopptas og reorganiseres i 
løpet av 1 halvår 2022. (Ap) 

 
 
 
 

Politiske bestillinger 
 
 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
HOV -  09.03.22 - Kjøp av 
pasientlister av 
fastlegene i Lier 

Utvalget sluttet seg til Knut Olaf Haveraaen 
Kals (H) sin bestilling av sak på vegne av H, 
SP, KRF, og FRP: 
 
"Med bakgrunn i sak 9: 
Det er kjent at fastlegene i Lier er sterkt 
belastet , og det er fint med ALIS avtaler . 
Utfordringen er at unge leger ønsker mer 
og mer fast ansettelse. 
 
Ønsker på dette grunnlag en sak hvor Lier 
kommune ser på muligheten for å kjøpe 
pasientlister av fastlegene i Lier , for så å 
kunne ansette nye leger på dette liste 
grunnlaget." 
Jane Eide 

 

Iht. plan Kommer til behandling over sommeren. 

HOV-22-01-26-SAK-
Punktskrift på 
informasjonsskilt/tavler i 
offentlige bygg og krav til 
universell utforming av 
kommunens bygg 

Utvalget sluttet seg til Hanne Garås (H) 
bestillinger av følgende saker på vegne av H, 
KRF, SP og FRP: 
 
Norge er forpliktet til å følge FN-konvensjonen 

Ferdigstilt Sak 17/2022 - FN-konvensjonen – artikkel 9, 
Tilgjengelighet – status Lier kommune ble 
behandlet i HOV utvalget 27.04.22.  
Vedtak:  
1. Redegjørelsen og status tas til orientering 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
om retter til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD). I artikkel 9 - 
Tilgjengelighet står det at i offentlige bygg og 
andre anlegg som er åpne for allmenheten skal 
en sørge for at det er skilt i punktskrift og i en 
form som er lett og enkelt å forstå. 

Helse omsorg og velferdsutvalget ber om en 
sak som viser status for Lier kommunes 
etterlevelse av 

1. påbudet om punktskrift på 
informasjonsskilt/tavler i offentlige bygg og 

2. krav til universell utforming av kommunens 
bygg. 

 

HOV - 09.03.22 - Er høy 
faglighet/kompetanse 
faktor for god effekt? 
Fordeling på 
høyskoleutdannet og 
ufaglært. 

Omforent utvalg bestiller melding: (jf 
Rådets protokoll fra møte 03.03.22) 

"• Er høy faglighet/kompetanse og ansatte 
som kjenner bruker godt en faktor som kan 
tilskrives særdeles god effekt, også fordi 
bruker ikke hadde dette tidligere. 
• Hva er fordelingen på høyskoleutdannet 
og ufaglært. 

 

Ikke 
påbegynt 

 

HOV - 09.03.22 - 
Praksisordning for 
personer i 
flyktningeprogrammet 
og tilretteleggelse for 
arbeidspraksis for denne 
gruppen 

Walaa Abuelmagd (AP) bestilte følgende 
melding på vegne av AP, V og MDG: 

 
"Kommunedirektøren bes om å gi HOV og 
kommunestyret en orientering om dagens 
praksisordning for personer i 
flyktningprogrammet i Lier og hvordan 
kommunen selv, gjennom egen 

Ikke 
påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
administrasjon, selskap og foretak, 
tilrettelegger for arbeidspraksis for denne 
gruppen." 
  

 

HOV - 09.03.22 - 
Utfordringsbildet  
rekruttering ufaglært og 
faglært helsepersonell til 
ansettelse i Lier 
kommune. 

Petter Dreier (AP) bestilte på vegne av AP 
og MDG følgende melding: "Arbeiderpartiet 
og MDG ønsker å bestille en melding for å 
svare ut utfordringsbilde rundt rekruttering 
av ufaglært og faglært helsepersonell, til 
ansettelse i Lier kommune. 

Meldingen må inneholde: - Omfanget av 
eventuell underbemanning? - Hva anser 
Lier kommune som forsvarlig 
grunnbemanning? - Dagens iverksatte og 
planlagte tiltak for å bedre rekrutteringen? 
- Hvordan er bemanningssituasjonen i Lier, 
kontra sammenlignbare kommuner? 
Meldingen skal sendes til både HOV-
utvalget og kommunestyret. " 

Ikke 
påbegynt 

 

HOV 09.03.22 - Rutiner 
for sikring av fysisk miljø 
i omsorgsboliger, 
bofellesskp. og 
sykehjem - bestilling 
gjort i HOV 18.11.20 

Hanne Garås (H) bestilte følgende melding: 

 
"Jeg ber om orientering om Lier kommunes 
rutiner for sikring av fysisk miljø for 
beboere ved våre omsorgsboliger, 
bofellesskap eller sykehjem." 

 

Ferdigstilt Meldingen behandles 01.06.22 

HOV-21-06-Melding-
Erfaringsoverføring av 
mindre utagering og 
bedre trivsel på Glitre.-
Hanne Garås (H) 

Melding som belyser hvilke (avgjørende) 
faktorer som har ført til mindre utagering 
og bedre trivsel på Glitre. Formålet med 

Ferdigstilt Meldingen ble behandlet 26.01.22 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
dette er å bringe erfaringene til andre 
bofellesskap. 

 

HOV-21-06-Sak-
Fysioterapeuter med 
driftsavtale-Hanne Garås 
(H)  

Fysioterapeuter med driftsavtale. Etter 
helse- og omsorgstjeneste loven § 3-1 
femte ledd kan kommunen organisere 
fysioterapitjenesten ved enten å ansette 
fysioterapeuter i kommunale stillinger eller 
ved å inngå driftsavtale med selvstendig 
næringsdrivende fysioterapeuter. 
Fysioterapeuter med driftsavtale med 
kommunen kan utløse refusjon fra trygden, 
se forskrift om stønad til dekning av utgifter 
til fysioterapi. Det er viktig å merke seg at 
trygdens ytelser er en rettighetsbasert 
ytelse for den enkelte pasient. Behandling 
hos fysioterapeut uten 
driftsavtale/ansettelse i kommunen faller 
utenfor trygdens 
refusjonsordninger/egenandelsordninger. 
Pasienten betaler den pris fysioterapeuten 
selv fastsetter (fri prisfastsettelse). Kan 
kommunedirektøren redegjøre for a. Hvilke 
vilkår, herunder krav til lokalisering, som 
tilbys fysioterapeuter med driftsavtale med 
vår kommune? b. Hvem som har fastsett 
vilkårene, herunder krav til lokalisering. c. 
Om det har vært en prosess, f. eks. 
forhandlinger eller drøftelser rundt 
vilkårene. Det bes også om at 
kommunedirektøren viser til politiske 
vedtak som omhandler kommunes 
driftsavtaler med fysioterapeuter. 
Eventuelle endringer i dagens struktur 
utsettes til svaret legges frem og behandles 
politisk. 

Ferdigstilt Saken var til behandling 26.01.22 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
 

HOV-21-10-Melding-
Endret bruk på Glitre 
bofellesskap-Hanne 
Garås (H) 

Rådet for mennesker med 
funksjonsnedsettelse har gjort utvalget 
kjent med at det muligens er endret bruk 
på Glitre bofellesskap. På denne bakgrunn 
bes det om en melding som opplyser om 
eventuelt endret bruk og årsak til dette. 
Meldingen legges frem i utvalgets første 
møte 2022. Jeg ber også om at meldinger 
som deles, senere legges frem som en 
samlet melding, slik at utvalget kan vurdere 
eventuelle videre bestillinger. 

 

Ferdigstilt Meldingen var oppe til behandling 
26.01.22 

HOV-22-01-26-SAK - 
Bruker og 
pårørendeundersøkelser 
under Helse- og omsorg 

Utvalget sluttet seg til Knut-Erik Marheim 
(FRP) sitt fellesforslag på vegne av FRP, H, 
KRF, og SP om bestilling av følgende sak 
som omfatter melding nr. 5, 6, 7 og 8: 
1. Utvalget ber om at 
brukerundersøkelsene blir tema på 
dialogmøte mellom pårørende og 
kommunen, i tråd med forslaget fra Rådet 
for personer med funksjonsnedsettelse. 

 
2. Utvalget viser til uttalelsene fra Rådet for 
personer med funksjonsnedsettelse, og ber 
kommunaldirektøren følge opp resultatene 
fra brukerundersøkelsene. 

 
3. Utvalget ber en sak som viser: 
1. forslag for å øke svarprosenten på 
undersøkelsene, 

Ikke 
påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
2. en målrettet plan for å øke tilfredsheten 
på de områdene der virksomheten scorer 
lavt, 

 
4. Prinsippet om kontinuerlig forbedring 
innen kvalitetssikring, innføres som modell 
for det videre arbeidet. 

HOV-22-01-26-SAK - 
Organisering av 
fysioterapitjenesten 

Fellesforslag fra H, KRF, SP og FRP 

1. Helse- omsorg og velferdsutvalget ber 
om en sak om fremtidig organisering av 
fysioterapitjenesten i Lier kommune. 

2. Saken skal baseres på en evaluering av 
fysioterapitjenesten i Lier kommune, slik 
den er i dag. 

3. Saken skal også inneholde en 
redegjørelse og vurdering av avtalen Lier 
kommune tilbyr private fysioterapeuter, slik 
at vilkårene kommer klart frem. Ved behov 
eller ønsker om endringer i avtalen skal 
disse fremgå av saken. 

4. Kommunedirektøren skal ha en bred 
involvering, og utvalget forutsetter at saken 
er drøftet etter Hovedavtalen og med 
private fysioterapeuter som kommunen har 
avtale med. 

5. Saken legges frem for utvalget senest 
innen utvalgets møte i juni 2022. 
Et omforent utvalg bestilte følgende sak: 
 

 

Iht. plan Arbeidet startet 

 

 



  

31 1. Tertialrapport 2022  

 

Klima 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
11 Indirekte utslipp - 
Redusere matsvinn 
ved kommunens 
omsorgsvirksomheter 

I 2022 vil det bli gjennomført et 
prosjekt for å redusere 
matavfallet ved kommunens 
sykehjem. Det er tidligere 
gjennomført et pilotprosjekt ved 
en avdeling ved et av 
sykehjemmene med gode 
resultater. 

 

Forsinket Det arbeides med en plan for prosjektet 

 

Utskifting av fossile 
tjenestebiler til 
elbiler - utskifting av 
fossile maskiner og 
tyngre kjøretøy til 
fossilfrie 

Lier kommune har mål om at 80 
% av tjenestebilene skulle være 
nullutslippsbiler innen 2020. pr 
mai 2020 er 26 prosent av bilene 
nullutslippsbiler. Det er behov for 
mer midler for å intensivere 
utskiftningen. Utskifting av fossile 
maskiner og tyngre kjøretøy til 
fossilfrie lar seg ikke gjøre uten 
ekstra finansiering. Det er behov 
for å sette av en betydelig sum for 
å øke utskiftning av bil og 
maskinparken i kommunen. For 
beredskapsvirksomheter så er 
bruk av lavutslippskjøretøy å 
anbefale. Dette grunnet behov for 
ytterligere utvikling av 
markedstilgjengelige kjøretøy i 
form av rekkevidde og 
lastekapasiteten til 
nullutslippskjøretøy. 

 
 

Iht. plan Området har 29 fossil og 32 elbiler. Mange fossilbiler 
planlegges å byttes ut til el-biler når ny leasingavtale skal 
inngås. Oversikt over biler i HOV: 

0 Helse,- Omsorg og 
Velferdsutvalget 

Fossil bil El-bil 

215 Mangfold og 
mestring 

10 1 

222 NAV   1 

224 Vedtakskontor 2   

228 Forebyggende 
tjenester 

3 2 

237 
Hjemmetjenesten 

12 21 

238 Nøstehagen 0 0 

244 Liertun og 
Bratromveien BFF 

0 0 

245 Sentralkjøkken 2   

260 Personer med 
funksjonsnedsettelser 
voksne 

  7 

 Sum 29 32 
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Miljø- og planutvalget 
 
 
Utvalgsbeskrivelse 

Miljø- og planutvalget består av virksomhetene bygg og geodata, stedsutvikling og 

plan, deler av landbruk og miljø og deler av kultur og fritid 

Status økonomi 

Virksomheten Bygg og geodata melder om merforbruk grunnet behov for innleie av 

konsulent. Det er foreløpig usikkert hva prognosen blir for året. Stedsutvikling og 

plan melder om forventet balanse. 

 

Status utvikling og utfordringer  

 
Ny virksomhetsleder for Bygg og geodata ble tilsatt i mars. Tilsvarende er 

saksbehandlerkompetansen innenfor byggesaksområdet styrket med 1 årsverk som 

ett resultat av vedtaket i HP 22-25. Det arbeides aktivt med å få ned restanselistene, 

både gjennom bruk av overtid og ekstra innleie av saksbehandlerkompetanse. Alle 

som sender inn en byggesøknad får en automatisk generert informasjon om at 

kommunen for tiden har stor pågang og at en må påregne noe forlenget 

saksbehandlingstid. Det forventes at med alle tiltak og at byggesak nå har alle 

stillinger besatt, vil situasjonen normalisere seg i løpet av tidlig høst. 

Fagområdet ytre miljø i virksomheten landbruk og miljø og klima i stedsutvikling og 

plan har kapasitetsutfordringer på saksbehandling. Dette har betydning for 

kommunedirektørens arbeid på området hva gjelder saksbehandlingstid. Ny 

klimarådgiver som ble tilsatt i november 2021 valgte å si opp i prøvetiden. Stillingen 

ble raskt lyst ut på nytt og ny klimarådgiver vil trolig være på plass før sommeren 

2022. 

Når det gjelder arbeidet knyttet til fjordbyen, herunder kommunedelplanen, 

områdeplanen og utbyggingsavtaler, har kommunedirektøren styrket arbeidet med 

en innleid prosjektleder ut 2022. Det er også gjennomført flere samhandlingsmøter 

i administrasjonen med ulike tema for sikre innsikt, skape forankring om arbeidet, 

få løftet ulike faglige problemstillinger og ivareta helhetlig tilnærming i 

planarbeidet.  
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KDP for E134 ble vedtatt lagt ut på høring i begynnelsen av året og det er mottatt 

omlag 120 høringsuttalelser og det er varslet flere innsigelser til Vitbank korridoren 

som er statens vegvesen sin anbefalte trase. Kommunedirektøren ser for seg at 

denne planen legges frem for sluttbehandling i oktober i år 

  

Kultur og fritid er kommentert under kapittelet for Oppvekst-, kultur- og 

idrettsutvalget, men en del av kultur og fritids ansvarsområder ligger inn under 

utvalget for miljø og plan. 

 

Konsekvenser koronapandemien 

 

Som for siste del av 2021 førte føring om hjemmekontor, som tiltak for å hindre 

smitte av korona, at avklaringer som en tidligere kunne gjøre «over gangen» eller på 

møterommet har krevd egne digitale møteplasser og kommunikasjon. 

Kompetansen er generelt blitt god på digitale verktøyer som Teams og Zoom og 

dette vil være nyttig også for fremtiden.  
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Status handlingsprogramtiltak 
 
Beløp i 1000    

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Status Statusbeskrivelse 

Politiske vedtak HP    

KS Pilot helårsdrift G/S Reistad-Lierbyen 100 I.hht plan Pilotprosjektet ble igangsatt og vil pågå testperioden ut. Nye målere for 
registrering av brukere anskaffes innen ferien 2022 

KS Byggesak – ny stilling 850 I.hht plan Ny medarbeider ble ansatt før årsskiftet og begynte i stillingen i april  

Sum 950   

    

Sum tiltak 950   

 
 
 

HP Verbalvedtak 
    

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

 Iht. plan Det har over mange år vært jobbet med å 
øke tilgjengeligheten rundt Lier stasjon, 
dette gjelder bedre kollektivdekning, 
bedre tilrettelegging for sykkel og gange 
og ikke minst bedre tilrettelegging for 
pendlere som bor sånn til at de er 
avhengig å bruke bil på deler av reisen.  En 
pilot knyttet til elbysykler ble igangsatt 
høsten 2021 og her inngår Lier stasjon 
som en viktig lokasjon (tilsvarende 
Lierbyen), Tilsvarende er endel snarveier i 
området oppgradert og utbedret i løpet av 
høsten 2021 slik at stasjonen tilgjengelig 
gjøres bedre for de som bor i 
nærområdet. Pendlerparkeringsplassen 
har det også vært jobbet med og en 
utvidelse av 75 nye plasser ble behandlet 
og vedtatt sommeren 2021. Plassene vil 
bli opparbeidet i 2022  
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
HP 18 2.11 Helhetlig plan 
for området rundt 
Meierigården, inkludert 
godslageret i samarbeid 
med private grunneiere 

 Iht. plan Dette skal ivaretas i det pågående 
planarbeidet knyttet til områdeplanen for 
Lierbyen som forventes ferdigstilt i 2022. 

