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Prognose for årsresultat 

Prognosen for netto driftsresultat er på 49 millioner og 2,5 prosent av driftsinntektene.  

Dette er for kommunen, eksklusiv de kommunale foretakene. Prognosen for 2020 påvirkes 

særlig av gevinst ved aksjesalg på 44,5 millioner.  

 

I tabellen under blir områdene med avvik i forbruk beskrevet. Røde tall i minus er merforbruk 

og/eller mindreinntekt.   

  

Tjeneste-
områdene 

Kommentar Prognose 
årsresultat 

10 Oppvekst    Budsjettavvik ved skolene har en liten økning, men de fleste 
ligger nær eller innenfor budsjett.   
Høvik har størst merforbruk, 3,6 % over budsjett. Skolen vil ende 
opp med en større overskridelse ved årets slutt. Hvor stor den 
blir, vil avhenge av om de blir godtgjort utgifter i forbindelse med 
korona (0,6 mill.) og om de får de midler fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDI) slik som forutsatt (rundt 2 mill.) 
Hallingstad skole har også forutsatt IMDI-midler på 0,8 mill.  
   
Fellesområdet for barnehage har et merforbruk på 2 %. Årsaken 
til dette er at kommunalt tilskudd til private barnehager blir ca. 5 
millioner høyere enn budsjettert. Budsjett for kommunalt 
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tilskudd 2020 forutsatte en liten nedgang i barnetall. Det virkelige 
barnetallet har vært omtrent uendret fra 2019, men med en 
økning av små barn, noe som gir et betydelig økt tilskudd.   
   
Det er en økning i antall barn som har barnehageplass i andre 
kommuner, noe som gir et merforbruk på 0,6 millioner hittil i år. 
Øvrige tjenester på barnehageområdet har litt besparelse (1,6 
mill.)   
 
De kommunale barnehagene ligger innenfor budsjett (besparelse 
på 0,6 mill.)    
    
Prognosen for barnehageområdet beholdes på 3 millioner. 
Skolene, inklusive PPT, har en prognose på et merforbruk på 1,7 
millioner (forutsetter at kostnader ført på prosjekt for korona 
dekkes). Barnevern vil ende med et betydelig overskudd for året. 
 
Prognose for Oppvekst beholdes derved på 3 mill. 
   
Koronaeffekter for oppvekst     
Det er ført utgifter for 1,5 millioner kr. Dette er ikke tatt med i 
prognosen på 3 mill. 

30 Helse, 
omsorg    
og velferd    

Samlet sett er det er det innmeldinger om merforbruk på til 
sammen kr 12,5 millioner. Av dette kan 6,5 millioner kroner 
forventes løst koronamidler og mindreforbruk i deler av 
tjenesten. Samlet sett gir dette en prognose på 6 millioner kroner 
i merforbruk for tjenesteområdet. 
    
NAV 
Det forventes økte kostnader til kvalifiseringsstønad. Samlet 
prognose for NAV er på kr 2 millioner for året.    
 
Institusjonene/kjøp av overliggerplasser 
Beboerens oppholdstid på sykehjem har økt vesentlig den siste 
tiden, samtidig har også bistandsbehovet økt. Dette har medført 
behov for å sette inn mer personell samt kjøp av overliggerdøgn 
fra sykehuset.  
  
Totalt sett meldes det om et mulig merforbruk på 5,7 millioner 
kroner fra institusjonene og vedtakskontoret. 
    
Boligkontoret 
Tjenesteområdet betaler husleie for de kommunale boligene som 
står tomme. Tomgangsleien har økt, blant annet som følge av 
endringer i bruk av Vestsideveien. Totalt er tomgangsleien 
beregnet til 1,2 millioner over budsjett. Deler av merforbruket 
håndteres innenfor avdelingens rammer. 
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Kjøp av tjenester 
Området for kjøp av tjenester av institusjonsplasser og BPA 
(Brukerstyrt Personlig Assistent) har siden sommeren hatt en 
økning i vedtak og brukere. Samlet sett meldes det om et mulig 
merforbruk på 2 mill. kr. 
  
Vestsideveien 
Endrede forutsetninger for drift av tjenestetilbudet på 
Vestsideveien medfører budsjettmessige utfordringer. Det er 
også knyttet usikkerhet til et tilskudd som var forutsetningen for 
bemanningen. Foreløpig prognose for merforbruk er 2 millioner 
kroner. 
  
