
  



Lier Senterparti tror på hele Lier 
Senterpartiet har som visjon at hele landet skal tas i bruk. Vi vil ha 

desentralisere makt og innflytelse, og er mot tvangssammenslåing av 

fylker og kommuner. Vi vil derfor at Lier fremdeles skal være egen 

kommune og offentlige tjenester skal være tilgjengelige nær folket. Vi vil 

at det legges til rette for å bo i hele kommunen ved blant annet å 

opprettholde skole- og barnehagetilbud nær der folk bor. Kommunale 

tjenester skal leveres av kommunen og ikke konkurranseutsettes til 

privat eller halvprivate firma som skal ha profitt på tjenestene. 

Lier Senterparti vil at naturen skal forvaltes og brukes til beste også for 

kommende generasjoner. Naturen må brukes både til næring og 

rekreasjon, men ikke misbrukes. Jorden er en arv som vi forvalter for 

våre etterkommere. 

Vi som bor i Lier må ta vare på bygda vår. Lier SP vil sikre at jorda, 

naturmangfoldet og klima fortsatt kan gi oss mat, vann, arbeid og gode 

bomiljøer. Da må vi være restriktive i arealbruk til boligutbygging og 

næring, da dette skaper mer trafikk og press på verdifull matjord, skog 

og Lier’s særegne ravinedaler. Dette er krevende men nødvendig, og 

Senterpartiet vil ha tydelige folkevalgte som vil sikre at Lier fortsatt skal 

være en grønn oase og ei grønn bygd.  

Miljø og stedsutvikling 

Grønne Lier må fremdeles være grønn. På jordene i Lier skal det fortsatt 

dyrkes mat. Utbygging av veier, industri og øvrig infrastruktur må legges 

utenom dyrkbar mark. Landbruket sørger for stor verdiskapning i Lier, og 

lokale produkter fra Lier er kjent over hele landet. For at videre 

produksjon skal være mulig, er bevaring av dyrkbar mark viktig 

Matproduksjon er en biologisk prosess. Karbonet i biologiske prosesser 

går i et kretsløp. Levende skog binder CO2 og gjør en viktig jobb for 

klima. Tømmer er det grønne karbonet og kan erstatte produkter som i 

dag kommer fra «det sorte karbonet» olje og gass, uten å gi de negative 

klimavirkningene.  

Jord og skog er viktig for grønne Lier. Dette er forutsetninger for 

forebygging av klimakrisa og sikring av biologisk mangfold, samt for de 

gode bomiljøene i Lier med nærhet mellom mennesker og natur. God og 



balansert stedsutvikling er viktig for næringsliv og arbeidsplasser, 

trafikkavvikling, miljøhensyn og ivaretakelse av bomiljø og trivsel. 

  

Lier Senterparti vil:   

• Si ja til jordvern og aktiv bruk av jordbruksareal 

• Si ja til aktiv skogdrift som bidrar til karbonbinding 

• Legge til rette for bruk av biovarme 

• At det skal legges til rette for fjernvarme til nye boligfelt og 
industriområder herunder i fjordbyen for å kunne forsyne disse med 
miljøvennlig energi 

• Arbeide for at flere offentlige bygninger bygges i tre 

• At estetikk vektlegges sterkere ved behandling av byggeprosjekter 

• Forvalte ravinedalene i bygda for å bevare artsmangfoldet 

• Ta vare på insekter ved å legge til rette for blomstrende vekster 

• Sikre rent vann i Lierelva og andre vassdrag 

• Ta vare på kulturlandskapet 

• Ha støyskjerming der det trengs 

• Ha lokalt mottak av plast fra bønder  

• Ta vare på ressursene som matavfall og biomasse utgjør 

• At allmennheten skal ha tilgang til strandsonen og Lierelva  

• At MatRiket skal realiseres 

• Støtte etablering av andelslandbruk 

• At E134 ikke skal legges oppå dyrka mark  

• Ha tilfredsstillende internettilgang til alle 

• Arbeide for at flere avløp knyttes til kommunale anlegg, der det er 
fornuftig  

• Tillate noe spredt boligbygging  

• Sikre gode buffersoner til landbruket ved utbygging 

• Styrke samarbeidet med politiet for forebyggende arbeid i 
kommunen 

• At Lier lensmannskontor skal gi gode tjenester til befolkningen i 
Lier 

• Øke antall pendlerparkeringsplasser og ha tilfredsstillende 
matebusstilbud 

• Ha et godt kollektivt tilbud i Lier  

• At tverrforbindelsen i Lier må bedres 

• Øke bevilgningene til vedlikehold av kommunale veier 

• Arbeide for sosiale møteplasser i tettstedene i Lier  

• Arbeide for fortetting i eksisterende boligområder  

• Ha en moderat befolkningsvekst  

• Arbeide for flere el-ladepunkter for bil og sykkel  

• Ha et eget miljøutvalg 



Oppvekst kultur og idrett 

Skolen er sentral for å bygge sterke fellesskap i lokalmiljøene, både for 

kunnskap, sosiale ferdigheter og kulturformidling. Senterpartiet vil derfor 

styrke skolene vi har i bygda, og gi hver enkelt skole mulighet til å utvikle 

innhold og opplegg i samarbeid med elever, foresatte og kommunen som 

skoleeier. Senterpartiet vil redusere rapportering og kontroll og fremme 

tillit og samarbeid mellom kommunen, foresatte og ansatte, for å frigi tid 

til kjerneoppgaver for lærere og helse- og omsorgsarbeidere.  