 
  

 
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 Inngår i områdeplanen for Lierbyen. Er 
laget en egen utredning 

 
  

 
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 sogner til Tranby sikres bred 
medvirkning. 
 

Iht. plan Arbeidet er igangsatt, planoppstart ble 

varslet høsten 2021.  Planprosessen 

avventer et mulighetsstudie som 

ferdigstilles primo 2022, og det vil bli 

gjennomført et folkemøte i den 

forbindelse 

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. 
 

Ikke 
påbegynt 

Sykkelplan ligger inne i kommunen sin 

planoversikt med vedtak i 2023, arbeidet 

er ikke påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
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 Klimabudsjettet ligger som en del av HP 
2022-2025 og det vil bli rapportert på 
dette i tertial/årsrapport 

 

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 Grunneiermotstand. Mulig løsning via 

rekkefølgekrav knyttet til ny regulering ble 

ikke vedtatt politisk. gjenstående mulighet 

knyttet til håndheving av allemannsretten 

vil kreve rettssak. 

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 sammenheng med 
stedsutvikling Tranby som omfatter 
skole/idrett/senter/torv/omsorg, ref. HP 
2019-22, punkt 2.8.  
 

Ikke 
påbegynt 

Framdriften ble forsinket ved at det først 

måtte lages en mulighetsstudie for Tranby 

skole, jfr. politisk bestilling. Denne 

foreligger nå vinteren 2022 og kommer til 

politisk behandling i april. Deretter kan 

hallplanene fortsette. 

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. 
 

Forsinket Innarbeides i ny anleggsplan som er under 
arbeid. 

 

HP 21 3.20 Fagmiljø 
knyttet til jordbruk, 
skogbruk og vilt og 
innlandsfisk 

Grønne Lier skal ha landets beste fagmiljø 
innen forvaltningsoppgavene knyttet til 
jordbruk, skogbruk og vilt og innlandsfisk. 
Et godt fagmiljø kan også innebære 
utvidelse av landbrukskontorets 
virksomhet i Lier gjennom samarbeid med 
eller salg av tjenester til andre 
kommuner, enten generelt eller innen 
enkelte forvaltningsoppgaver. 
 

Forsinket Landbruk og miljø har godt faglig 

samarbeid på flere områder med 

kommuner i nærområdet. Det er også 

enighet om mulighet til å kjøpe tjenester 

av hverandre hvis det er behov for dette. 

Vi tenker at dette er en fin tilnærming. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
HP 22 3.10 Pilotprosjekt 
for helårsdrift av 
jernbanelinja mellom 
Lierbyen og Reistad. 

Det fremmes egen sak om mulig 
pilotprosjekt for helårsdrift av 
jernbanelinja mellom Lierbyen og Reistad 
som et folkehelse- og mobilitetstiltak. For 
å måle økt aktivitet som følge av 
vintermåking settes det opp en 
midlertidig gangteller for å sammenligne 
bruken mot tall fra 2014. Basert på 
brukertallene vurderes å omgjøre 
strekningen til permanent G/S. 
 

Iht. plan Saken ble fremlagt i første politiske  

møterunde etter nyttår og pilotprosjektet 

er igangsatt og vil pågå perioden ut. Nye 

målere/tellere er under anskaffelse for å 

registrere bruken. 

HP 22 3.13 Pilot med dele-
bil-løsning 

Det vurderes en mulig pilot med dele-bil-
løsning for personbil der innbyggerne kan 
få en enkel og effektiv tilgang til 
bildelingstjeneste. Det vises til Lier 
kommunes strategi for grønn mobilitet og 
arbeidet med forhandlinger om 
byvekstavtale i Buskerudbyen. 
 

Ikke 
påbegynt 

Avventer tilsettingen av ny klimarådgiver 

HP 22 3.16 Legge til rette 
for etablering av statlige 
arbeidsplasser 

Det påregnes økt fokus på utflytting av 
statlige virksomheter eller 
desentralisering av statlige arbeidsplasser 
fra Oslo. Kommunen må styrke sitt arbeid 
for å kunne legge til rette for etablering i 
Lier. Etablering av slike arbeidsplasser kan 
på sikt redusere behovet for pendling og 
bidra til økt fremdrift på Fjordbyen. 
Kommunedirektøren melder fortløpende 
tilbake om status ifm årsberetningen 

Iht. plan Viser til næringsplanens handlingsdel. 

HP 22 3.19 
Klimaregnskapet skal 
tydeliggjøre utslipp og 
opptak av klimagasser fra 
sektor «Skog og annet 
landbruk» 

Klimaregnskapet skal tydeliggjøre utslipp 
og opptak av klimagasser fra sektor «Skog 
og annet landbruk» på lik linje med andre 
næringer. 

Ikke 
påbegynt 

 

HP 22 3.25 Arbeidet for å 
redusere støybelastningen 

Arbeidet for å redusere støybelastningen i 
utsatte områder intensiveres. 
Støyskjermingstiltak må gjennomføres i 

Iht. plan Temaplan støy forventes startet opp i 
2022 med vedtak i 2024, iht. prioriteringer 
gjort i HP 22-25.  Støy og støyreduserende 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
i utsatte områder 
intensiveres 

samarbeid med Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet, ref HP 2019-22, 
punkt 2.6. Det igangsettes et arbeid med 
en egen temaplan for støy i løpet av 2022. 
(V) 
 

tiltak har stor oppmerksomhet i alle 
plansaker inkludert  KDP for ny E134.  

HP 22 3.29 
Mulighetsstudie om 
sammenkobling av 
lysløypene til ROS og 
Gullaug/Reistad/Gjellebekk 
med Asker 

Lier kommune tar initiativ overfor Asker 
med sikte på en mulighetsstudie om 
sammenkobling av lysløypene til ROS og 
Gullaug/Reistad/Gjellebekk. (Ap) 
 

Iht. plan Legges frem en melding/sak innen 
sommeren 2022 

 
Politiske bestillinger 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
KS-20-06-Sak-
Vannkvaliteten i 
Lierelva som 
vanningskilde for 
matproduksjonen-Bård 
Strand (Ap) 

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. Fremdrift 
og økonomi avklares til HP-behandlingen. 
 

                     Ferdig Sak behandlet i kommunestyret 
08.02.2022 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
UMP - 22 - 03 - Melding 
- Lysforurensning fra 
næringsområder - Vidar 
Havellen (MDG) og 
Tove Hofstad (V) 

Lysforurensning fra næringsområder 
 
Vi ber om en melding om å etablere krav i 
nye reguleringsplaner med hensyn til 
lysforurensning/strølys utover 
reguleringsplansområdet. Flere industri- og 
næringsområder i dag har utendørsbelysning 
(fasadebelysning og plassbelysning) samt 
innendørsbelysning som kan stå på hele året 
og som i mange tilfeller sjenerer nabolag. I 
tillegg har uønsket lysbruk negative effekter 
på fauna. I dag er det ikke hjemler for å 
pålegge anleggseiere til å endre/begrense 
belysningen. Moderne lysarmatur har langt 
mindre strølys enn eldre armatur, slik at 
dette bør ikke være problematisk eller 
kostnadskrevende å oppnå. 
 
Eventuelt regelverk i dag som foreligger, bør 
også inngå i meldningen. 

Ikke 
påbegynt 

 

UMP-21-09-Melding-
Mulighetsrommet for å 
tilrettelegge den 
opparbeidede Fjordstien 
langs østsiden av 
Holsfjorden i Sylling for 
allmennheten-Tone 
Birgitte Bergflødt (Sp) 

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 

Forsinket Dette er et tiltak som har vært under 
utredning lenge, men som det nå kreves 
ekspropriasjon eller rettsoppfølging for å sikre 
siden det i siste regulering politisk ikke ble lagt 
inn rekkefølgekrav som kunne sikret 
adkomsten.  

Kultur og fritid vurderer dette som en tung og 
dyr prosess som ikke bør anbefales. Melding 
om dette blir lagt fram politisk seinest ila. 
høsten 2022. 

 



  

40 1. Tertialrapport 2022  

    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
«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. 
 

UMP - 22 - 04 - Sak - 
Mulig erverv av 
skogsarealene i 
Kværnerskogen - Vidar 
Havellen (MDG) 

Med henvisning til melding MS28/2022 
vedrørende Kværnerskogen har vi følgende 
saksbestilling: 
 
 
 
«Kommunedirektøren bes om å gå i dialog 
med grunneiere om mulig erverv av 
skogsarealene i Kværnerskogen.» 

Ikke 
påbegynt 

 

UMP - 20 - 09 - Melding - 
Gang- og 
sykkelveiforbindelse 
mellom Nordal og 
Hennumveien - Jan Erik 
Alverdus Berg (H) 

Ber om at kommunen redegjør for 
mulighetene, kostnadsestimat samt eventuelt 
allerede eksisterende planer som påvirker 
beslutningsgrunnlaget for en gang- og 
sykkelveiforbindelse mellom Nordal og 
Hennumveien, og eventuelt andre alternative 
tverrforbindelser mellom Ringeriksveien og 
Hennumveien. Bakgrunn: Det mangler i dag en 
strekning på ca. 200 meter for å få et 
sammenhengende gang- og sykkelnettverk 
mellom Lyngås-Nordal-Hennummarka-Lyngås. 
En GSV-forbindelse mellom boligområdene 
Nordal og Hennummarka vil knytte disse 
tettere sammen, og vil gi betydelig bedre 
tilgang til tur- og treningsområder for 
lokalbefolkningen på begge steder. I tillegg vil 
det bidra til at sykkel kan benyttes fremfor bil. 
Prosjektet vil således være et godt folkehelse-, 
miljø- og samferdselstiltak. Det skisseres under 
tre mulige traseér som baserer seg på 
eksisterende stier, men ber om at kommunen 
også vurderer andre alternativer. Ber således 

Ferdigstilt Bestilling besvart i UMP, melding MS5/2022 
den 26. januar 2022.  
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
om at kommunen redegjør for den mest 
hensiktsmessige og gjennomførbare traséen 
basert på eierforhold og brukervennlighet 
 

UMP - 21 - 04 - Melding - 
Informasjon om hvordan 
innbyggere i Lier kan 
melde fra om trafikale 
forhold - Tove Hofstad (V) 

 Iht. plan Melding er påbegynt. 

 

UMP - 21 - 11 - Melding - 
Bestilling av skilting til 
Sjåstad - Knut Espen Riis 
Skustad (SP) 

Bestilling av skilting: Vi som bor øverst i bygda 
har for tiden gleden av å trafikkere 
Vestsideveien. Vi som er født og oppvokst i 
bygda, vet at et sted i mellom Mehren og 
Oddeval, nedi dumpa, ligger et fordums 
industrisenter med navn Sjåstad. Men for 
andre som skal dit blir man henvist av skilt i 
Kyllerud eller ved Lierbyen, men må gjette seg 
til når man faktisk er på Sjåstad. Det er ønske 
om skilt Nordfra og sørfra på Vestsideveien og 
Baneveien, samt østfra på Åmotveien. Det blir 
3 på kommunal veg og 2 på fylkesvei. 
 

Ferdigstilt Melding i UMP, MS4/2022 den 26.01.2022. 

 

UMP - 22 - 01 - Melding - 
Skilt med 
fartsbegrensning, 
skolebarn - Knut Espen Riis 
Skustad (SP) 

Bestilling av melding: 

Knut Espen Riis Skustad (SP) bestilte følgende 
melding: 

Det går en sti får busslomma på Vestsideveien 
ved Gilstad og rett ned på Oddevallveien. Stien 
er bratt og ofte glatt, elevene som kommer 
med bussen har trolig ofte dårlig tid. 
Oddevallveien trafikkeres samtidig, på 
morgenen, av foreldre som skal slippe av 
barna ved skolen og beboere lenger inn i veien 
som skal rekke jobben. Farten er ofte altfor 
høy etter forholdene. Nærmeste beboere har 
flere ganger vært vitne til nestenulykker. 

Iht. plan Iht. tiltaksplanen 2022 for Mobilitet og 
trafikksikkerhet er det satt av midler til 
utbedring av gangsti, samt noen mindre 
tiltak i Oddevallveien. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Ønsket er i første omgang å få opp skilt med 
fartsbegrensning og fareskilt, Skolebarn. 

Dersom dette ikke gir ønsket effekt må det 
vurderes fartsdumper. 

Det viser seg at situasjonen ved Oddevall skole 
ikke er unik. Det foreligger visstnok en oversikt 
kalt «Barnetråkk» som beskriver lignende stier 
og snarveier rundt i Lier. Mange går over 
private eiendommer og munner ut på 
kommunale veier. 

Det bes om at disse sakene sees i 
sammenheng og at det settes inn tiltak før 
ulykker skjer. 

 

UMP - 22 - 01 - Sak - 
Bakgrunn i melding nr. 5, 
Mulig gang- og 
sykkelveiforbindelse 
mellom Nordal og 
Hennum - Jan Egil A Berg 
(H) 

Jan Erik Berg (H) bestilte følgende sak: 

Bestilling av sak på bakgrunn av melding nr. 
5/2022 "Mulig gang- og sykkelveiforbindelse 
mellom Nordal og Hennum" 

 

Ikke 
påbegynt 

Melding er ikke påbegynt.  Forventes 

gjennomført i løpet av 2022. 

UMP - 22 - 03 - Melding - 
Tur- og sykkeltrase 
mellom Funnesdal på 
Tranby og Sylling - Jan Erik 
Berg (H) 

Bestilling av melding: Undersøke muligheten 
for å etablere tur- og sykkeltrase på deler av 
strekningen på nyetablert el-kabel trase 
mellom Funnesdal på Tranby og Sylling.  

  

Bakgrunn: 

I forbindelse med at Glitre Energi på 
strekningen Tranby – Sylling har lagt ned 
strømkabler til den nye vannforsyningen 
Holsfjorden - Oslo, har lokale innbyggere sett 

Iht. plan  
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
muligheten for å kunne benytte deler av 
traseen til tur-sykkelvei. 

Håper kommunen er villig til å se nærmere på 
denne unike muligheten til å få en tur/gang og 
sykkelvei for de som bor langs den svært 
trafikkerte R285! Det er mye syklister langs 
denne veien og dette ville vært et godt 
alternativ til trygg ferdsel langs deler av R285. 

Bestilling av melding:  

Jeg ber om at kommunen undersøker 
muligheten for å etablere tur- og sykkeltrase 
på deler av strekningen på nyetablert el-kabel 
trase mellom Funnesdal på Tranby og Sylling. 
Kommunen må undersøke velvilligheten til 
grunneiere og hva som skal til av ekstra 
tilrettelegging (overflatebearbeiding og skilt) 
for å etablere en kombinert tur- og sykkelvei 
på deler av strekningen. Det gjelder spesielt 
strekningen på ca. 2 km fra krysset 
Åmodtveien R 285 og nordover mot Sylling. 
Traseen ligger delvis på oversiden av R285 og 
krysser veien ved Thorsrud og fortsetter 
nedenfor riksveien mot Skaugen. Det er 
sprengt ut stein og mye av traseen ligger i 
gamle Ringeriksveien. Det kan også være 
andre områder på strekningen som kan egne 
seg for tur- og sykkelvei. Det bør ikke være 
store kostnader ved et evt. tiltak da mye av 
tilretteleggingen er utført eller skal utføres av 
entreprenør før sommeren.  

UMP - 22 - 04 - Melding - 
Fremtidige felles løsninger 
for vann og avløp i 
Hennumgrenda - Morgan 
Langfeldt (FRP) 

Fremtidige felles løsninger for vann og avløp i 
Hennumgrenda. 

  

Ikke 
påbegynt 

Oppgaven ikke påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
I forbindelse med utbygginger i 
Hennumgrenda og dagens eksisterende anlegg 
bes det om en melding hvor man ser på en 
helhetlig vurdering av muligheten for en 
fremtidig felles løsning for vann og avløp, for 
hele området.  

  

Morgan Langfeldt 

Fremskrittspartiet 

 

UMP-21-01-Sak-sak om El-
sparkesykler-Jan Erik 
Alverdus Berg (H) 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 
anmodet Utvalget for miljø og plan om å 
bestille en sak om El-sparkesykler. Det må 
legges frem forslag for hvordan el-sparkesykler 
ikke blir en snublefelle for de som har 
synsnedsettelser, samt hindrer 
fremkommeligheten for de som bruker 
rullator/rullestol. Saken bør også inneholde 
forslag til retningslinjer for parkering av el- 
sparkesykler, hvem som har ansvar for å fjerne 
feilparkerte/ henslengte el- sparkesykler, 
mulige begrensinger for omfang av bruk: tid, 
sted og fart. 
 

