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Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara 
Gunn Cecilie Ringdal Leder H  
Brynhild Heitmann Nestleder KRF  
Søren Falch Zapffe Medlem H  
Karl Bellen Medlem H  
Per Hægstad Medlem H  
Hanne Myhre Gravdal Medlem H  
Olav Aasmundrud Medlem H  
Helene Justad Medlem H  
Hanne Garås Medlem H  
Mari Espedal Medlem H  
Adnan Afzal Medlem H  
Unni Lærum Medlem H  
Per Werrum Medlem H  
Frank Yggeseth Medlem H  
Reidar Lauritsen Medlem H  
Arne Jørstad Medlem H  
Knut Olaf Haveråen Kals Medlem H  
Per Otto Olsen Varamedlem H Hilde Kristine Fossum (H) 
Ove Brude Kolstad Varamedlem H Gina Elisabeth Ekeberg (H) 
Silje Kjellesvik Norheim Medlem A  
Tov Hasler Tovsen Medlem A  
Runar Gravdal Medlem A  
Petter Enrique Dreier Medlem A  
Knut Røssum Medlem A  
Anne Marie Westlie Eidal Medlem A  
Hedda Kyrkjerud Medlem A  



Gunnar Nebell Medlem A  
Tone Elisabeth Svendsen Medlem A  
Ann Heidi Romundset Svorstøl Medlem A  
Tor Birger Jeppesen Medlem A  
Per Arne Bredesen Medlem A  
Pål Birger Bendiksen Medlem A  
Maria Angelica Bråten Varamedlem SV Ove Andreas Solberg (A) 
Morgan E. Langfeldt Medlem FRP  
Lars Haugen Medlem FRP  
Thomas Emil Klingen Andersen Varamedlem FRP Knut Eilert Sørnes (FRP) 
Vidar Borgen Varamedlem FRP Mette Irene Hansen (FRP) 
Eva Margareth Kristiansen Varamedlem FRP Per Guthorm Vemork (FRP) 
Espen Lahnstein Medlem SP  
Laila Margrethe Tryde Medlem SP  
Jan O. Stolp Medlem SP  
Tove Hofstad Medlem V  
Geir Cato Kristiansen Medlem V  
Marianne Berg Medlem V  
Anders G Opsahl Medlem KRF  
Janicke Karin Solheim Medlem MDG  
Øivind Hammer Medlem MDG  
Ninnie Bjørnland Medlem SV  
Arne Christian Rødby Medlem UF  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bente Gravdal 
Sikke Næsheim 
Hanne B. Stubberud 
Sissel K. Haavaag 
Marianne Woldstad 
Erik Modal 
Trond Larsen 

Rådmann 
Kommunalsjef 
Kommunalsjef 
Kommunalsjef 
Kommunikasjonssjef 
Kommunikasjonsrådgiver 
Økonomirådgiver 

 
Diverse tatt opp under møtet: 
Publikums spørrekvarter: 
 
 Dag Tore Kallåk, Utdanningsforbundet, hadde merknad til sak 15. 
 
--------------- 
 
Ordførers informasjonskvarter: 
 Befaring med styringsgruppen for tømmerterminalen. Gullaug og Lierstranda er ikke tatt                                                                   

med i planprogrammet. 
 Frivilligbørs i Lier, en suksess med over 122 avtaler mellom næringsliv, organisasjoner og 

kommunens virksomheter 
 Representantskap Glitrevannverket 
 Fylkeskommunens kollektivråd og møte med samferdselsutvalget med konkrete innspill 

på samferdselsprosjekter og kollektivtilbud. 
 



--------------- 
 
 Silje Kjellesvik Norheim (AP) etterlyste melding om støyskjerming ved Gullaug skole 

bestilt i kommunestyrets møte 11.12.2018. 
 
--------------- 
 
Bestilling av sak: 
 
V, SP, KRF, MDG og SV bestilte følgende sak med tilslutning fra formannskapet: 
Rådmannen bes om å utarbeide en sak med sikte på bedre lokal innsats i Lier mot insektsdød 
og styrking av biologisk mangfold. Samtidig bes rådmannen sikre bred medvirkning. 
 