Flyktningtjenesten   
Det har kommet få flyktninger inneværende år. Det er derfor 
knyttet stor usikkerhet til tilskudd og resultatet for tjenesten. 
Prognosen legger til grunn balanse.   Dette forutsetter et mottak 
av ca. 19 flyktninger, et antall som fortsatt er svært usikkert. 
  

60 Kommunale 
foretak    

Lier vei, vann og avløp KF og Lier Eiendomsselskap KF melder om 
balanse for den delen som er overføringsposter fra kommunen til 
vei og bygningsdrift. 
 
Over/underskudd i selskapenes regnskap påvirker kommunen 
som konsern og vises ikke i månedsrapporten for kommunen som 
egen kasse. 

Balanse   

70 Steds- og 
samfunns-
utvikling       

Kultur og fritid melder om tapte inntekter på rundt 0,3 millioner 

kroner grunnet korona. 

  
Bygg og geodata melder om mindreforbruk på 0,4 millioner 
kroner grunnet ubesatt stilling og noe høyere gebyrinntjening enn 
budsjettert.   
  
Stedsutvikling og plan melder om mindreforbruk på 1,7 millioner 
kroner. Dette skyldes for det første planprosjekter som ikke er 
igangsatt. For det andre prosjekter der kostnadene ikke har 
påløpt som forutsatt, men som vil ha kostnader i kommende år. 
 
Samlet sett antas det at Steds- og samfunnsutvikling får et 
mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. 
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80 
Organisasjon 
og utvikling    

Kemneren melder om mindreforbruk på 1,3 millioner kroner 
grunnet vakanse og tilbakeføring av kostnadsførte feriepenger 
som skatteetaten skal utbetale. 
 
HR enheten melder om mindreforbruk på 1 million kroner. Dette 
skyldes for det første at koronapandemien har medfør at 
lederopplæring/lederarenaer ikke har kunne gjennomføres. 
Videre skyldes dette 
 
 og lavere kostnad til lærlinger enn budsjettert, hovedsakelig 
grunnet færre lærlinger og høyere tilskudd til kommunen. 
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Andre mindre innmeldinger innenfor over/underskuddsordningen 
gjør at området som helhet har en prognose på  et mindreforbruk 
på 2,3 millioner kroner. 

Korona 
kostnader som 
ikke er 
kompensert 
tjenestene  

Koronarelaterte kostnader som ikke er kompensert i 1 tertial, 
eller kompensert med krisepakke 3: 
 
Smittevern                       5 mill.kr. 
Oppvekst                         1,5 mill. kr. 
Kulturskolen                    0,1 mill.kr. 
Kultur og idrett               0,33 mill.kr. 
LEKF renhold                   1,12 mill.kr. 
LEKF tapt inntekt            0,16 mill.kr. 
LEKF bygningsdrift         0,17 mill.kr. 
SUM                                  8,4 mill.kr. 
  
Kommunen har rapportert på disse koronarelaterte kostnadene 
til staten. Det er usikkert hvor mye av dette kommunen blir 
kompensert for. Det legges inn en prognose på 5 millioner i 
kompensasjon.   
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90 
Fellesområdet    

Skatt og rammetilskudd   
Skatt, inklusive utjevning, er estimert til 7 millioner over justert 
budsjett ut året. Skatteinntektene ble nedjustert i første tertial. 
  
Utbytte   
Utbytte fra Lier Everk Holding ble på generalforsamlingen vedtatt 
på kr 10 millioner til Lier, som er 3,5 millioner lavere enn 
budsjettert. Utbytte fra Vardar ble på generalforsamlingen 
vedtatt på 7,8 millioner til Lier, som er 1,2 millioner under 
budsjett 
 
Til sammen er utbytter 4,7 millioner under budsjett. 
    
Renter 
Netto rentekostnader har en prognose på 2,7 millioner i redusert 
kostnad. 
   
Avdrag 
Minimumsavdrag er underbudsjettert med 7 millioner. Dette er 
en rutinefeil etter innlemmingen av Lier boligselskap i Lier 
eiendomsselskap KF.   
 
Pensjon 
Pensjonskostnadene blir 10 millioner lavere enn budsjettert 
  
Lønnsoppgjør 
Alle avsatte midler til lønnsoppgjøret (eksklusiv effekten av 
fjorårets lønnsoppgjør) ble omdisponert i første tertial. På 
bakgrunn av sentralt lønnsoppgjør, som landet på 1,7 %, ser det 
ut til at det blir en kostnad på ca. 2 millioner til lønnsoppgjøret. 

balanse 
 



  
Endret inntektsføring fra drift til investering 
Ved fusjonen av Lier boligselskap inn i Lier eiendomsselskap KF 
ble eiendomsmassen overført til foretaket, mens gjelden ble 
overført til kommunen. Lier eiendomsselskap KF kompenserer 
kommunens økte låneutgifter. Disse inntektene ble budsjettert 
som en driftsinntekt, men revisor krever nå at disse inntektene 
føres rett i investeringsregnskapet. Det forutsettes at 
budsjettjusteringen på rammen til LEKF godkjennes, da kan man 
se bort fra denne posten. Dersom budsjettet videreføres gir dette 
en reduksjon i driftsinntekter på 7 millioner.    
  