 

Kulturen avspeiler et folks egenart. Det er derfor en offentlig oppgave å 

ta vare på vår kulturarv, og gi gode vekstvilkår for kulturelle aktiviteter og 

utvikling av møteplasser, i samarbeid med frivillige organisasjoner. 

Møteplasser med kultur og opplevelser er viktig for god integrering og for 

gjensidig kjennskap, vennskap, deling og læring. 

 

Lier Senterparti vil:  

• Sikre skoleveiene, slik at flest mulig skolebarn skal kunne gå og 
sykle til skolen  

• Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv for mer praktisk 
læring 

• Ha nulltoleranse for mobbing i skolen  

• Legge til rette for godt samarbeid mellom hjem og skole 

• Ha et godt tilbud til elevene i grunnskole og barnehage, uavhengig 
av behov  

• Sikre like valgfagmuligheter til alle 

• Sikre et godt kulturliv og fellesskap for liunger ved å styrke lag og 
foreninger  

• Støtte Bygdetunet og bygdas øvrige kulturminner 

• Ivareta kommunens kirkebygg 

• Støtte det frivillige arbeidet 

• Utvikle nærmiljøet ved alle skolene til kultursentra, som møteplass 
på tvers av generasjoner 

• Sikre gode treningstilbud for ulike idrettsaktiviteter 

• Jobbe for flere lysløyper 
 

 

 

 

 

 



Helse sosial og omsorg 

Senterpartiet vil gi kommunale velferds og omsorgstjenester nær folk. 

Tjenestene skal utvikles i dialog med brukere og pårørende. 

Barnefattigdom må på dagsorden for å sikre alle barn og unge gode 

oppvekstsvilkår. Individuelle behov skal ivaretas så langt det er mulig. 

 

Lier Senterparti vil: 

• At velferdsteknologi ikke skal erstatte «varme hender», men 

frigjøre tid til omsorg og nærvær. 

• At velferdsteknologi skal gi mulighet for bedre mestring av 

hverdagen i eget hjem 

• Ta hensyn til at pårørende og brukere av tjenester er en ressurs  

• Legge vekt på forebygging gjennom folkehelsetiltak, i samarbeid 

med fylkeskommunen 

• Arbeide for reell brukermedvirkning 

• Ha èn kontaktperson for pårørende og brukere av tjenester 

• At psykisk helse i befolkningen skal prioriteres på lik linje med 

somatisk helse 

• Styrke lavterskeltilbudet innen psykisk helse  

• At kommunalt boligtilbud med tilpasset bemanning må etableres for 

ulike grupper 

• At flyktninger som kommer til Lier må integreres i lokalmiljøene  

• At lavterskeltilbud for avlastning må være lett tilgjengelig  

• Tilby fritidsaktiviteter som stimulerer til deltagelse uavhengig av 

familieøkonomi  

• At BUA etableres i flere skolekretser 

• At frivillige organisasjoner skal få støtte til bl.a. forebyggende 

folkehelsearbeid 

• At det skal være 1 jordmor per 100 gravide 

• Sikre god akuttberedskap i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eierskap 

Lier Senterparti mener at kommunale tjenester best utøves av 

kommunen og ikke skal privatiseres. Når tjenester blir skilt ut i selskaper 

er det viktig med kommunalt eierskap og politisk kontroll. Senterpartiet 

mener at lokalt trepartssamarbeid som også involverer politikere vil gi 

mer tilfredse ansatte, bedre effektivitet og bedre tjenester.  

 

Lier Senterparti vil: 

• Ha krav om tariffavtale ved inngåelse av kommunale anbud  

• Legge vekt på miljøstandarder ved inngåelse av kommunale  

kontrakter  

• At drift av kommunale tjenester skal utføres av kommunen 

• Stille strenge krav til etterrettelighet ved utlysning av kommunale 
anbud  

• Gjeninnføre vaktmestere på kommunale bygg  

• Innføre vikarpool i kommunen innen hensiktsmessige virksomheter  

• At ansatte som hovedregel skal tilbys 100% stilling  

• Ikke innføre eiendomsskatt 

• Ha lokalt trepartssamarbeid i Lier kommune 

• At Lier kommune skal tilby kompetanseutvikling til ansatte mot 

bindingstid 