Runar Gravdal (AP) bestilte følgende sak som ble vedtatt med 38 stemmer (13AP, 8H, 
5FRP, 2MDG, 1KRF, 3SP, 2SV, 3V, 1U) mot 11 stemmer (10H, 1KRF): 
Rådmannen kommer tilbake med en sak hvor det utredes hvordan og når Tranby varmesentral 
skal innrette seg i forhold til Lier kommunes klima- og energiplan vedtatt i kommunestyret 
den 7/3-2017. 
 
--------------- 
 
Bestilling av melding: 
 
Hanne Garås (H) bestilte følgende melding: 
Jeg ber med dette om en melding som belyser Lier kommunes rutiner knyttet til renhold ved 
våre skoler. 
Det bes også om at omfanget beskrives slik at standardene kommer frem. Dersom det er gjort 
endringer i omfang/standard eller rutiner i løpet av skoleåret 2018/19 skal dette også belyses. 
 
 
Ninnie Bjørnland (SV) bestilte følgende melding: 
Lier SV viser til epost fra Kjersti Jacobsen til rådmannen som omhandler bekymringsfulle 
forhold ved bofelleskapene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette dreier seg om 
mennesker som i liten grad har evnen til å ivareta egne interesser og er prisgitt omsorgen de 
får fra Lier kommune. Bekymringen fra Jacobsen er en av flere bekymringer vi har mottatt de 
siste årene. Vi ber derfor om en melding som omhandler de nevnte forholdene spesielt og 
hvordan situasjonen er i bofelleskapene generelt. Meldingen skal bl a redegjøre for klager fra 
pårørende, verger og beboere, bruk av tvang over tid, resultat av tilsyn, sykefravær, andel 
ansatte som jobber direkte med beboerne som har høyskoleutdanning eller fagbrev, 
bemanningsnorm/pleiefaktor, graden av deltidsstillinger og for øvrig andre relevante ting 
rådmannen finner det riktig å beskrive for å opplyse saken. Meldingen skal også beskrive 
eventuelle tiltak som rådmannen mener bør iverksettes dersom rådmannen mener det er 
nødvendig. 
 
Vi ber også rådmannen redegjøre for omfanget av eventuelle private kjøp av denne typen 
tjenester og hvordan kvaliteten i disse tjenestene følges opp og sikres 
 
 
 
 
Gunn Cecilie Ringdal          Charlotte O. Liseth 
Ordfører                          Utvalgssekretær 



SAKSLISTE: 
 

Saksnr  

14/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.2019 
 

15/2019 
 
Kvalitetsplan barnehage 2019-2020, revidert etter høringsrunde 

 
16/2019 

 
Mobildekning Eiksetraområdet - framføring av strøm til basestasjon 

17/2019 
 
Mulig omorganisering av Legevakta i Drammensregionen IKS og 
Drammensregionens interkommunale krisesenter (Betzy) 

 
18/2019 

 
Glitre bofellesskap - finansiering nytt bygg 

 
19/2019 

 
Kommunal garanti til Tranby Varmesentral 

 
20/2019 

 
Digitaliseringsstrategi Lier kommune 

 
21/2019 

 
Tidsplan for saken om leksefri skole 

 
22/2019 

 
Meldinger 

 
9/2019 

 
Eldrerådet - årsmelding 2018 

 
10/2019 

 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2018 

 
11/2019 

 
Bemanning Flyktningtjenesten 

 
12/2019 

 
Orientering om Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre. 

 
13/2019 

 
Oppfølging av vedtak i sak 5/2019 - Bosetting av flyktninger 

 
14/2019 

 
Prosjektplanen for velferdsteknologi 

 
23/2019 

 
Interpellasjoner/spørsmål 

 
5/2019 

 
Spørsmål fra Tove Hofstad ((V) om lokal innsats mot insektdød 

 
 



14/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.2019 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Protokoll fra møte 12.02.2019 godkjennes. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Protokoll fra møte 12.02.2019 ble godkjent enstemmig. 
 