Ikke 
påbegynt 

Oppgaven ikke påbegynt 

 

UMP-21-04-Melding-
Hvordan innbyggere i Lier 
kan melde fra om trafikale 
forhold som bør ses på-
Tove Hofstad (V)  

Utvikling og effektivisering av landbruket er 
bra for primærnæringen og lokal 
næringsutvikling er viktig for lokale 
arbeidsplasser i Lier kommune. Noen ganger 
får denne utviklingen utilsiktede og 
uforutsette konsekvenser, for eksempel økt 
trafikk med små og store kjøretøy. Smale og 
svingete veier med dårlig tilrettelegging for 
myke trafikanter blir av og til trafikkfeller i 
møte med store kjøretøy. Kommunedirektøren 
bes om å forberede en melding med 

Iht. plan Meldingen er påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
informasjon om hvordan innbyggere i Lier kan 
melde fra om trafikale forhold som bør ses på, 
både på kommunale og fylkeskommunale 
veier, samt hvordan Lier kommune følger opp 
disse i etterkant 
 

UMP-21-06-Sak-
Trafikkprognose over 
antall reisende over Lier 
stasjon i fremtiden for 
parkeringsbehov- Knut 
Espen Riis Skustad (SP) 

Knut Espen Riis Skustad (SP) bestilte følgende 
sak med tilslutning fra utvalget: 
Vi i Senterpartiet er bekymret for om det 
beskjedne inngrepet på dyrket mark for å lage 
pendlerparkering bare er et første steg for 
senere utvidelser ved økt parkeringsbehov. Vi 
ønsker at det utarbeides en trafikkprognose 
over antall reisende over Lier stasjon i 
fremtiden. Dette for å kunne vurdere behovet 
for bygging av parkeringshus eller terrassetak 
for å øke kapasiteten. 
 

Forsinket  

UMP-21-09-Melding- 
kostnadsestimat for div 
gang- og 
sykkelveiforbindelser-Jan 
Erik Alverdus Berg (H) 

Ber om at kommunen redegjør for 
mulighetene, kostnadsestimat samt eventuelt 
allerede eksisterende planer som påvirker 
beslutningsgrunnlaget for en gang- og 
sykkelveiforbindelse mellom Nordal og 
Hennumveien, og eventuelt andre alternative 
tverrforbindelser mellom Ringeriksveien og 
Hennumveien. Bakgrunn: Det mangler i dag en 
strekning på ca. 200 meter for å få et 
sammenhengende gang- og sykkelnettverk 
mellom Lyngås-Nordal-Hennummarka-Lyngås. 
En GSV-forbindelse mellom boligområdene 
Nordal og Hennummarka vil knytte disse 
tettere sammen, og vil gi betydelig bedre 
tilgang til tur- og treningsområder for 
lokalbefolkningen på begge steder. I tillegg vil 
det bidra til at sykkel kan benyttes fremfor bil. 
Prosjektet vil således være et godt folkehelse-, 
miljø- og samferdselstiltak. Det skisseres under 
tre mulige traseér som baserer seg på 
eksisterende stier, men ber om at kommunen 

Ferdigstilt Melding i UMP, MS4/2022 den 26.01.2022. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
også vurderer andre alternativer. Ber således 
om at kommunen redegjør for den mest 
hensiktsmessige og gjennomførbare traséen 
basert på eierforhold og brukervennlighet 
 

UMP-21-11-Melding-
Bestilling av skilting: 
Sjåstad-Knut Espen Riis 
Skustad (SP) 

Bestilling av skilting: 
Vi som bor øverst i bygda har for tiden gleden 
av å trafikkere Vestsideveien. Vi som er født og 
oppvokst i bygda, vet at et sted i mellom 
Mehren og Oddeval, nedi dumpa, ligger et 
fordums industrisenter med navn Sjåstad. Men 
for andre som skal dit blir man henvist av skilt i 
Kyllerud eller ved Lierbyen, men må  gjette seg 
til når man faktisk er på Sjåstad. Det er ønske 
om skilt Nordfra og sørfra på Vestsideveien og 
Baneveien, samt østfra på Åmotveien. Det blir 
3 på kommunal veg og 2 på fylkesvei. 
 

Ferdigstilt  Melding i UMP, MS4/2022 den 26.01.2022. 

Skiltplan utarbeides og tiltaket planlegges 
gjennomført innen sommer 2022. 

 

UMP - 21 - 09 - Melding - 
Ras i området Østre Enger 
Masseuttak høsten 2020 
og våren 2021 - Frank 
Yggeseth (H) 

Som dere er kjent med gikk det ras i området 
høsten 2020 og våren 2021. Steinmassene som 
raste ut var på «mange tusen» kubikk og i en 
høyde på 40-60 meter. Det ble sendt inn 
bekymringsmelding til Planavdelingen. 
Planavdelingen fikk ingen respons hos 
Statsforvalteren. Så planavdelingen sende 
melding til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet tok 
befaring og stengte av rasområdet. Ad omveier 
har jeg hørt at etter at Arbeidstilsynet stengte 
rasområdet har Stadsforvalteren tatt tak i saken. 
Så. Mange i Sylling lurer på hva som skjer. Det er 
meldt om at aktiviteten har avtatt/stoppet. UPM 
ber om en melding når direktoratet for 
mineralforvaltning har fullført sin 
saksbehandling og kommet med sin anbefaling 
for videre oppfølging/drift av området 

 

Iht. plan Meldingen ferdigstilles så snart 
kommunen har fått 
tilbakemelding fra Direktoratet 
for mineralforvaltning.  

UMP - 21 - 11 - Melding - 
Rapporter på hva som er 

Bestilling av dokumentasjon: Med 
kvikkleireraset på Gjerderum friskt i minne 

Ikke 
påbegynt 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
undersøkt og utredet med 
tanke på Liers kvikkleire 
områder- Knut Espen Riis 
Skustad (SP) 

foreligger det endel bekymringer hos de som bor 
i Liers kvikkleire områder. Bekymringen bør 
være og er også tilstede hos de som skal være 
med å avgjøre eventuelle tiltak innenfor disse 
områdene.I første rekke gjelder dette 
kvikkleireområdet nedenfor Sørsdal 
/guttebakksvingen som strekker seg imot 
Fuglerudveien og ned til elva. Vi vet at det 
planlegges en storstilt utfylling av 
guttebakksvingen og skråningen nedenfor 
Ringeriksveien. Dette vil gi økt trykk på indre del 
av leirområdet. I tillegg er det planer om 
utvidelse av boligfelt på oversiden av veien på et 
kalkfjellområde. Oppsamling av og bortføring av 
overflatevann herifra kan bli en kritisk øvelse. 
Jeg etterspør med dette rapporter på hva som er 
undersøkt og utredet med tanke på dette. 
Minner om at det er vår oppgave å sørge for at 
dette er ivaretatt før godkjenning av tiltak. 

 

UMP 20 - 04 - Sak - Hule 
eiker i Lier - Tove Hofstad 
(V) 

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 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 

Forsinket Utsettes i påvente av at utmarkskonsulenten 
kommer tilbake etter permisjon i januar 2023 
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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. 

 

UMP-21-04-Melding-
Helhetlig for 
Oslofjorden-Tove 
Hofstad (V) 

Tirsdag 30.03 la regjeringen fram Helhetlig 
for Oslofjorden. Planområdet strekker seg fra 
svenskegrensa til Kragerø, innover til Oslo og 
Drammen. Miljøet i Oslo- og 
Drammensfjorden er truet. Torskebestanden 
er på et historisk lavt nivå. Ærfugl dør. 
Tareskog og ålegressenger blir mindre og 
færre. Miljøgifter gjør at vi ikke bør spise fisk 
og skalldyr fra deler av fjorden. Avrenning fra 
landbruket, marin forsøpling og mikroplast er 
et alvorlig miljøproblem. Samordnet innsats 
på tvers av sektorer er nødvendig for å nå 
målet om rene fjorder med et rikt liv under 
overflaten. Stortinget har formulert følgende 
mål for planen: Fjorden skal oppnå god 
miljøtilstand. Vi skal restaurere viktige 
naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og 
ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden. I 
Lier vil dette påvirke drift av alle 
landbrukseiendommer som grenser til 
Lierelva og Drammensfjorden, som beskrevet 
i planens innsatsområde 2: Redusere 
arealavrenning fra jordbruk. 
Kommunedirektøren bes om å forberede en 
melding med en orientering om hvilke 
innsatsområder planen vil påvirke i Lier 
kommune. F.eks. kommunens klima- og 
miljøsatsning, landbruket og andre berørte 
virksomheter. 

Ikke 
påbegynt 

 

UMP - 21 - 04 - Melding 
- Orientering om hvilke 
innsatsområder planen 

Tirsdag 30.03 la regjeringen fram Helhetlig 
for Oslofjorden. Planområdet strekker seg fra 
svenskegrensa til Kragerø, innover til Oslo og 

Ikke 
påbegynt 

Ikke påbegynt på grunn av manglende 
kapasitet. 
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Helhetlig for 
Oslofjorden vil påvirke i 
Lier kommune - Tove 
Hofstad (V) 

Drammen. Miljøet i Oslo- og 
Drammensfjorden er truet. Torskebestanden 
er på et historisk lavt nivå. Ærfugl dør. 
Tareskog og ålegressenger blir mindre og 
færre. Miljøgifter gjør at vi ikke bør spise fisk 
og skalldyr fra deler av fjorden. Avrenning fra 
landbruket, marin forsøpling og mikroplast er 
et alvorlig miljøproblem. Samordnet innsats 
på tvers av sektorer er nødvendig for å nå 
målet om rene fjorder med et rikt liv under 
overflaten. Stortinget har formulert følgende 
mål for planen: Fjorden skal oppnå god 
miljøtilstand. Vi skal restaurere viktige 
naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og 
ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden. I 
Lier vil dette påvirke drift av alle 
landbrukseiendommer som grenser til 
Lierelva og Drammensfjorden, som beskrevet 
i planens innsatsområde 2: Redusere 
arealavrenning fra jordbruk. 
Kommunedirektøren bes om å forberede en 
melding med en orientering om hvilke 
innsatsområder planen vil påvirke i Lier 
kommune. F.eks. kommunens klima- og 
miljøsatsning, landbruket og andre berørte 
virksomheter. 
 

UMP - 21 - 06 - Sak - 
Trafikkprognose over 
antall reisende over 
Lier stasjon i fremtiden 
- Knut Espen Riis 
Skustad (SP) 

Vi i Senterpartiet er bekymret for om det 
beskjedne inngrepet på dyrket mark for å 
lage pendlerparkering bare er et første steg 
for senere utvidelser ved økt 
parkeringsbehov. Vi ønsker at det utarbeides 
en trafikkprognose over antall reisende over 
Lier stasjon i fremtiden. Dette for å kunne 
vurdere behovet for bygging av 
parkeringshus eller terrassetak for å øke 
kapasiteten. 
 

Iht. plan Det har over lang tid vært jobbet aktivt fra 
kommunen sin side knyttet til nye 
pendlerparkeringsplasser ved Lier stasjon. 
Inkludert i dette jobbes det også med å få 
frem noen tall for antatt vekst i antall 
reisende. Det som er kjent er at det fra og 
med 2025 mest sannsynlig vil bli dobbelt 
så mange togstopp som i dag (fra 2 til 4 
stopp), dette vil også kunne påvirke antall 
reisende.   
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UMP-21-09-Melding- 
Direktoratet for 
mineralforvaltnings 
anbefaling for videre 
oppfølging/drift av 
steinrasområde-Frank 
Yggeseth (H) 

Som dere er kjent med gikk det ras i området 
høsten 2020 og våren 2021. Steinmassene 
som raste ut var på «mange tusen» kubikk og 
i en høyde på 40-60 meter. Det ble sendt inn 
bekymringsmelding til Planavdelingen. 
Planavdelingen fikk ingen respons hos 
Statsforvalteren. Så planavdelingen sende 
melding til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 
tok befaring og stengte av rasområdet. Ad 
omveier har jeg hørt at etter at 
Arbeidstilsynet stengte rasområdet har 
Stadsforvalteren tatt tak i saken. Så. Mange i 
Sylling lurer på hva som skjer. Det er meldt 
om at aktiviteten har avtatt/stoppet. UPM 
ber om en melding når direktoratet for 
mineralforvaltning har fullført sin 
saksbehandling og kommet med sin 
anbefaling for videre oppfølging/drift av 
området 

Iht. plan Avventer tilbakemelding fra Direktoratet 
for mineralforvaltning. 

UMP-21-11-Melding-
Dokumentasjon om 
Liers kvikkleire 
områder-Knut Espen 
Riis Skustad (SP) 

Bestilling av dokumentasjon: 
Med kvikkleireraset på Gjerderum friskt i 
minne foreligger det endel bekymringer hos 
de som bor i Liers kvikkleire områder. 
Bekymringen bør være og er også tilstede 
hos de som skal være med å avgjøre 
eventuelle tiltak innenfor disse områdene.I 
første rekke gjelder dette kvikkleireområdet 
nedenfor Sørsdal /guttebakksvingen som 
strekker seg imot Fuglerudveien og ned til 
elva. Vi vet at det planlegges en storstilt 
utfylling av guttebakksvingen og skråningen 
nedenfor Ringeriksveien. Dette vil gi økt 
trykk på indre del av leirområdet. I tillegg er 
det planer om utvidelse av boligfelt på 
oversiden av veien på et kalkfjellområde. 
Oppsamling av og bortføring av 
overflatevann herifra kan bli en kritisk 
øvelse. Jeg etterspør med dette rapporter på 
hva som er undersøkt og utredet med tanke 

Forsinket Meldingen kommer til behandling etter 
sommeren. 
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på dette. Minner om at det er vår oppgave å 
sørge for at dette er ivaretatt før 
godkjenning av tiltak. 

UMP-19-05-Melding-
Hva gjør Lier kommune 
i forhold til 
Miljørapporten GEO6-
Knut Olaf Haveråsen 
Kals (H) 

Hva gjør Lier kommune i forhold til 
Miljørapporten GEO-6 fra 13. mars 20149 til 
FN. Spesielt dette med innsekter. Hva med å 
oppfordre folk i Lier til å etablere små 
blomsterenger? En kontaktperson i 
kommunen med kunnskap for publikum. 
Også et ønske om at kommunen drar veksler 
på nasjonal kompetanse på området. 

Ikke 
påbegynt 

Ikke påbegynt på grunn av manglende 
kapasitet. 

UMP-21-01-Sak-sak om 
El-sparkesykler-Jan Erik 
Alverdus Berg (H) 

Rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse anmodet Utvalget for 
miljø og plan om å bestille en sak om El-
sparkesykler. Det må legges frem forslag for 
hvordan el-sparkesykler ikke blir en 
snublefelle for de som har synsnedsettelser, 
samt hindrer fremkommeligheten for de som 
bruker rullator/rullestol. Saken bør også 
inneholde forslag til retningslinjer for 
parkering av el- sparkesykler, hvem som har 
ansvar for å fjerne feilparkerte/ henslengte 
el- sparkesykler, mulige begrensinger for 
omfang av bruk: tid, sted og fart. 
 

  Påbegynt Forsinket, pga. prioritering av andre 

oppgaver 

UMP-21-09-Melding-
Muligheten for 
etablering av et 
testanlegg for 
biokullproduksjon-
Vidar Havellen (MDG) 

Med bakgrunn i MS 46/2021 Rapport for 
2020 – Energi- og klimaplan for Lier 
kommune (2017-2020) bes 
kommunedirektøren utrede muligheten for 
etablering av et testanlegg for 
biokullproduksjon i Lier med bioavfall 
(hageavfall, GROT mm) som råstoff for 
produksjon av varme, eventuelt elektrisitet 
og biokull. Biokull kan benyttes som 
jordforbedring i landbruksproduksjonen i 
Lier. Varmen kan leveres inn i 
fjernvarmenettet slik at et slikt anlegg må 
etableres i nærheten av en varmesentral for 

Ikke 
påbegynt 
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fjernvarme. Teknologien gir negativt CO2-
utslipp, og er en interessant teknologi for et 
lavkarbonsamfunn og sirkulærøkonomi. 
Biokull produseres ved hjelp av pyrolyse. 
Teknologien er utprøvd, og det er installert 
et anlegg blant annet i Sandnes kommune: 
(https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-
og-eiendom/biokullanlegget-pa-vatne-
driftsstasjon/) Anlegget kan etableres helt 
eller delvis i samarbeid med private aktører. 
Mulighet for støtte fra Enova og andre 
kanaler må utredes. 