Leie av infrastruktur 
Lavere renter gir lavere leieinntekter for kommunen fra Lier vei, 
vann og avløp KF på ca. 6 millioner. Disse reduserte inntektene gir 
et overskudd i foretaket, og bidra til et redusert underskudd på 
netto driftsresultatet for kommunen som konsern. Overskudd på 
selvkostområdet er midlertidig da selvkost skal gå i balanse over 
tid.   
 

 Gevinst fra aksjesalg 
Kommunen har solgt aksjer i Eidos med gevinst på netto 44,5 
millioner 
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Skatt 

Prognose for skatteinntekter ut året er krevende å estimere. Dette er ikke minst tilfelle i 2020 med 

store svingninger i skatteinntekt og enderinger i justert budsjett. I matrisen over estimerer vi skatt 

etter utjevning. Pga. skatteutjevningen har utviklingen i landet mest å si for skatteinntekten i Lier, men 

utviklingen i Lier er også viktig. Skatteinntekten etter utjevning er estimert til 7 millioner over justert 

budsjett. 

 



 

 

  



Nærvær 

 

 

Nærværet i Lier kommune for september er 92,5 prosent. Det er 1,1 prosent lavere enn august og 

viser en nedgang i forhold til de siste månedene. Det totale nærværstallet for september er på 

samme nivå som de to foregående årene. Dagens smittenivå er fortsatt uforutsigbart, og nærværet 

fremover vil kunne påvirkes av denne utviklingen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
 

 

 

// PRESSEMELDING 

 

FRA NAV LIER 

Nr.: 23 – 30. oktober 2020 

 

Drøyt 777 registrert som arbeidssøkere hos NAV Lier 

Ved utgangen av oktober var 777 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller 

arbeidssøkere på tiltak hos NAV Lier. 5,4prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert 

som arbeidssøkere. Dette er 65 færre enn ved utgangen av september. 

Blant arbeidssøkerne var 436 personer registrert som helt ledige ved utgangen av oktober, 

noe som utgjør 3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er under landsgjennomsnittet som er på 

3,5 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var 

på 492 personer, eller 3,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 285 registrert som delvis 

ledige. 

Sammenlignet med utgangen av september er det nå 39 færre registrert som helt ledige, en 

nedgang på 8,2 prosent.  

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med forrige måned. Ved utgangen av 

oktober er 285 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 30 

personer sammenlignet med september. De delvis ledige utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken. 

Flere tilbake i full jobb 

Jan Kåre Melsæther, leder for NAV Lier, forteller at tallet på arbeidsledige fortsetter å synke, 

og at flere er tilbake i full jobb.  

- I løpet av oktober er det blitt 39 færre arbeidssøkere i Lier. Det er gledelig at vi også denne 

måneden ser en nedgang i antallet ledige, sier Melsæther. 

 - De permitterte skal i utgangspunktet tilbake til samme arbeidsgiver, men mange 

arbeidsgivere er nok usikre på om de vil ha jobb til de som er permittert når 

permitteringsperioden utløper, sier Melsæther. 

Ledighet etter bransje 

Det har i oktober vært en nedgang i ledigheten i de fleste yrkesgrupper med unntak av 



jordbruk, ingeniør fag, industriarbeid og serviceyrker sammenlignet med forrige måned. 

Størst nedgang ser vi innen barne og ungdomsarbeider med 6 personer (- 31,6 prosent).  

Nedgang i tilgang av nye stillinger 

I løpet av oktober ble det på landsbasis registrert 27 410 nye ledige stillinger på nav.no. 

Dette er 6 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. 

- I Vest-Viken registrerte NAV 2 196 nye ledige stillinger i oktober. Dette er en nedgang på 

20 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, og sammenlignet med september i år er det 

i vårt område en nedgang i tilgang av nye stillinger med 29 prosent, forteller Inger Anne 

Speilberg. 