 

15/2019 Kvalitetsplan barnehage 2019-2020, revidert etter høringsrunde 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Kvalitetsplan for lierbarnehagen 2019-2020 Lek, læring og livsmestring vedtas.  
 
Ny innledning til Kvalitetsplan for lierbarnehagene 2019-2020: 
Barnehage er et kommunalt ansvar, som ligger under Grunnskole- barnehage og 
kulturutvalget ansvarsområde. Det betyr at vi i større grad kan skape gode sammenhenger og 
helhet i oppvekst- og utdanningspolitikken.  
 
Lek, læring og livsmestring er viktige elementer i kvalitetsplanen. Planen angir retning og er 
et styringsdokument for alle som jobber i lierbarnehagen. Det er styrer som er ansvarlig for at 
kvalitetsplanen implementeres i egen barnehage.  
 
Kvalitetsplanen for lierbarnehagen 2019-2020 legger særlig vekt på pedagogisk arbeid i 
barnehagen. Neste kvalitetsplan bør bli en felles plan for barnehage og skole, nettopp for å 
synliggjøre sammenhengene og helheten.  
 
Det har vært bred deltagelse frem til kvalitetsplanen ble vedtatt. Styrerne har vært med i 
prosessen og definert visjon, mål, verdier og utviklingsområder. Arbeidsgruppen som har 
jobbet med kvalitetsplanen har vært bredt sammensatt av rådgivere for barnehage og skole, 
tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, ansatte i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), 
representant fra Foreningen for private barnehager i Lier (PIL) og styrere i kommunale- og 
private barnehager. Vi ønsker lykke til med et fortsatt viktig arbeide. 
 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
GBK-utvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

 
 



16/2019 Mobildekning Eiksetraområdet - framføring av strøm til 
basestasjon 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Det bevilges i forbindelse med første tertialrapport inntil 1,35 mill. til framføring av strøm til 
basestasjon for mobiltelefoni i områdene rundt Eiksetra i Finnemarka. Finansiering skjer 
gjennom bruk av disposisjonsfondet. Oppdraget med gjennomføring av prosjektet bestilles av 
Lier Eiendomsselskap KF. Rådmannen inngår avtaler med de aktuelle kommuner som 
beslutter å delta i samarbeidet. Dersom det ikke lykkes å inngå samarbeid med 
nabokommuner, vil rådmannen velge Storkollen som lokasjon for basestasjon. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

17/2019 Mulig omorganisering av Legevakta i Drammensregionen IKS og 
Drammensregionens interkommunale krisesenter (Betzy) 
Kommunestyrets vedtak: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle forslag til avtale om vertskommunesamarbeid 
med Nye Drammen kommune for Legevakta i Drammensregionen. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle forslag til avtale om vertskommunesamarbeid 
med Nye Drammen kommune for Drammensregionen interkommunale krisesenter 
(Betzy).  

Kommunestyrets behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

18/2019 Glitre bofellesskap - finansiering nytt bygg 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Forprosjekt for Glitre Bofellesskap godkjennes innenfor en ramme på 57 676 454,-. 
2. Innenfor kostnadsrammen gis rådmannen myndighet til å gjennomføre prosjektet ihht. 

prosjektbeskrivelse for Glitre Bofellesskap. 
 
 
Protokolltilførsel fremmet av AP og SV: 
AP og SV har i hele prosessen ønsket en vurdering av en alternativ lokalisering men har blitt 
nedstemt. Vi ser at lokaliseringsdebatten er over og ønsker ikke nå å ta en omkamp om dette. 
Derfor støtter vi forslaget. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Laila Tryde (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP, KRF og V: 



1. Forprosjekt for Glitre Bofellesskap økes med kr. 5.825.000 godkjennes innenfor en 
ramme på kr. 63.501.454 

2. Økningen kr. 5.825.000 finansieres ved bruk av overskudd fra 2018. 
3. Innenfor kostnadsrammen gis rådmannen myndighet til å oppgradere til Sedum tak og 

bruk av massiv tre der dette ikke er til hinder for god støydemping. 
4. Rådmannen gis myndighet til å gjennomføre prosjektet iht. prosjektbeskrivelse for Glitre 

Bofellesskap. 
 