UMP-21-09-Melding-
Mulighetsrommet for 
naturrestaurerende 
tiltak i området ved 
Salamanderdammen-
Vidar Havellen (MDG); 
Tone Birgitte Bergdlødt 
(Sp) 

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

Vidar Havellen (MDG); Tone Birgitte 
Bergdlødt (Sp) på vegne av MDG, Sp, V og Ap 

 

Ferdigstilt Lagt frem i UMP – sak 06/2022 

UMP-21-09-Melding-
Mulighetsrommet for å 
tilrettelegge den 
opparbeidede 
Fjordstien langs 
østsiden av Holsfjorden 
i Sylling for 
allmennheten-Tone 
Birgitte Bergflødt (Sp) 

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 

Iht. plan Legges frem før sommeren 2022 
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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. 
 

 

Klima 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
02 Direkte utslipp - 
Etablere ladepunkt ved 
kommunens 
virksomheter 

Det er satt av egne investeringsmidler til 
nye ladepunkt og oppgradering av 
eksisterende ladepunkt jf. Temaplan for 
elbilladepunkt. 

Iht. plan Arbeidet med å etablere nye og 
oppgradering av gamle ladepunkt ved 
formålsbygg er igangsatt 

03 Direkte utslipp - 
Implementering av 
strategi for grønn 
mobilitet 

Strategi for grønn mobilitet vedtatt av 
kommunestyret 5.5.2020, har som formål å 
bidra til en felles retning på kommunens 
mobilitetsarbeid. Strategiens mål er 
samordnet med kommuneplanen innhold 
om grønn mobilitet. Strategiens tre 
innsatsområder er i samsvar med 
transportpyramidens prioriteringer, men 
tilpasset lokale hensyn. 

Iht. plan Grønn mobilitet er godt innarbeidet i alle 
pågående arealplansaker, og er ett viktig 
tema i konsekvensvurderingene av planene 

04 Direkte utslipp - 
Kampanjer for mer 
grønn mobilitet (gange, 
sykkel og kollektivt) 

Lier kommune arbeider sammen med 
Buskerudbyen om kampanjer for mer grønn 
mobilitet (gange, sykkel og kollektivt). 

  

Iht. plan Eks. Sykle til jobben, El-bysykkelordningen, 
etc, kampanjer rettet mot skole, næringsliv 
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05 Direkte utslipp - 
Viken fylkeskommune- 
Innføring av elektriske 
busser 

Brakar forespeiler at i nytt anbud i 2024 kan 
det bli utslippsfri busstrafikk i 
kontaktsområdet Drammen og Lier. 

Iht. plan Vil bli fulgt opp i forbindelse med anbudet 
som etterhvert sendes ut 

06 Indirekte utslipp - 
Delta i klimanettverk for 
kommuner i Viken 

I Viken er det lagt opp til geografiske 
klimanettverk. Lier er en del av nettverket 
Midtre Viken. I ordningen er det lagt en 
delfinansiering fra hver av kommunene til 
drift av nettverket. 

Iht. plan Lier kommune er innmeldt i 
Klimanettverket i Viken, men deltakelsen  
avventer ny klimarådgiver 

07 Indirekte utslipp - 
Gratis energirådgivning 
mot private boligeiere 

Det er satt av 200 000 kr årlig til 
energirådgivning. 

Iht. plan Ordningen er en videreføring av et allerede 

godt innarbeidet tilbud. 

08 Indirekte utslipp - 
Implementering av 
klimakalkulator i 
arealplanleggingen 

Klimakalkulatoren er utarbeidet som et 
overordnet og forenklet verktøy for å 
synliggjøre klimagassutslipp i 
reguleringsplanarbeidet. Klimakalkulatoren 
vil både bli brukt på utvikling av 
næringsprosjekt og private boliger. 

Iht. plan Klimakalkulatoren benyttes i nye 
arealplansaker. Dette er ett nytt verktøy 
både for kommunen og forslagstillere. 

09 Indirekte utslipp - 
Klimakommunikasjon - 
bevisstgjøring 

God og tydelig kommunikasjon er 
nødvendig for at egne ansatte og 
innbyggerne skal forstå hva som kan gjøres 
for å kutte utslipp av klimagasser. Det er 
satt av midler til å gjennomføre en årlig 
kampanje eller liknende tiltak. 

Iht. plan Vil intensiveres når ny klimarådgiver er på 

plass 

15 Indirekte utslipp - 
Utarbeide årlig 
klimagassregnskap 

Det utarbeides årlig et klimaregnskap/ 
klimafotavtrykksanalyse for Lier kommunes 
virksomhet. Dette er utarbeidet hittil for 
årene 2018, 2019 og 2020. 

Iht. plan Oppdraget er bestilt av NIRAS 

(konsulentfirma), vil bli fremlagt i 1. 

møterunde over ferien. Dette slik det er 

gjort de tidligere år 
17 Indirekte utslipp- 
Prosjektet 
klimaomstilling i 
matnæringen 

Dette er prosjektets siste år som er støttet 
av Miljødirektoratets klimasatsmidler. 
Prosjektet er støttet med 50 % inntil 800 
000 kr. Prosjektet ble startet opp i 2019.  

  

  

Iht. plan Prosjektet pågår, prosjektleder sitter på 

landbrukskontoret 
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Tilrettelegging for 
gange, sykkel  og 
kollektivt 

Tilrettelegging for økt gange, sykkel og 
kollektivt finansieres både gjennom midler 
fra Lier VVA og Buskerudbyen (statlige 
belønningsmidler) 

  

 

Iht. plan Kommunen er også i år tildelt 

belønningsmidler via Buskerudbyen som 

blant annet brukes på gang/sykkelveier, i 

tillegg har også Lier vei, vann og avløp KF 

budsjetterte midler til denne type tiltak 

Utskifting av fossile 
tjenestebiler til elbiler - 
utskifting av fossile 
maskiner og tyngre 
kjøretøy til fossilfrie 

Lier kommune har mål om at 80 % av 
tjenestebilene skulle være nullutslippsbiler 
innen 2020. pr mai 2020 er 26 prosent av 
bilene nullutslippsbiler. Det er behov for 
mer midler for å intensivere utskiftningen. 
Utskifting av fossile maskiner og tyngre 
kjøretøy til fossilfrie lar seg ikke gjøre uten 
ekstra finansiering. Det er behov for å sette 
av en betydelig sum for å øke utskiftning av 
bil og maskinparken i kommunen. For 
beredskapsvirksomheter så er bruk av 
lavutslippskjøretøy å anbefale. Dette 
grunnet behov for ytterligere utvikling av 
markedstilgjengelige kjøretøy i form av 
rekkevidde og lastekapasiteten til 
nullutslippskjøretøy. 

Forsinket Arbeidet med å bytte ut fossile biler med 
elektriske biler pågår 
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Landbruksutvalget 
 
 
Utvalgsbeskrivelse 

Landbruksutvalget består av virksomheten Landbruk og miljø.   

Status økonomi 

 

Prognosen for området er budsjettbalanse.  

 

Status utvikling og utfordringer  

 

Fagområdet ytre miljø i virksomheten Landbruk og miljø har kapasitetsutfordringer 

på saksbehandling. Samlet sett har virksomheten 0,9 årsverk til å følge opp 

saksbehandling på dette fagområdet. En 50% miljørådgiverstilling er overført fra 

tidligere plan og bygg. Denne stillingene tar seg av blant annet akuttforurensning, 

grunnforurensning, forsøpling, tilsyn m.m. I tillegg har virksomheten 0,9 årsverk til å 

følge opp prosjektene Ren Drammensfjord (50% stilling) og vannområdet Lierelva 

(40 % stilling), og en stilling til øvrige saker knyttet til ytre miljø. Begrensede 

ressurser til å ta seg av fagområde ytre miljø medfører prioriteringer.  

 

Konsekvenser koronapandemien 

 

Bruk av hjemmekontor første del av perioden som tiltak for å hindre smitte av 

korona, har krevd egne digitale møteplasser og kommunikasjon. Kompetansen er 

generelt blitt god på digitale verktøyer som Teams og Zoom og dette vil være nyttig 

også for fremtiden.  
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HP Verbalvedtak 
 
 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
HP 22 3.24 Rapport om 
dyrkbar mark. 

Innen utgangen av 2022 presenteres en 
rapport som viser status på nedbygging av 
dyrket, dyrkbar mark, omdisponering av LNF-
områder og nydyrking samt muligheter for å 
øke nydyrking i Lier i forhold til 
kommuneplanens arealdel – vedtatt juni 2019. 
(MDG) 
 

Ikke 
påbegynt 

 

 
Politiske bestillinger 

    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
KS-20-11-Melding-
Mulighetene for å legge til 
rette for parsell- og 
kolonihager i Lier-Janicke 
Karin Solheim (MDG) 

Om mulighetene for å legge til rette for 
parsell- og kolonihager i Lier 
Begrunnelse: Flere kommuner mottar 
henvendelser fra privatpersoner som ønsker 
seg en parsellhage i sitt nærmiljø, og mange 
lurer på om det finnes kommunal grunn de 
kan benytte til formålet. Lier kommune har i 
dag ingen tilbud til innbyggere som ikke eier 
jord til å dyrkeegne grønnsaker eller frukt, slik 
mange kommuner har. Med økende fortetting 
i flere deler av kommunen, vil trolig behovet 
for tilgang til parsellhager og kolonihager for 
familier som bor i små leiligheter også melde 
seg her. Kommunen kunne derfor gjerne 
vurdere en kartlegging av interessen for 
parsellhager i Lier. Det folkelige engasjementet 
knyttet til bruken av jorden er sentralt, og kan 
bidra til større trivsel, vennskap, terapi, læring, 
rekreasjon og sosialt entreprenørskap, i tillegg 
til å være et miljøtiltak. For å anvende den 
positive kraften som ligger i dette, kan 
kommunen finne egnede områder og legge til 
rette for at arealer blir tilgjengelige. På Foss 

Ferdigstilt Ble behandlet politisk i april. 
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gård, for eksempel, er det jord som kan gi 
gode avlinger og det er et sentralt område i 
gangavstand og sykkelavstand til mange 
innbyggere. Ved et etablert og godt samarbeid 
mellom kommunen og hage- og 
landbruksmiljøet i Lier, kan liunger lære mye 
om dyrking og om sunn og bærekraftig mat, til 
glede og nytte for både nåværende og 
fremtidige generasjoner. 
 

KS-21-03-Melding- Kan 
kommunen erverve deler 
av "Kværnskogen"-Vidar 
Havellen (MDG) 

«Kværnerskogen» - skogsområdet avgrenset 
av Joseph Kellers vei, Høgdabakkene og 
industriområdet på Høgda er en viktig 
nærskog og friluftsområde for Tranbys 
befolkning. Skogen er i dag privateid på flere 
teiger, og blir forvaltet som skogseiendommer 
flest, og det har vært mye hugst i området som 
har redusert dens kvaliteter betydelig. Skogen 
har blitt tatt ut industrielt, og de områdene 
som har hugget har per i dag ingen verdi som 
nærskog. Vi ber om en melding om kommunen 
kan erverve disse skogseiendommene eller 
foreta makeskifte med egen skog slik at 
områdene i fremtiden kan sikres til 
befolkningens og naturens beste, og være det 
viktige rekreasjonsområdet det har vært. 

  

(Ble bestilt i KS, men må også legges frem for 
LU og FM) 

 

Ferdigstilt Ble behandlet politisk i april 
 

KS-22-02 - Sak -  
Landbrukskontorets bruk 
av takster og rutiner for 
saksbehandling - Lars 
Haugen (FRP)  

Lars Haugen (FRP) bestilte følgende sak med 
tilslutning fra kommunestyret: 
BESTILLING AV SAK – LANDBRUKSKONTORETS 
BRUK AV TAKSTER OG RUTINER FOR 
SAKSBEHANDLING Etter gjeldende lovgivning i 
Norge skal kommunale myndigheter ved kjøp 
og slag av landbrukseiendommer forta 
priskontroll og prisvurdering. Det vises til 

Ikke 
påbegynt 

Skal legges frem i første møte over 
sommerferien 2022 



  

59 1. Tertialrapport 2022  

    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
konsesjonslovens bestemmer i § 9 og 9A. Det 
vises også til konsesjonsloven § 11 som gir 
mulighet for myndighetene til å sette vilkår for 
en eventuell konsesjon. Ved 
landbruksutvalgets behandling av sak 2/2022 
den 25. januar 2022 – søknad om konsesjon på 
erverv av fasteiendom Vestsideveien 130 (gnr. 
68 bnr. 8), så kom det frem opplysninger om at 
landbrukskontoret i Lier kommune i 
forbindelse med saksforberedelsen av 
priskontrollen hadde benyttet takster som var 
2 til 3 år gamle. Det fremkom videre at 
landbrukskontoret i saksbehandlingen hadde 
benyttet skjematiske og generelle vurderinger 
i skjønnsutøvelsen som var en del av 
grunnlaget for prisfastsettelsen, det vil si 
opplysninger som ikke var knyttet til 
angjeldende eiendom. Videre fremkom det at 
saksbehandlerne (tilsvarende) som hadde 
utarbeidet landbrukskontorets takst ikke 
hadde gjennomført befaring på eiendommen. 
Forannevnte forhold fremstår som klare brudd 
på sentrale bestemmelser i forvaltningsloven – 
utredningsplikt, begrunnelse av vedtakene, 
partens rett til å bli hørt av offentlig 
forvaltning. Forannevnte forhold lå an til å 
påføre selger i saken 2/2022 – Vestsideveien 
130 - et meget betydelig økonomisk tap. Det 
anmodes med dette om en sak som vurderer 
samtlige saker behandlet i inneværende 
kommunestyreperiode i landbruksutvalget om 
konsesjon på erverv 
av fast eiendom med priskontroll. Sakene 
vurderes for å avklare om landbrukskontoret 
også i andre saker enn 2/2022 har satt til side 
sentrale saksbehandlingsbehandlingsregler 
som utredningsplikt begrunnelse av vedtak og 
kontradiksjon. Saken bestilles til første møte 
etter sommeren 2022. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
LBU - 20 - 09 - Sak - Salg av 
inneklemte skogteiger - 
Knut Erik Marheim (Frp) 

Administrasjonen gi 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. 
 

Ferdigstilt Melding fremmet politisk i april 

LBU-20-05-Melding-
kartlegging av kommunale 
parkeringsplasser ved 
utmarksområdene-Kaja 
Flesjø (Sp) 

Ber om melding som kartlegger alle 
kommunale parkeringsplasser som ligger 
innenfor og grenser til utmarksområdene. 
Bakgrunnen for meldingen er konflikt mellom 
friluftsliv og beitenæring tilknyttet parkering 
innenfor gjerdene i utmark. Grunnet 
smittefare kan det ikke settes ut saltsteiner til 
beitedyrene i utmark, noe som medfører at de 
slikker veisalt av bilene. Dette medfører 
materielle skader, og derav konflikter. 

(Ble bestilt i LBU, men bør også legges frem for 
UMP) 

 

Iht. plan 
 

Det er kartlagt alle kommunale 

parkeringsplasser i Lier. Det planlegges en 

politisk sak i 2022 som belyser 

problemstillinger innen parkering. 

LBU - 21 - 11 - Melding - 
Differansen mellom takst 
og akseptabel verdi i 
konsesjonssaker - Kaja 
Flesjø Kværner(Sp) 

Det bestilles melding for å redegjøre for 
begrunnelsen for de akseptable verdiene gitt i 
konsesjonssaker. Det er ofte differansen 
mellom takst og de nevnte verdiene. Det 
ønskes derfor at det i tillegg redegjøres for hva 
som er årsaken til disse differansene. 
 

Ferdigstilt Melding fremmet i januar 2022 

LBU-21-11-Melding-
Redegjøre for de 
akseptable verdiene gitt i 
konsesjonssaker-Kaja 
Flesjø Kværner(Sp) 

Det bestilles melding for å redegjøre for 
begrunnelsen for de akseptable verdiene gitt i 
konsesjonssaker. Det er ofte differansen 
mellom takst og de nevnte verdiene. Det 
ønskes derfor at det i tillegg redegjøres for hva 
som er årsaken til disse differansene. 

Ikke 
påbegynt 

 

LBU-20-05-Melding-
kartlegging av kommunale 
parkeringsplasser ved 
utmarksområdene-Kaja 
Flesjø (Sp) 

Ber om melding som kartlegger alle 
kommunale parkeringsplasser som ligger 
innenfor og grenser til utmarksområdene. 
Bakgrunnen for meldingen er konflikt mellom 
friluftsliv og beitenæring tilknyttet parkering 
innenfor gjerdene i utmark. Grunnet 
smittefare kan det ikke settes ut saltsteiner til 

Ihht. plan Kartlegging er igangsatt. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
beitedyrene i utmark, noe som medfører at de 
slikker veisalt av bilene. Dette medfører 
materielle skader, og derav konflikter. 

