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HANDLINGSPROGRAM 2017-2020 

MDG FORSLAG TIL VEDTAK HP 2017-2020 

 

1. Økonomiske rammer 

 

1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med 

vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlings-

programperioden. 

 

1.2. Rammer årsbudsjett 2017 

Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens 

grunnlagsdokument med vedlegg.  

 

1.3. Skatt 

Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen.  

 

1.4. Låneopptak 

Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2017 settes til kr 143,985 mill. kr  

 

Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 35 mill. kr. Lånet tas opp 

som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år. 

 

1.5. Likviditet 

Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i Danske Bank videreføres i 2017. 

Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten 

for 2016. 

 

1.6. Egenbetalinger, gebyrer og avgifter 

Ordningene fastsettes slik de fremgår av ”Oversikt over avgifter, gebyrer og 

egenbetalinger”. 

1.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier 

Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag. 

 

1.8. Endringer i forhold til økonomiske rammer 

 

 

Oppdrag, tiltak mv. 

Driftsbudsjettet 

 
1000 kr. 2017 2018 2019 2020 

Budsjettforlik tild innsats ramme      700      700      700      700 

Budsjettforlik tidl innsats øremerket     -700     -700     -700     -700 

Miljørådgiver 800 800 800 800 

Driftsansvar Eiksetra 150 300 300 300 

Liunggjengen 355 355 355 355 

Barnas stasjon 250 250 250 250 

Undersøkelser og utbedring inneklima i 500 500 500 500 
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kommunale bygg 

Skolehelsetjeneste, forebyggende 1700 1700 1700 1700 

Tiltaksplan for bevaring av rødlistearter og 

bekjempelse av svartlistearter 

300 100 100 100 

 

Verneplan for Damtjern bekkefelt 300 100 50 50 

Bibliotek – økt drift og kulturformidling 485 485 485 485 

Barne – og ungdomsidretten  500 500 500 500 

Barnevern 1 500 1 500 1 500 1 500 

Styrking hjemmetjenesten 1 400 1 400 1 400 1 400 

Innovasjon veksthusnæring 750 750 750 750 

     

Endring renter -58 -44 -49 -1 

Endring avdrag 0 -144 -102 -106 

Avsetning til disposisjonsfond -8 932 -8 552 -8 539 -8 583 

     

Sum 0 0 0 0 

 

Investeringsbudsjettet 

 
1000 kr. 2017 2018 2019 2020 

Kommunale el-biler 3 000 1 500  3 000 

Ladestasjon 400    

Mobildekning 500    

Over/underskudd avsluttede prosjekter - 8 400    

Sum -4 500 1 500  3 000 

     

Finansiering:     

Opptak av lån -3 600 1 200  2 400 

Endring mva -900 300  600 

Sum  -4 500 1 500  3 000 

 

 
 

 

2. Oppdrag, tiltak mv. 

 

2.1. Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og 

budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. 

 

2.2. Vi finansierer budsjettendringene ved å redusere overføringer til 

disposisjonsfond. Investeringene finansieres ved låneopptak. 

 

2.3. Med tanke på de store utbyggingsprosjektene Lier står overfor, mener vi det er 

bhov for en miljørådgiver til i kommunen, og setter av penger til et  årsverk. 

 

2.4. Kommunen overtar ansvar for drift av Eiksetra. 

 

2.5. Kommunen overtar driften av Liunggjengen som beskrevet i sak til HSO høsten 

2016 

 

2.6. Barnas stasjon (kvartal) 
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2.7. Undersøkelser og utbedringer av inneklima  i kommunale bygg. 

 

2.8. Skolehelsetjenesten/ forebyggende helsetjenester for barn og unge skal øke sin 

kapasitet for å bedre ivareta psykisk helse samt bidra til å forebygge, avdekke og 

ivareta barn og unge som utsettes for vold og overgrep. 