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: 
1. Prosjektet Gifstad bofellesskap stansen pga. svak egnethet mv. 
2. Rådmannen gis i oppdrag til innen 31.10.19 å finne alternative løsninger. 
 
Geir Cato Kristiansen (V) fremmet følgende forslag: 
Prosjektet legges ut på anbud som en normal totalenterprise. Dette for å registrere reell 
konkurranse til tilbydere innenfor nybygg. 
 
AP og SV fremmet følgende protokolltilførsel: 
AP og SV har i hele prosessen ønsket en vurdering av en alternativ lokalisering men har blitt 
nedstemt. Vi ser at lokaliseringsdebatten er over og ønsker ikke nå å ta en omkamp om dette. 
Derfor støtter vi forslaget. 
 
Lars Haugen (FRP) sitt forslag falt med 5 stemmer (5FRP) mot 44 stemmer (13AP, 18H, 
2KRF, 2MDG, 3SP, 2SV, 3V, 1U) 
 
Geir Cato Kristiansen (V) sitt forslag falt med 8 stemmer (5FRP, 3V) mot 41 stemmer (13AP, 
18H, 2KRF, 2MDG, 3SP, 2SV, 1U) 
 
Laila Tryde (SP) sitt forslag falt med 10 stemmer (2KRF, 2MDG, 3SP, 3V) mot 39 stemmer 
(13AP, 18H, 5FRP, 2SV, 1U) 
 
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt med 41 stemmer (13AP, 18H, 2KRF, 
2MDG, 3SP, 2SV, 1U) mot 8 stemmer (5FRP, 3V) 

 

19/2019 Kommunal garanti til Tranby Varmesentral 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Lier kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån 13,54 millioner kroner som 

Tranby Varmesentral AS tar opp til fjernvarmeanlegg. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 12,3 millioner kroner med tillegg av 10 % av 
til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 12,3 millioner 
kroner + 10 %). 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 
 



Protokolltilførsel fra Tove Hofstad (V): 

Lier kommune gir garanti under forutsetning av at vedtak fra kommunestyret, sak 104/2018 
om utfasing av fossile forbrenningskilder, følges opp og gjennomføres. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: 
Det gis ikke kommunal garanti. 
 
Øivind Hammer (MDG) fremmet følgende forslag: 
Som formannskapets innstiling pkt. 1, 2, 3 med 2 tilleggsspunkter: 
- Pkt. 4: Klima- og energiplan vedtatt i kommunestyret 07.03.2017 følges herunder også 
utfasing av forbrenningsbaserte energikilder. S. 25. 
- Pkt. 5: Rådmannen kommer tilbake med en sak om hvilke spesifikke følger/utfordringer 
dette gir Tranby varmesentral, med bl.a. tanke på eventuell utsatt dato. 
 
Tove Hofstad (V) fremmet protokolltilførsel som i formannskapet: 
Lier kommune gir garanti under forutsetning av at vedtak fra kommunestyret, sak 104/2018 
om utfasing av fossile forbrenningskilder, følges opp og gjennomføres. 
 
Lars Haugen (FRP) sitt forslag ble satt opp mot formannskapets innstilling som falt med 5 
stemmer (5FRP) mot 44 stemmer (13AP, 18H, 2MDG, 2KRF, 3SP, 2SV, 3V, 1U). 
 
Øivind Hammer (MDG) sitt tilleggsforslag ble votert over punktvis: 
Nytt pkt. 4: falt med 2 stemmer (2MDG) mot 47 stemmer (13AP, 18H, 5FRP, 2KRF, 3SP, 
2SV, 3V, 1U) 
 
Nytt pkt.5: falt med 3 stemmer (2MDG, 1H) mot 46 stemmer (13AP, 17H, 5FRP, 2KRF, 3SP, 
2SV, 3V, 1U) 
 

 

20/2019 Digitaliseringsstrategi Lier kommune 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Vedlagte strategi vedtas som digitaliseringsstrategi for Lier kommune med følgende tillegg: 
 
Det forutsettes at det gjøres vurderinger som tar høyde for trusler, sårbarheter og svakheter 
ved digitalisering under utarbeidelse av handlingsplanene. 
 