(Ble bestilt i LBU, men bør også legges frem for 
UMP) 

 
 

 
 



  

62 1. Tertialrapport 2022  

Klima 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
17 Indirekte utslipp- 
Prosjektet klimaomstilling i 
matnæringen 

Dette er prosjektets siste år som er støttet av 
Miljødirektoratets klimasatsmidler. Prosjektet 
er støttet med 50 % inntil 800 000 kr. 
Prosjektet ble startet opp i 2019.  
 

Iht. 
plan 

Arbeidet pågår 
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Formannskapet - stab 
 
 
Utvalgsbeskrivelse 

 

Formannskapet stab består av områdene: 

• Innbyggerservice (dokumentsenter, servicetorg og politisk sekretariat) 

• HR (inkludert lærlinger) 

• IKT   

• Utviklingsenheten (digitalisering og organisasjonsutvikling) 

• Kommunedirektøren (inkludert kommunikasjon) 

• Kommuneadvokaten (inkludert eierstyring) 

• Kommuneoverlegen 

 

Økonomi og virksomhetsstyring består av områdene: 

• Økonomi, regnskap og innkjøp 

• Virksomhetsstyring 

 

Virksomhetene i dette tjenesteområdet er stabs- og støttefunksjoner. Stabsressursene 

jobber med tjenesteovergripende oppgaver, og skal bidra til overordnet ledelse, styring, 

kontroll og samfunns- og tjenesteutvikling, samt tilrettelegging 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 og dokumentsenteret.  

Status økonomi 

 

Det forventes at området vil gå i budsjettbalanse. IKT melder om et merforbruk på om lag 

500 000 kroner. Kommuneadvokaten melder om behov for eksternt kjøp av juridiske 

tjenester. Dette sees opp mot utviklingen for tjenesteområdet for øvrig frem mot 2. 

tertial.. 

 

 

Status utvikling og utfordringer 

 

Den høyest prioriterte oppgaven har vært å sikre god fremdrift i arbeidet med å 

implementere ny avviksmodul og nytt kvalitetssystem. Utover dette har 

kompetansestrategien med handlingsplan for 2022 blitt besluttet, dette i dialog med 

tillitsvalgte. Videre er varslingsordningen gjennomgått og arbeid med å følge opp 

medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 10-faktor med tiltak igangsatt. 
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Kommuneloven er revidert og gir mer krevende føringer for internkontroll, budsjettering, 

årsoppgjør og økonomistyring. Kommuneledelsen har tatt i bruk årshjulet for risikobasert 

virksomhetsstyring. I denne perioden har kommuneledelsen eksempelvis igangsatt en pilot 

for ledelsens gjennomgang (basert på prinsippene i ISO 9001:2015), hatt en gjennomgang 

av kritiske risikoer og besluttet fokusområder for interne revisjoner på tvers av 

kommunalområdene. Kommunedirektøren har også tatt i bruk en ny modul i systemet 

Framsikt som skal bidra til å forenkle rapporteringsarbeidet for virksomhetsledere og gi 

bedre helhetlig oversikt for kommuneledelsen. Kommunedirektøren mener at kapasiteten 

til kommunens egenkontroll og internt tilsyn på tvers av kommunalområdene samt arbeid 

med anskaffelser bør styrkes ytterligere. 

Konsekvenser koronapandemien 

Kommunikasjonsenheten har også i første del av 2022 hatt omfattende arbeid med 

informasjons- og kommunikasjonsarbeid til Lier kommunes innbyggere og media om 

korona, herunder status og tiltak. 

Også i stab og støttefunksjonene har korona gitt høyt smittetrykk som har vært merkbart 

og kommet til syne i form av høyere sykefravær. Nedtrapping av omdisponering av 

personell til vaksinasjonsprogrammet har imidlertid mot slutten av perioden ført til at 

virksomhetene endelig har kunnet ta tak i utviklingsoppgaver som har ligget på vent under 

pandemien.  
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Status handlingsprogramtiltak 
 

Beløp i 1000    

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Status Statusbeskrivelse 

Politiske vedtak HP    

KS Økt 40% frikjøp hovedverneombud 300 Ferdig HVO i 100 % stilling 

KS OKI - disposisjonskonto 500 Ferdig Beløpet er lagt til politisk sekretariat og det gjøres budsjettoverføringer til riktig virksomhet 
etterhvert som det gjøres vedtak om disponering.  

KS HOV - disposisjonskonto 500 Ferdig Beløpet er lagt til politisk sekretariat og det gjøres budsjettoverføringer til riktig virksomhet 
etterhvert som det gjøres vedtak om disponering. 

Sum 1 300   
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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 i turnus. 

Helhetlig rekrutteringsstrategi er ferdigstilt 
og oppfølgingsprosjekt for å utvikle nye 
forbedrede prosesser og verktøy pågår.  

Prosjekt for heltidskultur hører hjemme i 
HOV. Prosjektet skulle evalueres og 
reorganiseres høsten 2020, men er utsatt 
under korona-pandemien. Her ligger arbeid 
med videreutvikling og økt bruk av 
alternative turnusordninger, vikarpool-
ordning og tilrettelegging for flere 
heltidsstillinger. 

Lier kommune er godkjent som selvstendig 
lærebedrift innen fem fagretninger. Målet 
om 1 lærling pr 750 innbyggere er nådd, og 
vi nærmer oss 1:500. Kommunens 
deltakelse i prosjekt "Menn i helse" er i 
rute. 

 

HP 20 2.06 
Sykefraværsmål og 
oppfølgning 

Måltallet for nærvær i 2020 videreføres med 
95 %.  Måloppnåelsen er fortsatt ikke 
tilfredsstillende.  Den foreslåtte handlingsplan 
med konkrete tiltak for økt arbeidsnærvær i 
virksomheter med høyt sykefravær 
ferdigstilles innen 31.08.2022. 
 

Forsinket Nærværsprosenten i 2021 for Lier kommune 
er 89,7. 

Tjenesteområdene og hver virksomhet 
rapporterer på egne nærværstall. 

Kommuneorganisasjonen med alle 
virksomheter arbeider kontinuerlig med 
nærværsarbeid. Pandemien har påvirket dette 
arbeidet og nærværet i stor grad. Prosjektet 
Helsefremming og nærvær har hatt fokus på 
kartlegging, oppfølging og tiltak i utvalgte 
piloter innen HOV og de kommunale 
barnehagene. Prosjektet har vært noe 
forsinket på grunn av omdisponering til 
pandemiarbeid og drift, samt sykefravær i 



  

67 1. Tertialrapport 2022  

    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
prosjektet 2. halvår. Det anbefales å 
differensiere nærværstallene for ulike typer 
tjenester. Nærværsarbeid er langsiktig innsats, 
og prosjektet går videre i 2022 og 2023. 

 

HP 21 3.14 Økt 
ledelsesfokus på klart 
språk og god 
kommunikasjon 

Det må settes økt ledelsesfokus på klart språk 
og god kommunikasjon – muntlig og skriftlig – 
og rask tilbakemelding i alle kommunale 
tjenester. Dette er knyttet til oppfølging av 
resultatavtalen med kommunedirektøren for 
2021. 

Iht. plan Det pågår kontinuerlig arbeid med å øke 
fokuset på klart språk, det er gjennomført e-
læring. 

  

  

HP 22 3.01 Måltall som 
videreføres i 2022 

Følgende måltall videreføres i 2022: 

• Nærvær - 95 % 

• Læreplassordningen - 1:500 – 
læreplass/innbyggere 

• Introduksjonsprogram – kvalifisering for 
skole/utdanning/arbeid - 80 % 

 

Iht. plan Nærværarbeid og lærlingeordning går som 
planlagt. 

 

HP 22 3.02 
Administrasjonen 
forventes å være proaktiv i 
veiledning . Arbeide med 
klart språk og god 
kommunikasjon. 

Administrasjonen forventes å være proaktiv i 
veiledning innenfor alle tjenesteområder 
overfor alle innbyggere, oppfølging av 
kommunale virksomheter og å etterleve 
politiske vedtak. Arbeidet med klart språk og 
god kommunikasjon – muntlig og skriftlig – må 
få økt oppmerksomhet. 
 

Ferdigstilt Det er utarbeidet nye og bedre maler for 
saksfremlegg. I KS-læring ligger det kurs i Klart 
språk og egenutviklet kurs i god 
saksbehandling i Lier kommune.  
 

HP 22 3.03 
Kompetansenivået innen 
kontraktsoppfølging må 
styrkes 

Kompetansenivået innen kontraktsoppfølging 
må styrkes. Dette kan skje innenfor rammen 
av Viken vest innkjøpssamarbeid som er under 
etablering. Viken vest innkjøpssamarbeid skal 
bidra til et godt faglig miljø for anskaffelser og 
kontraktsoppfølging. Arbeidet med å forhindre 
arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet styrkes. 
 

Iht. plan Kontraktsoppfølging er en viktig oppgave for 
Viken Vest innkjøpssamarbeid (VVI) som Lier 
kommune er en del av. Lier tilsluttet seg 
samarbeidet i 2019. Flere av de 
rammeavtalene Lier kommune benytter i dag 
er fremforhandlet via dette samarbeidet. På 
grunn av endringer i deltakerkommuner, samt 
ny kommunelov måtte det inngås en ny avtale. 
Denne er vedtatt i kommunestyret i alle 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
deltakende kommuner i mars. Samarbeidet 
inkluderer Lier, Øvre Eiker, Modum og 
Ringerike. Det er utarbeidet rutiner for 
kontraktsoppfølging i VVI. Dette inkluderer 
også rutiner knyttet til forebygging og 
avdekking av arbeidslivskriminalitet. Det 
planlegges å styrke samarbeidet 
bemanningsmessig og kompetansemessing 
fremover for å ivareta god 
kontraktsoppfølging.  
 

HP 22 3.09 
Tilskuddsordning for 
elbilladning i borettslag, 
sameier og tilsvarende. 

Det vurderes en egen tilskuddsordning for 
elbilladning i borettslag, sameier og 
tilsvarende. Egen sak fremmes i løpet av 2022 
 

Ikke 
påbegynt 

 

HP 22 3.17 Innarbeiding av 
budsjettforlik 2022 i 1. 
tertial 

Regjeringen og SV har inngått et budsjettforlik 
for 2022. Resultatet av budsjettkonsekvensene 
for kommunen innarbeides i 1. tertialrapport. 

Ferdigstilt  

HP 22 3.18 Utarbeide 
oversikt over tap og 
tapsavsetninger for 
formidlingslån i 
årsregnskapet 

I forbindelse med årsregnskapet for 2021 skal 
det utarbeides oversikt som viser status 
formidlingslån mht påført tap og 
tapsavsetninger. 

Ferdigstilt  

HP 22 3.21  Ivaretakelse av 
kjønnsbalansen ved 
nyansettelser og internt 
opprykk 

Kommunedirektøren gis i oppdrag å se på 
ivaretakelse av kjønnsbalansen i virksomheter 
ved nyansettelser og internt opprykk. 
Karrieremuligheter for det underrepresenterte 
kjønn styrkes. Det forutsettes at man ikke 
endrer prinsippet om at den beste søkeren 
velges. 
 

Ikke 
påbegynt 

Inkluderes i arbeid med rekrutteringsprosess 
og vurderes ifm. utlysninger. 

  

 
  

 
 

Politiske bestillinger 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
FM 21-11-Melding-
Oppfølgning av avvikling 
av tømmerterminalen-

Tømmerterminalen i Lier skal etter planen 
avvikles i Lier og flyttes et annet sted innen 
2028. Ber om melding om hvorledes dette 

Forsinket Kommer til behandling i juni 
2022. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Tone Elisabeth Svendsen 
(SP) 

følges opp i de ulike fora. 
  
 

FS 22-01 - Melding - Lier 
kommunes eierskap i 
Vardar AS - Lars Haugen 
FRP og Morten Dahl SV 

Lier kommunes eierskap i Vardar AS 
Lier kommune har siden oktober 2018 hatt 
som mål å sikre at FNs bærekraftsmål og 
delmål inkluderes i vårt arbeid. Lier kommunes 
eierskap i Vardar AS sikrer Lier kommune 
inntekter, men kan også benyttes til å skape 
endringer i konsernet. I lys av denne vinterens 
strømkrise bør også norske strømselskap se på 
hva de kan bidra med for å skape forutsigbare 
rammer for norske innbyggere, gjøre 
justeringer innenfor overordnede mål og se på 
kostnadsfordeling på en ny måte, uten at dette 
går på bekostning av vanlig drift. 
Det er essensielt at dagens krisehåndtering 
ikke svekker insentiver for å bygge mer 
fornybar energi og gjøre dagens kraftanlegg 
mer effektive, derfor er kraftselskapenes evne 
til handling og endring mens krisen pågår 
viktig. Kostnadsfordeling av nettleien, der 
forbrukerne ikke sitter igjen med hele 
regningen kan være en måte å redusere 
risikoen for enkelthusholdninger. 
Det er naturlig å tenke at FNs bærekraftsmål 
bør inkluderes i Vardar AS sine overordnede 
styringsdokumenter. Å se på en ny og bedre 
omfordelingspolitikk basert på FNs 
bærekraftsmål nr. 1 «Utrydde fattigdom» kan 
være et sted å starte. Vi kunne lese i Vardars 
årsrapport for 2020 at de allerede ser til 
 

Iht. plan Legges frem i juni 2022. 

FS 22-01 - Melding - 
Strømstøtte til frivillige 
organisasjoner, lag og 
foreninger - Lars Haugen 
FRP og Morten Dahl SV 

Morten Dahl (SV) og Lars Haugen (FRP) Bestilte 
følgende meldinger på vegne av FRP, SV og V: 
Strømstøtte til frivillige organisasjoner, lag og 
foreninger 
Noen frivillige lag og organisasjoner i Lier er i 
dag i en krevende situasjon når ekstraordinært 
store strømregninger skal betales. Er det lurt 

Iht. plan Legges frem i juni 2022 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
at disse organisasjonene bruker tid og krefter 
på å hente inn inntekter for å dekke opp for 
disse utgiftene nå? Er det ikke at de bruker sin 
tid og sitt engasjement til å tilrettelegge for 
mer aktivitet for befolkningen og at vi bidrar til 
at foreningene ikke må se seg nødt til å legge 
på pris på kontingent? 
Regjeringen er i disse dager i ferd med å 
opprette en egen strømpakke for idrettslag og 
andre frivillige organisasjoner, men Stortinget 
har i skrivende stund ikke fått saken til 
behandling. Vi må anta at saken fremlegges i 
løpet av kort tid. Rammene for hvordan denne 
ordningen vil fungere er ikke klart, ei heller om 
noen kommuner tas ut av ordningen på grunn 
av egne kraftinntekter. Det er usikkert om Lier 
kommunes eierskap i Vardar AS vil være 
avgjørende for om Lier må lage egen 
støtteordning for denne gruppen. 
For at Lier kommune skal være forberedt og i 
stand til å handle raskt, bes 
kommunedirektøren umiddelbart om å 
innhente informasjon fra frivillige 
organisasjoner, lag og foreninger i Lier 
• om de i dag trenger støtte til å betale 
ekstraordinære strømutgifter • og hvilke 
summer dette dreier seg om 
Kommunedirektøren bes om å framlegge 
denne informasjonen for kommunestyret 8. 
februar, eller så snart det er mulig. 

FS 22-01 - Melding - 
Midlertidig prognose over 
forventet resultat i Vardar 
AS - Lars Haugen (FRP) og 
Morten Dahl SV 

Svære mange er i dag i en krevende 
økonomisk situasjon når ekstraordinært store 
strømregninger skal betales. Når strømprisene 
er ute av kontroll slik de har vært i vinter, så 
kan det føre til at vi mister støtten til det 
grønne skiftet i befolkningen. Selv om den 
nasjonale strømstøtteordningen dekker en god 
del, så har spotprisavtaler for enkelte 
husholdninger vært en fattigdomsfelle denne 
vinteren. De aller fleste mennesker ønsker å 

Ferdigstilt Svart ut i møterunden i mars.   
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
klare seg selv. Da blir det vår oppgave å bidra 
til at de kan gjøre det. 
Det er mange boliger i Lier som ikke har gode 
strømsparingstiltak og som nå er årsak til 
ukontrollerbare utgifter til oppvarming. 
Etterisolering, skiftning av vinduer, installering 
av varmepumpe, jordvarme, solfangere eller 
solcelleanlegg er gode og anerkjente, men 
kostbare strømsparingstiltak. 
Dersom Lier kommune kan bidra med midler 
til moderate ENØK-tiltak og gjøre noen av våre 
innbyggere i stand til å få kontroll over sine 
utgifter til oppvarming, slik at de er bedre 
rustet til å håndtere svingninger i 
strømmarkedet, så vil dette bety mye for den 
enkelte. ENOVA sine støtteordninger er 
kompliserte og egner seg lite til små tiltak, har 
en høy terskel for folk med dårlig råd og de gir 
lite rom for egeninnsats. Derfor må vi allerede 
nå, mens krisen pågår, skaffe oss oversikt over 
Lier kommunes handlingsrom. 
• Kommunedirektøren bes om å kontakte 
Vardar AS for å få en midlertidig prognose over 
forventet resultat, og forventet utbytte til Lier 
kommune. 