Det var i Vest-Viken 543 ledige stillinger innen helse-, pleie og omsorg i oktober. Dette er 

246 færre ledige stillinger sammenlignet med september. Innen butikk- og salgsarbeid 269, 

Innen ingeniør- og ikt-fag 246, innen bygg og anlegg 191 og innen undervisning var det 131 

nye utlyste stillinger i oktober.  

Alder og kjønn  

Det var 250 helt ledige menn i Lier ved utgangen av oktober. Det er en nedgang på 15 

personer (- 5,7 prosent) sammenlignet med september i år. For kvinner var antall helt 

ledige 186, en nedgang på 24 personer (-11,4 prosent) sammenlignet med forrige måned.  

Antall helt ledige har falt i alle aldersgrupper sammenlignet med september unntatt 

aldersgruppen 60 og oppover. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år var det 107 

helt ledige i Vest-Viken i oktober. Det er en nedgang på 12 personer (-10,1 prosent) 

sammenlignet med september.   

I aldersgruppen 30-39 år er det en nedgang på 12 personer (- 8,1 prosent), 40-49 år en 

nedgang på 9 personer (- 8,6 prosent), 50-59 år en nedgang på 9 personer (- 13,2 prosent) 

og aldersgruppen over 60 år har en økning på 3 personer (+ 8,6 prosent).  

Høyest og lavest  

Den høyeste ledigheten i Vest-Viken finner vi fortsatt i Hemsedal. Der er 5,6 prosent av 

arbeidsstyrken helt ledige, en nedgang på 11 prosent fra september. Nore og Uvdal og Ål 

har i oktober den laveste ledigheten i Vest-Viken, der henholdsvis 1,3 og 0,8 prosent av 

arbeidsstyrken er helt uten arbeid. 

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle 

arbeidssøkere. Ukentlige tall for 2020 unntatt uke 16*  



 

Spesielle forhold: 

*Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er 

rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å 

kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om 

hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken 

hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.  

**På grunn av koronakrisen endret NAV definisjon av permitterte til «Permitterte omfatter 

registrerte arbeidssøkere som enten har fått innvilget dagpenger under permittering eller som har 

søkt om dagpenger under permittering og ikke fått avslag. For søknader og avslag vurderes siste 

dagpengesøknad de siste seks måneder før statistikktidspunkt.» Ved utgangen av september 2020 er 

det gått mer enn seks måneder siden ledigheten begynte å øke i mars, og de som søkte om 

dagpenger ved permittering den gang og fortsatt ikke har fått vedtak om dette blir tatt ut av 

statistikken over permitterte. Dette omfatter både noen få som ikke har fått behandlet 

dagpengesøknaden fra mars og også noen mindre feil i statistikken for personer som hadde fått sin 

dagpengesøknad behandlet på måter i NAV som statistikken ikke tok hensyn til. Om lag 1/3 av 

reduksjonen i antall permitterte fra august til september 2020 skyldes disse tekniske forholdene. 

 

Om NAV Vest-Viken 

Fra 1.1.2020 ble fylket Viken etablert, men i NAV har vi delt Viken i de to NAV-regionene 

Øst-Viken og Vest-Viken. NAV Vest-Viken dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), 

pluss Asker, Bærum og Jevnaker.  



 

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune - Oktober 2020 

    ARBEIDSLEDIGE    

       

ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK   

KOMMUNE Antall 

% av 

arb.styrken 

Endr.fra 

mnd.før 

Endr.fra 

året før Antall 

% av 

arb.styrken 

Endr.fra 

mnd.før 

Endr.fra 

året før 

Drammen 2 243 4,3 -165 748 352 0,7 71 62 

Kongsberg 421 2,9 -41 184 69 0,5 17 12 

Ringerike 478 3,1 -43 110 104 0,7 19 -21 

Bærum 2 323 3,4 -119 1166 213 0,3 32 -63 

Asker 1 704 3,4 -98 780 220 0,4 11 -21 

Hole 94 2,6 -14 16 15 0,4 2 4 

Flå 11 2,0 3 -1 * * * * 

Nesbyen 30 1,7 -1 10 * * * * 

Gol 52 2,1 -14 29 6 0,2 * * 

Hemsedal 81 5,6 -10 60 * * * * 

Ål 21 0,8 -13 3 * * * * 

Hol 80 3,2 5 57 * * * * 

Sigdal 35 1,8 0 9 * * * * 

Krødsherad 43 3,7 -6 18 * * * * 

Modum 235 3,3 -1 84 39 0,5 4 -28 

Øvre Eiker 323 3,2 -34 145 84 0,8 23 16 

Lier 436 3,0 -39 172 56 0,4 4 -2 

Flesberg 37 2,6 8 22 4 0,3 -2 -7 

Rollag 17 2,3 -7 3 * * * * 

Nore og Uvdal 18 1,3 0 7 * * * * 

Jevnaker 101 2,8 2 27 8 0,2 -2 -11 

Vest-Viken 8 783 3,4 -587 3 649 1 184 0,5 179 -61 

Viken 25 332 3,9 -1 486 10 883 3 623 0,6 389 267 

LANDET 99 412 3,5 -5 877 39 863 13 964 0,5 1 469 -253 

 

* I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre 

enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare 

enkeltpersoner. 