Tilføye to områder for digital handlingsplan: 
 Digital samhandling ved frivillighet 
 Digitale politikere 
 
Det legges frem forslag til prioritering mellom de ulike veivalgene og tilhørende prosjekter 
ifm HP 2020. Fremlegget skal inkludere forslag til budsjett, gjennomføringsmodell og 
gevinstbeskrivelse.  
 



Lier kommune skal legge en innbyggerorientert (innbyggersentrisk) tilnærming til grunn for 
prioriteringene. 
 
Handlingsplanen forutsettes å være klare til politisk behandling i løpet av første halvår 2020 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Marianne Berg (V) fremmet følgende tilleggspunkt: 
Handlingsplanen forutsettes å være klare til politisk behandling i løpet av av første halvår 
2020 
 
Tov Tovsen (AP) fremmet følgende tillegg til formannskapets innstilling: 
Det legges frem forslag til prioritering mellom de ulike veivalgene og tilhørende prosjekter 
ifm HP 2020. Fremlegget skal inkludere forslag til budsjett, gjennomføringsmodell og 
gevinstbeskrivelse.  
 
Lier kommune skal legge en innbyggerorientert (innbyggersentrisk) tilnærming til grunn for 
prioriteringene. 
 
 
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 
 
Tov Tovsen (AP) sitt forslag ble vedtatt enstemmig. 
 
Marianne Berg (V) sitt forslag ble vedtatt enstemmig. 

 

21/2019 Tidsplan for saken om leksefri skole 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Saken fremmes for KS med innstilling fra GBK:  
 
Punkt 3 i sak 95/2018 endres til: Det legges frem melding i GBK og KS i oktober 2019 om 
hvilke løsninger enkeltskolene har valgt. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
GBK-utvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 
 



22/2019 Meldinger 

9/2019 Eldrerådet - årsmelding 2018 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 9: Eldrerådet - årsmelding 2018, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
10/2019 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2018 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 10: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne – årsmelding 2018, tas til 
orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
11/2019 Bemanning Flyktningtjenesten 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 11: Bemanning Flyktningtjenesten, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
12/2019 Orientering om Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre. 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 12: Orientering om Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre, tas til 
orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
13/2019 Oppfølging av vedtak i sak 5/2019 - Bosetting av flyktninger 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 13: Oppfølging av vedtak i sak 5/2019 - Bosetting av flyktninger, Tas til 
orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
14/2019 Prosjektplanen for velferdsteknologi 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 14: Prosjektplanen for velferdsteknologi, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
 



23/2019 Interpellasjoner 

5/2019 Interpellasjon fra Tove Hofstad (V) om lokal innsats mot insektdød: 
 
Flere ulike studier, bl.a. Worldwide decline of the entomofauna [insektfaunaen], a review of 
its drivers (Sánchez-Bayo, Fransisco og Kris A.G.Wyckhuys), slår fast at den galopperende 
insektdøden vi er vitne til, kan gi katastrofale følger for livet på jorda. Med mindre vi endrer 
måten vi produserer mat på, vil insektene dø ut om noen få tiår. Konsekvenser for klodens 
økosystemer er mildt sagt katastrofale. (Sánchez-Bayo og Wyckhus, 2019). 
 
Konsekvensene ved den massedøden av insekter vi allerede er inne i, vil gi seg utslag i 
mangelfull pollinering, matmangel for en rekke fuglearter og andre arter som spiser insekter, 
og forplanter seg utover i økosystemene, og oppover i næringskjeden til oss mennesker. 
 
Saken har store globale følger, og krever store globale tiltak. Vi i nærmiljøene kan også gjøre 
noe, både på kommunalt initiativ og privat. På forskning.no sin oppfølgingsartikkel kunne vi 
22. februar lese «Insektene dør, men det finnes en vakker og velduftende løsning». Det blir 
færre insekter, færre arter og dramatisk færre individer, men det går an å snu trenden. 
 