FS 22-03 - Sak- Beredskap 
for tilfluktsrom - Janicke 
Karin Solheim (MDG) 

Bestilling av sak angående beredskap for 
tilfluktsrom. 
Begrunnelse: 
I Lier kommune er det: 
•        ett offentlig tilfluktsrom (Lierbyen skole) 
som kan ta 281 personer 
•        89 private tilfluktsrom 
•        5 industrivernrom 
Lier kommune har plikt til å ha offentlig 
tilfluktsrom, men det er i dag ikke et særskilt 
krav til et visst antall plasser for slike rom.  
Det foreligger heller ikke konkrete planer for å 
styrke beredskapen for tilfluktsrom. 
På denne bakgrunnen bes 
kommunedirektøren om en sak til politisk 

Iht. plan Legges frem i juni 2022. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
behandling som tar sikte på å styrke 
beredskapen for tilfluktsrom i Lier kommune. 
 

FS 28-04-2022 - Sak: 
Ordning med barnevern 
på skole en dag i uken. 

Kommunedirektøren bes om å vurdere 
mulighet for at ordningen med 
barnevernet til stede i skolen en dag i uken, i 
samsvar med prøveprosjektet på 
Sylling skole, kan utvides til å gjelde alle 
skolene i Lier. 

Ferdigstilt Kommer til behandling i 
junirunden 

KS-21-02-Melding-
Kommunedirektøren 
redegjør for reglene om 
folkevalgtes innsynsrett-
Hanne Garås (H) 

Skal vi nå våre mål i politikken er vi blant annet 
avhengige av informasjon. Under vårt siste 
møte i Helse- omsorg og velferdsutvalget var 
dette et tema. For å følge opp 
representantenes kommentarer, samt et 
generelt behov, ber jeg om en melding der 
Kommunedirektøren redegjør for reglene om 
folkevalgtes innsynsrett. 
 

Ferdigstilt Lagt frem i mars 2022 

KS-21-11-Melding-
Evaluering av 
lærlingeordningen med 
interne ressurser-Tove 
Hofstad (V) 

Da Lier kommune valgte å bruke interne 
ressurser til oppfølging av lærlinger, etter 
uttreden av Opplæringskontoret i Buskerud, 
ble det i vedtaket bestilt en evaluering av 
ordningen. Denne skulle legges fram for 
kommunestyret i løpet av 2021. Ber om at 
evalueringen legges fram så snart som mulig. 
 

Iht. plan Evaluering 1 levert til KS 
desember 2021. 

Ny evaluering planlagt om ett 
år. 

 

KS-22-02 - Melding - 
Orientering om hvordan 
Lier kommune sikrer sine 
ikt-systemer  - Espen 
Lahnstein (SP)  

Espen Lahnstein (SP) bestilte følgende 
melding: 
Kommunedirektøren bes komme tilbake til 
kommunestyret med en orientering om 
hvordan Lier kommune sikrer sine ikt-systemer 
(digital sikkerhet). Frist i løpet av første halvdel 
av 2022. 
 

Iht. plan Legges frem i juni 2022. 

KS-22-02 - Melding -  
Status på Lier kommunes 
beredskapsplan - Thomas 
Klingen (FRP) 

Thomas Klingen Andersen (FRP) bestilte 
følgende melding: 
Ber om melding knyttet til status på Lier 
kommunes beredskapsplan. Sett på bakgrunn 
av at politiet har tatt ut siktelse mot Gjerdrum 
kommune ved ordfører. Siktelsen tar 

Ferdigstilt Lagt frem i mai 2022. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
utgangspunkt i manglende ivaretakelsen av 
kommunens kommunale oppgaver. 

KS-22-02 - Melding - FNs 
internasjonale dag mot 
kvinnelig 
kjønnslemlestelse - Bård 
Strand (AP) 

Bård Strand (AP) bestilte følgende melding: 
Sist søndag 6.februar var FNs internasjonale 
dag mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Et tema 
som er svært lite viktig for de fleste, og svært 
viktig for noen ytterst få. Også i vår kommune. 
For et tosifret antall år siden vedtok Lier 
Kommune en utmerket handlingsplan mot 
tvangsgifting og kjønnslemlestelse. Jeg ber 
derfor om en melding om status for oppfølging 
av handlingsplanen, og status for kommunens 
pågående arbeid mot disse overgrepene. 

Ikke 
påbegynt 

 

KS-22-03 - Melding -  
Informasjon fra de lag og 
foreninger i Lier som har 
mottatt strømstøtte - Tove 
Hofstad (V) 

Tove Hofstad (V) bestilte følgende melding: 
Som en oppfølging av melding 16/2022 bes 
kommunedirektøren om følgende melding: 
Kommunedirektøren bes om å innhente 
informasjon fra de lag og foreninger i Lier som 
har mottatt strømstøtte. Informasjonen bør 
være en kort redegjørelse om lagenes 
økonomiske situasjon i etterkant av innvilget 
støtte og legges fram for kommunestyret 
senest før behandling av 1. tertialrapport. 

I arbeid Legges frem i juni-møtet.  

PSU-20-11-Melding-Hvilke 
systemer har HR-
avdelingen og 
bedriftshelsetjenesten til å 
støtte lederne i jobben 
mot mer tilstedeværelse?-
Espen Lahnstein (Sp) 

Det er enkelte tjenestesteder i lier kommune 
som har et stort fravær. Det er kostbart, bidrar 
til dårligere kvalitet på tjenestene og gir større 
slitasje på dem som har høy tilstedeværelse. 
Om et tjenestested eller avdeling ber om hjelp 
til å få ned sykefraværet, hvilke systemer har 
HR-avdelingen og bedriftshelsetjenesten til å 
støtte lederne i jobben mot mer 
tilstedeværelse? 
 

Ferdigstilt Melding levert PSU og er 
behandlet. 
 

PSU-21-01-Melding-
Personell og riktig 
kompetanse i helse, 
omsorg og 
velferdstjenestene-Kathy 
Lie (SV) 

For at pasienter og brukere i helse, omsorgs og 
velferdstjenestene våre skal få hjelp og 
behandling av personale med riktig 
kompetanse er det viktig at det ansettes folk 
med riktig utdanning til å utføre de ulike 
oppgavene. Undersøkelser utført av 
sykepleierforbundet har vist at det i mange 

Ferdigstilt Lagt frem i januar 2022 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
tilfeller benyttes ansatte og vikarer med lavere 
utdanning en det som er planlagt i 
virksomhetenes bemanningsplaner. Dette kan 
utgjøre en risiko i forhold til riktig helsehjelp 
og feilvurderinger. Jeg ber derfor om en 
melding som svarer på følgende: Er det 
stillinger i helse, omsorg og velferd i Lier som 
er besatt med ansatte som har lavere 
kvalifikasjon en stillingshjemmelen tilsier? I 
tilfelle, hvor mange stillinger gjelder dette, 
fordelt på sykepleierstillinger, 
vernepleierstillinger og 
helsefagarbeiderstillinger? Når det gjelder 
innleide vikarer ved fravær av faste ansatte 
ønsker jeg en oversikt over hvor ofte (på hvor 
mange vakter) det leies inn personale med 
lavere utdanning enn den de vikarierer for, 
fordelt på de samme yrkesgruppene. (Skal 
legges frem for PSU) 
 

PSU-21-04-Melding-
Nærværsrapportering på 
avdelingsnivå-Espen 
Lahnstein (SP) 

Med bakgrunn i at vi har flere større og mindre 
avdelinger i virksomhetene våre. Bes det om å 
få nærværsrapportering på avdelingsnivå. 
Dette med den bakgrunn i at vi, da kan 
avdekke problemer på avdelingsnivå og sette 
inn tiltak. 
 

Ferdigstilt Melding levert PSU og er 
behandlet. 
 

PSU 28-4-2022 - Melding: 
Rutiner-beredskapsplaner-
mistanke om vold fra 
medarbeider 

Omforent Partssammensatt utvalg bestilte 
følgende melding: 
 
"Utvalget ber om en melding som synliggjør 
rutiner, og eventuelt 
beredskapsplaner, der en medarbeider 
mistenkes for å utsette tjenestemottaker 
for vold etc. 

Iht. plan Planlegges lagt frem i første 
møterunde over sommeren 
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Klima 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
13 Indirekte utslipp - 
Tilrettelegge for mer 
gjenbruk av møbler og 
utstyr i kommunal 
virksomhet. 

Legge til rette for et godt system for gjenbruk i 
Lier kommune. Se på muligheten å ta i bruk et 
digitalt kartleggingsverktøy til dette. 
 

Forsinket Arbeidet med digitalt kartleggings verktøy for 
gjenbruk er ikke startet.  
 

Utfasing av fossile 
energikilder TVS 

Tranby Varmesentral AS er i ferd med å 
utarbeide anbudsdokumenter for utvikling av 
fossilfri varmesentral. Hovedkonseptet er å 
inngå en kontrakt for leveranse av «grønn 
varme» med en leverandør som kan bygge og 
drifte varmesentralen i et avtalt tidsrom. Det 
er på forhånd utredet alternative akseptable 
tekniske løsninger, hvor varmepumper og 
energibrønner, samt bioenergi er de mest 
aktuelle. 
 

Iht. plan Det vises til sak i formannskapet 28.04.2022.  
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Infrastruktur – Bygg, vann, avløp og vei 
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Status økonomi 

 

Lier eiendomsselskap KF (LEKF) og Lier vei, vann og avløp KF (LVVA KF) føres som egne 

selvstendige regnskaper.  

 

Den økonomiske rammen til veidrift i LVVA KF overføres fra Lier kommune. Vann- og 

avløpsområdet finansieres av gebyrer fra innbyggerne. Finansieringen av LEKF skjer 

gjennom et vedtatt system for internhusleie.  

 

LEKF og LVVA KF rapporterer status knyttet til økonomi i selskapenes egne tertialrapporter. 

Politiske oppdrag svares ut i kommunens tertialrapport. Forslag til omdisponering eller 

tilføring av midler spilles inn fra foretakenes styrer til kommunen og vedtas som del av 

kommunens tertialrapport.  

 

Omdisponeringer / budsjettjusteringer – drift LVVA KF 

Budsjettjusteringene nedenfor finansieres ved bruk av LVVA KF sitt disposisjonsfond, og er 

derfor innenfor styret sitt myndighetsområde. Justeringene legges derfor frem til 

orientering i kommunestyret.  

 

 

1. Det er avdekket en feil på veilysanlegget i nedre del av Nøsteområdet. Feilen er så 

alvorlig at lyset har blitt slukket inntil feilen er rettet. Feilen berører over 100 

veilysmaster. Det må etableres ny el-tilførsel og det må gjøres omkobling i samtlige 

master. I bevilgningen for 2022 er det ikke tatt høyde for utbedring av så omfattende 

feil.  

 

Det har vært en økning i komponentkostnader på ca. 20 %. Dette var det ikke tatt høyde 

for i handlingsprogrammet for 2022 – 2025.  

 

2. Det er vedtatt i UMP, sak 29/2022 den 09.03.22 , at Båhusveien skal midlertidig 

breddeutvides til 4,5 m med grusdekke. Dette som følge av dispensasjon fra 

rekkefølgekrav. I tillegg skal det etableres et midlertidig fortau. Dette er en kostnad som 

ikke kan overføres til utbygger.  

 

3. Økt behov dekkes av eksisterende disposisjonsfond i LVVAKF sitt eget regnskap.  
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Forslag til omdisponeringer / budsjettjusteringer – investeringer LVVA KF 

 

 
1. Fylkestinget vedtok den 17. februar 2021 at Kjellstadveien skulle nedklassifiseres til 

kommunal vei i den stand den fremstod.  

 

I et møte med Fylkeskommunen ble det avtalt at veien skulle overtas 1. april 2022 og at 

fylkeskommunen skulle sørge for vintervedlikeholdet ut sesongen, samt utbedre landkar 

på brua over Sandakerelva og skifte ødelagte (blasse) skilt.  

 

I samarbeid med politiet, næringsvirksomhet og beboerforening er det vurdert at 

følgende tiltak bør gjennomføres: 

• Gjennomkjøringsforbud for all motorisert ferdsel (prøveordning) 

• Sikring av kryssingen av gang- og sykkelvei (gamle jernbanetrase) 

• Anlegge flere fartshumper 

• Utbedre siktforhold 

 

Kjellstadveien var ikke kommunal vei på tidspunktet for utarbeidelsen av 

trafikksikkerhetsplanen. Tiltak i Kjellstadveien ble derfor ikke prioritert i tiltaksplanen. 

Etter overtagelsen av veien har styret i Lier VVA vurdert det slik at tiltak må prioriteres. 

Med den foreslåtte tilleggsbevilgningen vil det ikke være behov for omprioritering i den 

vedtatte tiltaksplanen.  

 

2. Utskiftingen av veilys bør framskyndes. Det gjenstår fortsatt 3300 kvikksølvarmaturer 

som har høyt strømforbruk (120 W pr. armatur) og liten lyseffekt. Nye armaturer har et 

strømforbruk på ca. 30 W. Det er hensiktsmessig å bytte armaturer for å få en god effekt 

i forhold til driftsbudsjettet. Rammeavtale-entreprenør har varslet en betydelig 

prisoppgang på armaturer og annen elektronikk. Prisoppgangen kommer på bakgrunn av 

markedssituasjonen i Europa med høye stålpriser og varemangel.  

 

Strømprisene har skutt i været siden november 2021. Det er grunn til å anta at prisen vil 

være vedvarende høy. Armaturer med lavt strømforbruk vil gi utslag på driftsbudsjettet.  

 

Rammeavtale-entreprenør har varslet at han har kapasitet til å forsere den planlagte 

utskiftingen. I tillegg har vi fått gunstig pris på innkjøp av veilysarmaturer. Denne prisen 

vil ikke vedvare.  
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Det er også et behov for å skifte gamle kabler (blankstrekk) og oppbygging av nye 

tennkretser. 

 

 

Forslag til omdisponeringer / budsjettjusteringer – drift LEKF 

 

 
 

LEKF har fondsmidler fra 2021 som er lagt inn i detaljbudsjettet 2022 for å møte 

prognostiserte økte kostnader innen blant annet energi. 

 

I tråd med vedtak i Kommunestyrets sak 154/2020, skal kommunedirektøren betjene 

internhusleie til det kommunale foretaket (LEKF) for å dekke kostnader til forvaltning, drift, 

vedlikehold og utvikling (FDVU). Internhusleie er finansieringsmodellen til foretaket.  

 

Fosshagen 2: investeringsprosjektet ble vedtatt i KS 31/2019 og i Handlingsprogrammet 

2019-2022. Fosshagen 2 driftes fra 01.03.2022. 

 

Gilhus gård: Gården ble ervervet med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak i sak 67/2021, 

juni 2021, og bevilget i sak 147/2021 på Kommunestyrets møte 07.12.2021 

 

Bruveien 5: “Annekset” er flyttet fra gamle Hegg skole til Bruveien 5. Fraflyttet areal tas i 

bruk av virksomheten Kultur og Fritid. Bakgrunnen for tiltaket er uheldig 

sambruk/lokalisering ved gamle Hegg skole. 

 

 
Forslag til omdisponeringer / budsjettjusteringer – investeringer LEKF 
 

 
 

Område Situasjon
Innspill - 

kostnads 

dekning 

(DRIFT)

Husleie Fosshagen 2 i drift fra 01.03.22 2 940 000

Husleie Bruveien 5. Månedlig leie kr 20 700 + FDV kr 21 300 504 000

Husleie Gilhus gård 382 000

Område Situasjon
Innspill - 

kostnads 

dekning 

(INV)

Investering Prosjekt 9582 Tranbylia 7 og 9 - Nye vinduer/fasadeoppgradering 3 800 000
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Prosjektet hadde sin opprinnelige beregning og kalkulasjon fra 2019 og fra tidligere Lier 

Boligselskap AS. Det har vært en prisstigning siden prosjektet ble kalkulert. Det foreslås å 

utvide prosjektet til å inkludere høyere kvalitet på vinduene og etterisolering for å 

redusere energiforbruk.  Det er en kostnadsmessig fordel å kombinere dette tidsmessig 

med øvrige arbeider.  