 

2.9. Tiltaksplan for bevaring av rødlistearter og bekjemping av svartlistearter. 

 

2.10. Verneplan for Damtjern bekkefelt. 

 

2.11. Bibliotek – drift og kulturformidling 

 

2.12. Barne – og ungdomsidretten tilføres midler til drift slik at behovet for 

kontigentsøkning og andre egenbetalinger for barna reduseres. 

 

2.13. Barneverntjenesten tilføres midler til tiltak slik at budsjett økes opp mot 

regnskap 2016,  jf månedsrapport for oktober. Barneverntjenesten skal være 

synlig og kjent for alle skolebarn i Lier. Kommunen utarbeider en plan for 

hvordan dette kan gjennomføres.  Målet er at andelen saker hvor barn selv 

kontakter barneverntjenesten fordi de har det vanskelig skal øke.  

 

2.14. Styrking av hjemmetjenesten 

 

2.15. Det utredes mulighet for bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus i 

Lier, for å oppnå bærekraftig drift av frukt- og grønnsakproduksjon.  

Landbrukskontoret bes om å kartlegge tilgjengelig teknologi og samarbeide med 

landbruksnæringen. 

 

2.16. Arbeidet mot mobbing i skolen må vektlegges mer. 

 

2.17. Vi vil at Lier kommune lager en lokal handlingsplan for å bidra til å løse 

miljøutfordringene, slik en tidligere hadde gjennom «Lokal agenda 21: Tenke 

globalt – handle lokalt» 

 

2.18. Klimaregnskap og bærekraftsrapport innføres i årlig budsjett og 

regnskapsrapportering. 

 

2.19. Solcelleanlegg eller grønne tak vurderes ved rehabilitering og bygging av alle 

kommunale bygg. 

 

2.20. Lier kommune sørger for opprydning av forurensningen av vassdragene, og 

etablering av naturlige kantsoner / vegetasjon langs Lier-vassdraget, der dette 

ikke finnes allerede, for å beskytte dyre-, insekt- og plantelivet, samt å forhindre 

erosjon. 

 

2.21. Lier kommune arbeider for å begrense forurensningen fra Franzefoss pukkverk, 

og å sørge for opprydding av forurensningen rundt Gjellebekk og Damtjern. 

 

2.22. Kommunen stimulerer til økt økologisk jordbruk. 

 

2.23. Jordvernet skal styrkes i all planlegging, og nedbygging av matjord forbys. 
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2.24. Kommunene oppfordrer bøndene til nydyrking og jordforbedrende tiltak som 

opprettholder Liers produksjonsevne. 

 

2.25. Lier kommune legger til rette for parsellhager i nye boligområder. 

 

2.26. Kommunen legger til rette for andelslandbruk. 

 

2.27. Lier kommune vil kun støtte prosjekter med en tydelig sosial og grønn profil. 

Ved utbygging av «Fjordbyen» på Lierstranda må de tidligere veletablerte 

bomiljøene også ivaretas. 

 

2.28. Vi ønsker en ny, oppdatert plan for Gullaugtomta som ivaretar det biologiske 

mangfoldet, kulturminnene, kulturlandskapet og områdets estetiske kvaliteter. 

 

2.29. Rådmannen bes om å sikre at økosystemer blir ivaretatt ved industriutbygging, 

for eksempel i Tranby/Lierskogen-området. Ytterligere skade må forhindres, og 

opprydding og gjenoppretting må til der det er mulig. 

 

2.30. Rådmannen bes om å formulere en anmodning fra Lier kommune til KLP om å 

trekke ut sine investeringer fra fossil energi. 

 

2.31. Rådmannen bes om å formulere en anmodning fra Lier kommune til KLP om å 

øke sine investeringer i fornybar energi. 

 

2.32. Rådmannen bes om å vurdere midlertidige strakstiltak for å sikre kartlagte 

ravineområder av regional verdi mot ytterligere inngep inntil verneplan for 

raviner er utarbeidet og vedtatt. 

 

 

 

 

 

 