Sabima, miljøorganisasjonen som jobber for å stanse tapet av naturmangfold, foreslår 
politiske løsninger og sprer kunnskap om økologiske sammenhenger på sin nettside. Der kan 
vi lese at i Norge er minst 125 arter utryddet de siste 200 årene, og hver femte art står på 
rødlista. Sabima har beskrevet sin drømmekommune hvor man har høy kompetanse på 
naturmangfold, kartlegger naturen, bevarer artsrike kulturlandskap, bekjemper fremmede 
arter, bevarer gammelskog, redder myrene, restaurer forringet natur og beskytter vannmiljø.  
 
Lier kommune kan spille en svært viktig rolle i å snu de negative trendene og stanse tapet av 
biologisk mangfold. Skal vi stanse tapet av naturmangfold må vi bli arealnøytrale og 
gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur. Kommunene er 
pålagt å finne naturbaserte løsninger i sitt klimatilpasningsarbeid.  
 
 
Hvordan kan Lier kommune med sin spesielle og fruktbare topografi legge til rette for 
bærekraftige, lokale tiltak på kommunenivå innenfor f.eks. landbruk, planarbeid, 
veiutbygging, næringsutvikling og boligbygging m.m. som beskytter insekter og andre 
småkryp og styrker det biologiske mangfoldet i bygda?  
 
Mener ordfører at Lier kommune kan ta en større rolle lokalt og bidra til økt engasjement 
rundt saken og gi faglige råd og tips til innbyggerne om hva de selv kan gjøre for å begrense 
den globale insektsdøden vi er vitne til? 
 
Svar fra ordfører: 
Takk for dine spørsmål om et tema som er viktig for oss alle sammen. Jeg behandler dine 
spørsmål under ett.  
 
Pollinatorer og pollinering spiller en avgjørende rolle for både økosystemer og matproduksjon 
verden over, og regjeringen utarbeidet i 2018 en nasjonal strategi for pollinatorer. Her 
fremkommer råd og forventninger overfor en rekke instanser, herunder også kommunene, når 
det gjelder å legge til rette for insekter. Lier kommune følger opp denne strategien, og jeg er 
positiv til at vi ytterligere forsterker dette arbeidet i Lier. Gjerne ved å sette temaet på 



dagsorden i barnehage og skole, i øvrige etater og ut i samfunnslivet. Dette kan skje gjennom 
en kampanje, et prosjekt eller en mer langsiktig plan.  
 
I dag jobber kommunen slik:  
  
Problematikken har vært på agendaen i planseksjonen, og ved vurdering av fremtidige 
arealsaker vil pollinerende insekter være ett av temaene som vurderes. Det skal bl.a. vurderes 
om det kan pålegges tilplanting med pollinatorvennlige vekster der det ligger til rette for 
dette. Park og idrett ser nå på muligheter for å tilrettelegge for pollinatorer på arealer som 
driftes av kommunen.  
 
Viva, som bl.a. drifter kommunale veier, lar normalt stedegen vegetasjon revegetere områder 
etter gjennomførte tiltak. Fra 2019 blir reine grasfrøblandinger erstattet med blandinger som 
inneholder kløver der det allikevel er behov for tilsåing. Det vil være mulig å tilså utvalgte 
eksisterende veiskråninger med mer pollinatorvennlige vekster, men dette er det pr i dag ikke 
satt av midler til. 
 
I landbruket er det strenge regler for sprøyting for å hindre uønsket effekt på insektlivet, og 
de siste årene har bruk av frøblandingen pionèr som biologiske jordforbedringstiltak gagnet 
pollinatorer. I frøblandingen inngår honningurt som, med sine blå blomster, har vært godt 
synlige i Lierdalen. Fra og med 2019 er det egne tilskuddsordninger i landbruket for 
etablering av soner for pollinerende insekter.    
  
Selv om det gjenstår mye arbeid, nedlegges det allerede mye ressurser i å styrke insektlivet i 
Lier. Målet må være å høste erfaringer og å bygge videre på dette arbeidet fremover. 
 