 

 

Status utvikling og utfordringer 

 

Finansieringsmodellen for LEKF er knyttet til innføring av internhusleie. Modellen legger 

føringer for hvordan nye areal/m2 som kommer i drift skal betjenes økonomisk etter 

forhåndsavtalte størrelser. 

 

I det markedet LEKF kjøper materiell og tjenester, oppleves det betydelige prisøkninger og 

usikkerhet for denne utviklingen fremover. I tillegg til kostnadsutfordringene for LEKF 

kommer også leveranseusikkerhet. Energimarkedet er også kraftig utfordret med en 

prisutvikling som er svært uforutsigbar. Konsekvensene vil erfares innen pågående 

prosjekter, løpende drift og planlagte tiltak. Ekstrabevilgninger må derfor påregnes. 

 

Lier VVA KF har mottatt varsler om prisøkning på flere tjenester. I tillegg registreres det en 

prisøkning på varer og materialer. Fra et økonomisk perspektiv er dette noe som vil påvirke 

både driftsresultatet og pågående prosjekter. Per dags dato er det registrert en 30% økning 

på VA-materiell, 40% på asfalt og 80% på stål som benyttes til bl.a. ventiler, kummer 

og/eller kumlokk. Foretaket vil gjøre en grundig økonomisk analyse av konsekvensene og 

vil synliggjøre disse i 2. tertialrapport.  

 

Rekruttering av kvalifiserte fagarbeidere og ingeniører er krevende på grunn av disharmoni 

mellom kommunalt lønnsnivå og den bransjen vi rekrutterer fra. 

 

Konsekvenser koronapandemien  

LEKF har redusert omfang av tilleggstjenester grunnet pandemien. 

Etterslepet på driftsoppfølging av kommunens bygg søkes hentet inn i 2022 og 2023. 

For Lier VVA KF så er alle ansatte på plass uten restriksjoner. Det vurderes fortløpende 

risiko for samtidig smitte. Møte med eksterne er begrenset til å skje via teams-møter.  
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HP Verbalvedtak 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
HP 20 2.22 Forprosjekt – 
fremtidig bruk av rådhuset 

I tilknytning til stedsutvikling «Lierbyen 2030» 
utarbeides det er forprosjekt for fremtidig 
bruk av rådhuset.  I tillegg til behov for 
oppgradering og innvendig rehabilitering, skal 
man utrede mulige møteplasser og 
publikumsrettede løsninger på 
bakkeplan.  Dette kan omfatte bibliotek, 
seniorsenter og andre sentrumsfunksjoner. 
Endelig kostnadsramme fastsettes ved 
behandling av forprosjektet. 

Påbegynt Det igangsettes et arbeid sammen med 
kommunedirektøren for å utarbeide noen 
mulige alternativ for et fremtidig rådhus. 

HP 21 3.16  Utredes kjøp 
av Statskogs eiendom på 
Sjåstad 

Det utredes muligheten for kjøp av del av 
Statskogs eiendom på Sjåstad – gnr 81, bnr 3 - 
med formål om vern av kulturminner og 
stedsutvikling.  Det utarbeides en egen sak 
som kartlegger verneverdige kulturminner fra 
Sjåstad trevarefabrikk i området.  Området er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til 
boligbygging – Od2 – og deler av området kan 
utvikles og selges som boligtomter. 
 

Forsinket Lier eiendomsselskap KF er i gang med å 
utrede mulig ivaretakelse av kulturminner og 
stedsutvikling gjennom kjøp av arealer og/eller 
planprosess/bestemmelser. 

Statskog, kultur og plan/stedsutvikling er 
involvert (fra 1.tertial 2021). Det er ikke 
mottatt svar fra Statskog. 

HP 21 3.17 Sak- Lier som 
parkeringskommune 

Spørsmålet om Lier som parkeringskommune 
legges frem som egen sak.  Mulighetene for 
samarbeid med andre kommuner må avklares. 

  

 

Iht. plan Politisk sak om parkeringsstrategi legges fram 
for politisk behandling i første halvår 2022.  

Henvendelse om mulig samarbeid med Asker 
og Drammen kommune om håndheving er 
oversendt. Svar fra kommunene vil være med i 
vurderingen i videre valg av 
håndhevingstjenesten. En eventuell avtale om 
vertkommunesamarbeid vil legges fram for 
politisk behandling i løpet av 2022. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
HP 22 3.12 Merkostnad 
ved tilskuddsordningen 
ved tilknytning til 
vann/avløp kommunalt 
nett innarbeides 

Merkostnad ved tilskuddsordningen ved 
tilknytning til vann/avløp kommunalt nett 
innarbeides ifm 1. tertial etter forslag fra 
LVVAKF, ref vedtak i KS sak 120/2021 
 

Iht. plan Det er gitt tilskudd til private for ca. kr. 
300.000. Dette gjelder for 2022 per mars 
måned. Beløpet tilsvarer tilskudd til 2 
husstander.  

 

HP 22 3.11 
Tilstandsanalyse for 
svømmehallen på Stoppen 

Det utarbeides en tilstandsanalyse for 
svømmehallen på Stoppen med 
kostnadsoverslag for nødvendige arbeider for 
å sikre forsvarlig drift knyttet til kommunens 
behov for svømmeopplæring og almen bruk. 
Frist HP 2023-26. 
 

Ferdigstilt Tilstandsanalyse, Nivå 1 (26.08.2021) er 

utarbeidet av Multiconsult 

 
Politiske bestillinger 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
KS-22-03 - Melding - 
Tiltaksliste for fylkesveier- 
oversikt over tiltak som 
sendes til Viken 
fylkeskommune med Lier 
kommunens prioriteringer 
- Majda Anicic (SV) 

Majda Anicic (SV) bestilte følgende melding: 
Tiltaksliste for fylkesveier- oversikt over tiltak 
som sendes til Viken fylkeskommune med Lier 
kommunens prioriteringer. Pr i dag finnes det 
ikke GS vei eller fortau langs Nøsteveien - fra 
krysset med Kirkeveien til ca. krysset med 
Kjelstadveien/ Årkvislaveien. 
SV ber kommunedirektøren om melding 
/redegjørelse: • Hvorfor står ikke denne 
viktige manglende GS veien langs Nøsteveien i 
lista over tiltak som Lier kommune melder til 
fylkeskommunen. 
SV mener at Lier kommune må jobbe aktivt 
mot fylkeskommunen for å få i gang 
planlegging og gjennomføring av denne viktige 
GS strekningen. Dette er en lang strekning i en 
av de mest befolkede deler av Lier kommune. 
Det ligger store boligområder rundt og dette 
er veien mellom Lierbyen og Drammen. Dette 
er bl.a. skolevei til VGS Stoppen elever. Dette 
er veien for barn og unge til idrettsarenaer og 
andre aktiviteter som foregår på Stoppen. 

Pågår Tiltaket står i lista og FK er i gang med 
reguleringsplanarbeidet 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
Dette er veien som kunne brukes av alle – 
både i fritiden og som jobbreise. 
 

Klima 
    

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
01 Direkte utslipp - 
Etablere flere 
sykkelparkeringer ved 
kommunens virksomheter 

Det er satt av egne investeringsmidler til flere 
sykkelparkeringer ved kommunens 
virksomheter. 
 

Iht. 

plan 

Dette gjøres som en naturlig del av den 

generelle tilretteleggingen ved alle kommunens 

formålsbygg 

03 Direkte utslipp - 
Implementering av strategi 
for grønn mobilitet 

Strategi for grønn mobilitet vedtatt av 
kommunestyret 5.5.2020, har som formål å 
bidra til en felles retning på kommunens 
mobilitetsarbeid. Strategiens mål er samordnet 
med kommuneplanen innhold om grønn 
mobilitet. Strategiens tre innsatsområder er i 
samsvar med transportpyramidens 
prioriteringer, men tilpasset lokale hensyn. 

  

 

Iht. 
plan 

 

12 Indirekte utslipp - 
Styrking av energiledelse 
gjennom energi- og 
driftsoppfølging. 

Det arbeides kontinuerlig med 
energioppfølging og energieffektiveringstiltak i 
kommunens bygg. Kompetanseheving av 
driftspersonell er en viktig del for ha et høyt 
fokus på mest mulig effektiv energibruk. 
 

Iht. 

plan 
Driftsinstrukser som sikrer oppmerksomhet og 

grunnlag for korrekt styring er i 

implementering. 

Det arbeides kontinuerlig med 

energioppfølging og 

energieffektiviseringstiltak i kommunens 

bygg. Kompetanseheving av driftspersonell 

er en viktig del for ha et høyt fokus på mest 

mulig effektiv energibruk 

14 Indirekte utslipp - Tiltak 
for å redusere 
fremmedsvann på 
avløpsnettet 

Det er opprettet et kildesorteringsteam som 
arbeider med å kartlegge ledningsnettet og 
finne feilkoblinger og innlekking for å redusere 
fremmedvann på avløpsnettet. Dette er et 
svært viktig tiltak for å redusere vannmengden 
og videre energiforbruk ved pumpestasjoner og 
renseanlegg. Det er pr nå vanskelig å anslå hva 
dette vil utgjøre i redusert energiforbruk. 

Iht. 
plan 

Som en del av oppgavene innen drift og 
vedlikehold av ledningsnett og installasjoner 
inngår kildesporing og kontroll av innlekking på 
ledningsnettet. Fjerning av feilkoblinger og 
innlekking er viktig for å redusere 
fremmedvannmengden og fjerne forurensning 
til bekker og vassdrag. Dette er et arbeid som 
pågår kontinuerlig. Mange av 
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status 
investeringsprosjektene innen vann- og 
avløpsområdet har også som formål å redusere 
innlekking / utlekking.  

16 Indirekte utslipp - 
Vurdere tilleggsanbud på 
massivtre ved store nye 
byggeprosjekter. 

Kjellstad gård prosjekteres for massivtre.  Iht. 
plan 

I alle større byggeprosjekter vurderes bruk av 
massivtre. 

Tilrettelegging for gange, 
sykkel og kollektivt 

Tilrettelegging for økt gange, sykkel og 
kollektivt finansieres både gjennom midler fra 
Lier VVA og Buskerudbyen (statlige 
belønningsmidler) 

Iht. 
plan 
 

Tema ivaretatt via finansiering i 

handlingsprogram for etablering av gang- og 

sykkelveier i tillegg til trafikksikringstiltak. 

Utskifting av fossile 
tjenestebiler til elbiler - 
utskifting av fossile 
maskiner og tyngre 
kjøretøy til fossilfrie 

Lier kommune har mål om at 80 % av 
tjenestebilene skulle være nullutslippsbiler 
innen 2020. pr mai 2020 er 26 prosent av 
bilene nullutslippsbiler. Det er behov for mer 
midler for å intensivere utskiftningen.Utskifting 
av fossile maskiner og tyngre kjøretøy til 
fossilfrie lar seg ikke gjøre uten ekstra 
finansiering. Det er behov for å sette av en 
betydelig sum for å øke utskiftning av bil og 
maskinparken i kommunen.For 
beredskapsvirksomheter så er bruk av 
lavutslippskjøretøy å anbefale. Dette grunnet 
behov for ytterligere utvikling av 
markedstilgjengelige kjøretøy i form av 
rekkevidde og lastekapasiteten til 
nullutslippskjøretøy. 

Iht. 
plan 

22 av 31 kjøretøy / maskiner er Euro 6 /Steg 5 / 
nullutslipp, dvs. 71 %.  

 
LEKF har 21 kjøretøy (håndverksbiler og en 

lastebil(skap)  
18 kommer fra tidligere Alier AS, og 2 fra 

tidligere Lier boligselskap AS 
Halvparten av kjøretøyene er leaset, resten eid. 
PT er el-bilandelen 30 % og raskt økende. LEKF 

skifter ut kjøretøy i tråd med når 

leasingavtalene som er inngått av tidligere Alier 

AS , går ut. Nye biler inn er kun elektriske. 

 

Utskifting av gatelys til LED-
armatur 

37,5 % av veilyset er skiftet ut. 5,6 mill. pr år, i 
2020 ble det skiftet ut 400 armaturer- hva 
utgjør dette i redusert energiforbruk? 120 W 
ned til 40 W. 
 

Iht. 
plan 

Den årlige bevilgningen til veilys benyttes til 
utskifting av armaturer, rette forskriftsstridige 
anlegg, flytte tennpunkt ut av nettverkseiers 
trafostasjoner og skifte kabler uten isolasjon. 
Førsteprioritet er retting av forskriftsstridige 
anlegg. Retting av anlegg og skifting av 
armaturer blir gjort områdevis.  

Det er fortsatt ca 3300 gamle 
kvikksølvarmaturer som må skiftes til LED. Med 
dagens utskiftingstakt er det behov for 
investeringsmidler i mange år framover. 
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Medarbeidere, HMS og internkontroll 
 
Nærvær 

 

Måltallet for nærvær i Lier kommune er 95 prosent. Det totale nærværet 

akkumulert per 31.03.2022 er på 88,8 prosent. Det legemeldte, akkumulerte 

sykefraværet utgjør 6,2 prosent. Egenmeldt fravær er 2,7 prosent. Det totale 

nærværet ligger 1,1 prosent under nærværet i samme periode i 2021.  

 

Fra januar 2022 ble nærværsrapportering på tjenesteområdene erstattet med 

rapportering på de politiske utvalgene, men rapportering per virksomhet fortsetter 

som tidligere. Nærværsrapporteringen skal over i Framsikt og strukturen i 

rapporteringen må da følge strukturen i Framsikt. Det er kun mulig å rapportere på 

fravær, så nærværstall blir erstattet med fraværstall når ny rapporteringsform er på 

plass.   

 

Det har i første tertial i 2022 vært en økende trend i nærværet. I januar og februar 

var det en svak nedgang i nærværet, mens det i mars måned var en øking fra 87,7 

prosent til 90,8 prosent. Nærværet har over en lengre periode vært lavere enn 

foregående år, men i mars var nærværet høyere enn samme tid i 2021. Det er 

fortsatt stor variasjon i nærværet i de ulike virksomhetene, men vi ser at flere av 

virksomhetene som har hatt lave nærværstall nå har en økende trend. Det er en 

økning i nærværet i samtlige utvalg i første tertial.  

 

Nærværstallene i starten av 2022 var fortsatt preget av pandemien, da det fortsatt 

var ansatte som var syke og flere satte ord på en slitenhet knyttet til pandemien. Den 

positive utviklingen vi ser i mars måned kan tyde på at trenden har snudd og at vi 

fremover vil se en økning i nærværet. Det er viktig å sette tydelig fokus på 

nærværsarbeid fremover, og jobbe systematisk og målrettet for å øke nærværet. Det 

er viktig med tett oppfølging av virksomheter med lavt nærvær, se på mulige 

årsakssammenhenger og gi støtte til leder i enkeltsaker. 

 

Lier kommune jobber med å øke nærværet blant ansatte, med fokus på 

forebyggende tiltak i arbeidsmiljøet. Kompetansehevende tiltak og et systematisk 

og strukturert nærværsarbeid, med engasjement og eierskap hos virksomhetene, er 

viktig. 
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 OVERSIKT LIER KOMMUNE ETTER FRAVÆRSTYPER PER MÅNED 2022  

1. tertial 2022 
per måned 

Egenmeldt 
fravær 

Legemeldt 
fravær kortere 
enn 16 dager 

Legemeldt fravær 
lenger enn 16 
dager 

Totalt 
nærvær 

Januar 2,7 2,9 5,8 88,7 

Februar 3,5 2,8 6,0 87,7 

Mars 1,8 1,7 5,6 90,8 

 
 

AKKUMULERT NÆRVÆR I LIER KOMMUNE I 2022 

Utvalg  

OPPVEKST,- KULTUR- OG IDRETTSUTVALGET 88,1 

HELSE,- OMSORG OG VELFERDSUTVALGET 89,1 

MILJØ- OG PLANUTVALGET 90,1 

LANDBRUKSUTVALGET 88,5 

FORMANNSKAPET- STAB 93,2 

LIER EIENDOMSSELSKAP KF 97,1 

LIER VEI, VANN OG AVLØP KF 93,5 

AKKUMULERT NÆRVÆR I 2022 88,8 

MÅL 95,0 

avvik fra mål 2022 -6,2 

 
 

Lærlinger 

 

Lier kommune er godkjent som selvstendig lærebedrift i fem fagretninger. I tråd 

med kommunestyrets vedtak driftes og utvikles lærlingeordningen i egen regi. 

Kommunens lærlinger følges opp i tråd med plan for opplæring innen 

yrkesretningene helse-, barne- og ungdomsarbeider og kontorfag. Det arbeides med 

å kunne tilby læreplasser i ytterligere to fagretninger; byggdrifterfaget og renhold, i 

samarbeid med Lier eiendom KF. 