 

 



Kontakt: 

NAV Leder i Lier Jan Kåre Melsæther // mobil 908 63 338 // jan.kare.melsether@nav.no  

Kommunikasjonsrådgiver Elin Wiesener // mobil 970 92 302 // elin.wiesener@nav.no 

Kommunikasjonsrådgiver Laila Kjeldsen // mobil 900 89 079 // laila.kjeldsen@nav.no 

 

Se også NAVs samleside over statistikk som viser konsekvenser av korona-viruset 

 

Spesifikke tall for Lier kommune 

    Endr okt 19 - okt 20 Endr sept 20 til okt 20 

 sep.20 okt.20 okt.19 Antall % Antall     % 

Helt ledige 475 436 264 172 65,2 % -39 -8,2 % 

        

Kvinner 210 186 116 70 60,3 % -24 -11,4 % 

Menn 265 250 148 102 68,9 % -15 -5,7 % 

 475 436 264 172 65,2 % -39  

        

19 år og under 9 5 8 -3 -37,5 % -4 -44,4 % 

20 - 24 år 40 35 29 6 20,7 % -5 -12,5 % 

25 - 29 år 70 67 26 41 157,7 % -3 -4,3 % 

30 - 39 år 148 136 88 48 54,5 % -12 -8,1 % 

40 - 49 år 105 96 55 41 74,5 % -9 -8,6 % 

50 - 59 år 68 59 37 22 59,5 % -9 -13,2 % 

60 år og over 35 38 21 17 81,0 % 3 8,6 % 

 475 436 264 172 65,2 % -39  

        

Under 4 uker ledig 101 88 64 24 37,5 % -13 -12,9 % 

4 - 7 uker ledig 68 47 35 12 34,3 % -21 -30,9 % 

8-12 uker ledig 36 53 21 32 152,4 % 17 47,2 % 

13-25 uker ledig 111 79 51 28 54,9 % -32 -28,8 % 

mailto:jan.kare.melsether@nav.no
mailto:elin.wiesener@nav.no
mailto:laila.kjeldsen@nav.no
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/relatert-informasjon/koronavirus--statistikk-fra-nav


26-39 uker ledig 89 103 36 67 186,1 % 14 15,7 % 

40-52 uker ledig 20 17 18 -1 -5,6 % -3 -15,0 % 

53-80 uker ledig 28 28 26 2 7,7 % 0 0,0 % 

81 uker og mer 22 21 13 8 61,5 % -1 -4,5 % 

 475 436 264 172 65,2 % -39  

      ,  

Ledere 32 31 11 20 181,8 % -1 -3,1 % 

Ingeniør og ikt-fag 38 39 12 27 225,0 % 1 2,6 % 

Undervisning 10 8 3 5 166,7 % -2 -20,0 % 

Akademiske yrker 6 6 5 1 20,0 % 0 0,0 % 

Helse, pleie og omsorg 24 18 18 0 0,0 % -6 -25,0 % 

Barne- og ungdomsarb 19 13 10 3 30,0 % -6 -31,6 % 

Meglere og konsulenter 15 12 11 1 9,1 % -3 -20,0 % 

Kontorarbeid 56 50 25 25 100,0 % -6 -10,7 % 

Butikk og salgsarbeid 45 41 35 6 17,1 % -4 -8,9 % 

Jordbr., skogbr og fiske 10 14 5 9 180,0 % 4 40,0 % 

Bygg og anlegg 48 44 31 13 41,9 % -4 -8,3 % 

Industriarbeid 41 43 16 27 168,8 % 2 4,9 % 

Reiseliv og transport 54 36 23 13 56,5 % -18 -33,3 % 

Serviceyrker o.a. 46 48 31 17 54,8 % 2 4,3 % 

Ingen yrkesbakgr oppgitt 31 33 28 5 17,9 % 2 6,5 % 

 475 436 264 172 65,2 % -39 -8,2 % 

 

 

 