 

De siste årene har Lier kommunes ambisjon for lærlingeinntak vært i tråd med 

handlingsprogram og budsjett. Per 1.mars 2022 har kommunen 35 lærlinger.  

 

Det rekrutteres i disse dager et nytt kull med lærlinger som startet opp i august. Lier 

kommune har lærlinger i de tre fagretningene; barne- og ungdomsarbeider (7), 

helsefagarbeider (23) og kontor- og administrasjonsfaget (5). Lier kommune har 

med det 1 lærling per 750 innbygger. 
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Som et ledd i arbeidet med økt kvalitet på opplæringen, implementerer kommunen 

gradvis en digital portal for systematisk oppfølging av lærlingene. Prosjektet startet 

opp i andre kvartal 2021, og i august tok det nye kullet portalen OLK WEB i bruk. Det 

har fungert godt og det planlegges nå med opplæring i forbindelse med oppstart for 

det nye kullet lærlinger som starter til høsten. 

 

Lederarena for virksomhetsledere 

 

Lier kommune har to felles lederarenaer for virksomhetsledere på tvers av sektorer; 

lederforum som arrangeres fire ganger i året og en årlig ledersamling over to dager. 

Hensikten med lederarenaene er å styrke styringsdialogen, samhandlingen og å 

heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder.  

  

Årets første lederforum ble avholdt i mars. På dette forumet var tema Kvalitet og 

internkontroll, Organisering og Handlingsplan digitalisering. Neste forum er i juni og 

kommunedirektøren jobber nå med å fastsette tema for dette forumet. 

  

Ledersamlingen vil gjennomføres i oktober. Endelig tema for disse dagene er ikke 

avgjort enda. Kommunedirektøren har imidlertid startet arbeidet med å planlegge 

samlingen. 

  

Ledelsesfagdagen arrangeres høsten 2022. I tillegg legges det opp til 2 dagers 

lederopplæring for nye ledere. Første del er gjennomført våren 2022. Del to 

arrangeres høsten 2022.  

  

Utviklings- og ledelsesverktøyet 10-faktor 

 

I arbeidet med kontinuerlig forbedring er 10-faktor en viktig brikke. I sin enkleste 

form er dette en medarbeiderundersøkelse, men den bygger på en grunnidé om at 

arbeidsmiljøet må jobbes med kontinuerlig både på organisasjons-, gruppe-, 

medarbeider- og ledernivå. 

  

I Lier gjennomføres medarbeiderundersøkelsen hvert andre år, i tråd med 

anbefalinger fra KS. Undersøkelsen ble sist gjennomført høsten 2021 og 

kommunedirektøren var godt fornøyd med både svarprosent og resultater (mer 

informasjon om resultater i Partssammensatt utvalg melding 2021/10018). 

  

I tiden etter endt undersøkelse har virksomhetene jobbet med å følge opp 

resultatene. Dette har resultert i egne handlingsplaner for den enkelte virksomhet. I 

handlingsplanen fremgår det hvordan leder, sammen med sine medarbeidere, skal 
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jobbe videre med å utvikle eget arbeidsmiljø. I forbindelse med oppfølgingsarbeidet 

ble ledere tilbudt verktøy og støtte. 

  

Kompetanse  

 

Kompetansestrategi: 

Det har vært jobbet videre med kompetansestrategi og denne er nå ferdigstilt. 

Strategien bygger på et omfattende innsiktsarbeid, der forskning, kommunens 

planverk og mye involvering har resultert i en strategi som peker ut en klarere 

retning for hvordan vi skal jobbe med kompetanse i kommunen.  

  

Strategien peker ut fem retningsgivende faktorer som det skal jobbes med. 

Kompetansearbeidet i Lier kommune skal være: 1) Prioritert, 2) Integrert, 3) 

Ansvarliggjort, 4) Målrettet og 5) Enkelt å gjennomføre. Videre viser strategien til 

konkrete tiltak som skal gjennomføres i tiden fremover.  

  

Kommunedirektøren vil nå vektlegge at strategien implementeres på en god måte.  

  

Andre opplæringstiltak: 

Noen opplæringstiltak har vært satt på vent under korona, mens andre er 

gjennomført digitalt, som for eksempel obligatorisk HMS-opplæring. Felleskurs i 

hovedavtalen gjennomføres våren 2022 og ledelsesfagdag høsten 2022.  En samling 

for alle lokale medbestemmelsesutvalg ble gjennomført høsten 2021.      

 

Heltidskultur – Nytt blikk 

 

Lier kommune har deltatt i KS’ 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 ligger i 

tjenesteområdet helse, omsorg og velferd. Det sentrale prosjektet er avsluttet, og 

Lier kommune ønsker å fortsette arbeidet lokalt.  

  

Kommunedirektøren la prosjektet i bero i påvente av evaluering, reorganisering 

etter ny prosjektmodell og prosjektledelse. Pandemien har forsinket 

reorganiseringen ytterligere. I første fase må prosjektet ta stilling til: 

• Frivillig – ufrivillig deltid 

• Hvilke tjenesteområder som skal delta i prosjektet. 

• Turnus 
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Kvalitetsledelse og internkontroll 

 

Status for internkontroll legges frem i en egen sak for kommunestyret. 

 

Ny avviksmodul 

Ny avviksmodul gikk i drift i mars måned. Vi ser nå at de fleste tjenesteområdene er 

representert i avviksstatistikken. Dette er gledelig, da ett av målene med prosjekt 

nytt kvalitetssystem er at alle medarbeidere, uavhengig av tjenesteområde, skal 

kunne melde avvik i kvalitetssystemet.    

 

Veien videre i arbeidet med nytt digitalt kvalitetssystem  

På nyåret ble det satt i gang en konkurranse der medarbeidere kunne komme med 

forslag til hva vårt nye kvalitetssystem skulle hete. Det ble til slutt Rettesnora som 

ble valgt som vinner. 

 

Arbeidet er nå i gang med å få på plass ny dokumentmodul. Dette betyr at alle 

gamle rutiner og prosedyrer skal flyttes over til Rettesnora slik at medarbeidere får 

alt samlet på et sted og slipper å forholde seg til et system for avvik og et system for 

rutiner, slik det er i dag.  Arbeidet med å få på plass en ny dokumentmodul vil 

kreve svært mye ressurser og tid fra virksomhetene.  
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Økonomi  
 

 

Lønnsreserve: 

Det er avsatt midler for å håndtere et lønnsoppgjør i henhold til signalene i 

statsbudsjettet på 3,2 %. Utfra lønnsoppgjøret i frontfaget på 3,7 %, og signaler og 

høye forventningene i fagforbundene på kommune området, er det en usikkerhet 

om konsekvenser av lønnsoppgjøret. Partene har i skrivende stund brutt 

forhandlingene grunnet at avstanden mellom partene er for stor. 

 

Ukraina konflikten: 

Med Krigen i Ukraina ble Lier anmodet, og vedtok, økning i mottak fra 35 til 190 

flyktninger.  

 

Det er fortsatt en del usikkerhet hvordan dette vil påvirke økonomien i kommunen.  

Kommunene får ordinært integreringstilskudd for flyktninger de mottar, og evt. 

50.000 kroner pr. flyktning hvis mottaket blir lavere enn 190. Foreløpige 

beregninger tyder på at denne finansieringen kan dekke kommunens økte 

utgiftsbehov. Det arbeidet nå med å etablere tjenester for å ivareta behovet som 

utløses.  

 

 

Prognose for netto driftsresultat  

 

Prognosen per 1. tertial innebærer at netto driftsresultat øker fra budsjetterte 19,9 

millioner kroner til 33,4 millioner kroner i inneværende år. Dette gir en økning i 

netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter fra 0,94 % til 1,6 %. Gitt vedtak i 

forhold til rådmannens forslag vil prognose netto driftsresultat bli 1,3 %. 
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Resultat prognose

2021 årsresultat

Tall i 1000 kr. pr. august

Virksomhetene totalt 12 300                -5 000            

Skatt og rammetilskudd 62 700            -                 

Vann og avløp (leie av infrastruktur 5 300             

Renter, rentekomp og utbytte -3 800            18 500            

Pensjon, lønnsoppgjør og arbeidsgiveravgift 8 900             -                 

Integreringstilskudd 3 200             

Avsetning til korona og basistilskudd

Utbytte og sluttoppgjør -                 

Annet, ink. koronaeffekter 3 500             -                 

Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett 92 100                13 500                

Budsjettert netto driftsresultat (just bud eks. bundne fond)) 32 700                19 897                

Netto driftsresultat prognose 124 800              33 397                

Netto driftsresultat i prosent 5,5 % 1,6 %

Prognose årsresultat 2022

 
 
Prognosen er under forutsetning av at kommunens koronautgifter kompenseres 

fullt ut fra staten.  

 

Tabellen ovenfor viser status for kommunen eksklusive kommunale foretak. 

Eventuelle avvik hos de kommunale foretakene presenteres i deres respektive 

tertialrapporter.  

 

I tabellen nedenfor blir tjenesteområdenes økonomiske avvik og forventede avvik 

på fellesområdet nærmere beskrevet. Røde tall i minus er merforbruk 

og/eller mindreinntekt. 
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Tjeneste-
områdene 

Kommentar Prognose 
årsresultat 

10 Oppvekst    Skoler: 5 av 12 skoler har avvik høyere enn 5%. 
Prognose for året er et merforbruk på 7 mill. Dette er 
en prognose med stor usikkerhet.   

     

Barnehageområdet og øvrige virksomheter er godt 
innenfor budsjett. Vi har en prognose på et overskudd 
for barnehagesektoren på 2 mill. Prognosen vil være 
langt sikrere når vi har kjøp og salg mellom kommuner, 
og tilrettelagte tiltak for 1.halvår ferdig. 

 

-5 000 

 

 

 

30 Helse, 
omsorg og 
velferd    

Det har vært store utgifter og utfordringer knyttet til 
koronapandemien, pr. mars er det prosjektført 27 
millioner kroner. Hvis en ser bort fra korona forventes 
utvalgets ansvarsområde å samlet å gå i balanse. Det 
jobbes med at overforbruk på noen områder dekkes 
inn av underforbruk andre steder.  

Områder med utfordringer: 
Legevakten ble ikke kompensert for prisvekst utover 
deflator i 2021 på 0,85 millioner kroner. Lier må dekke 
sin andel av overforbruk i 2021 på 0,45 millioner 
kroner.  

Vedtakskontoret melder om høyt bruk av 
overliggerdøgn, utviklingen videre er usikker.  

Nøstehagen sykehjem har hatt utfordringer med å 
tilpasse seg rammen, forventet et merforbruk på 
minimum 2 millioner kroner.  

Voksne med funksjonsnedsettelser skal etablere 
tjenester til 2 nye brukere og det vurderes behov for 
endringer i bygget på Glitre bofellesskap.  

Forebyggende enhet er i stor grad vært basert på 
Korona midler, dette gir utfordringer med hensyn til 
forutsigbarhet og budsjett etter sommeren.   

Balanse 

60 Kommunale 
foretak    

Begge de kommunale foretakene rapporterer 
eventuelle avvik i sine respektive tertialrapporter.   
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70 Steds- og 
samfunns-
utvikling       

På nåværende tidspunkt ligger det an til et 
merforbruk hos Bygg og Geodata men det er for tidlig 
å si noe om året sett under ett.  

 

80 
Organisasjon 
og utvikling    

På nåværende tidspunkt er det ingenting som tilsier 
overskridelser totalt sett men det er utfordringer med 
IKT generelt og kostnader til kjøp av juridiske tjenester 
som det ikke er budsjett for. 

Balanse 

90 
Fellesområdet  
  
 

Utbytte fra Lier Everk Holding antas å bli 10 millioner 
kroner høyere enn budsjettert.  

 

Vardar melder om økt utbytte tilsvarende 8,5 
millioner kroner høyere enn budsjett.  

  

 

 
 
 
Skatteinngang 2022 
 
Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet 

 
 
På grunn av engangsinntekten fra skatt i 2021 er det budsjettert med en nedgang i 

skatteinntekten i 2022 på 1,1 % i Lier og 0,9 % i kommunesektoren totalt. Lier 

kommunes skatteanslag ble satt 20 millioner høyere enn KS sin prognosemodell 

tilsa da budsjettet for 2022 ble vedtatt i desember i fjor.  

 

Som det fremkommer av tabellen over, er skatteinngangen så langt i år vesentlig 

høyere enn regjeringens anslag også for 2022. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt 

frem få dager før tertialmeldingen sendes ut.  

 

I revidert nasjonalbudsjett forklares skatteøkningen med en oppjustert lønns- og 

sysselsettingsvekst og at økte utbytter i 2021 medfører høyere skatteinntekter i 

2022 enn forutsatt. Regjeringen har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett økt 

skatteanslaget for 2022 med hele 17,4 milliarder kroner for kommunene. 

Regjeringen ønsker å dempe pengebruken i offentlig sektor og vil derfor å inndra 

9,1 mrd. av merinntekten fra skatten. Dette vil bli gjort som et trekk i 

rammetilskuddet. Den øvrige merinntekten må sees i sammenheng med at 

Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år
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Kommunen -1,1 % 37,0 % 21,4 % 8,7 %

Landet -0,9 % 19,1 % 18,7 % 8,9 %
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lønnsoppgjøret ser ut til å bli dyrere enn budsjettert, samt at prisstigningen på varer 

og tjenester blir høyere enn antatt. Denne merutgiften er beregnet til 5,4 milliarder 

kroner. Dette innebærer at kommunene sitter igjen med en merinntekt fra skatten 

på 2,9 milliarder kroner i 2022, dersom regjeringens nye prognoser slår til. Hvordan 

dette slår ut for Lier kommune er ikke mulig å si før vi kjenner fordelingen av 

inndragningen i rammetilskudd mellom enkeltkommuner. Vi antar at Kommunenes 

sentralforbund (KS) vil utarbeide en ny prognosemodell for kommunene med det 

første.  

 

Regjeringen har ikke lagt frem noen kompensasjon for koronautgifter i revidert 

nasjonalbudsjett, men vil komme tilbake til dette mot slutten av året. Det er varslet 

at merinntekter fra skatten vil bli hensyntatt når behovet for kompensasjoner 

vurderes.  

 

Dette innebærer samlet sett at sannsynligheten for et negativt avvik i 2022 for Lier 

kommune er økt. Kommunedirektøren har allikevel satt prognosen til 

budsjettbalanse, ettersom det er flere viktige faktorer som er usikre på det 

nåværende tidspunkt.  

 

 

Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen 

Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk i rammetilskuddet 

for å utjevne forskjeller mellom kommunen på skatteinntekter. Lier kommune 

hadde per mars skatteinntekter på 108 % av landsgjennomsnittet før utjevning og 

102 % av landsgjennomsnittet per innbygger etter utjevning av skatteinntekten.  

 

Skatteinngang Lier kommune 
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Koronarelaterte kostnader for TISK1 og vaksinasjon 

 

Dette kapittelet redegjør for status for Lier kommune med tanke på dokumenterte 

kostnader for kommunens håndtering av korona og hvordan dette helt eller delvis 

er finansiert av økte midler/tilskudd fra staten. 

 

Rapportert forbruk på tjenesteområdene til og med april 2022 

 
 

  

 

 
 

 

* utgifter fra LEKF ble fakturert i desember 2021, men periodisert flatt  

 
1 TISK; Testing, isolering, smittesporing og karantene 

tall i 1000 kroner

Koronarelaterte utgifter januar februar mars april Totalsum

Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget 2 978 3 050 3 782 2 483 12 293

Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget 5 540 11 962 12 467 10 517 40 486

Formannskapet - Stab -67 61 14 0 8

Regnskap 2022 8 451 15 072 16 263 13 000 52 787

4 834 4 441 4 956
6 451 6 350

5 121
4 641

3 730 4 158

6 191
3 931
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RAPPORTERT FORBRUK I 2022 OG 2021
Regnskap 2021 *

Regnskap 2022

COVID-19 (94%)
49,5 mill.kr

Vaksinering (6%)
3,3 mill.kr
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Kommunen har så langt ikke kompensert virksomhetenes utgifter, da vi ikke har 

mottatt noen kompensasjon fra staten. Det er usikkerhet rundt dekning av utgifter i 

2022, men vi forutsetter at alle merutgifter knyttet til pandemien dekkes av statlige 

kompensasjoner.  

Investeringer 
Oversikt over de største investeringsprosjektene rapporteres i tertialrapportene til 

Lier Eiendomsselskap KF og Lier vei, vann og avløp KF. 

 

Arbeidsledighet 

I månedsrapporteringen de siste månedene har administrasjonen sendt ut 

informasjon om utviklingen i arbeidsledighet i kommunen.  

 
 

 
 

 


