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Lierne kommune har vedtatt endelig å avklare veivalg senest våren 2016, men det er mulig å komme
til en konklusjon på et tidligere tidspunkt. Oppgaven med å fatte endelige vedtak om videre
kommunestruktur for innbyggerne i Lierne vil bli den viktigste oppgaven for det nye kommunestyret å
ta tak i etter kommunevalget i september.
Gjennom våren har det blitt gjennomført flere større prosesser:
1. Felles innbyggerundersøkelse for alle kommuner i Nord-Trøndelag.
2. Utredning av Indre Namdal som alternativ for kommunesammenslåing.
3. 2 dialogmøter mellom Lierne kommune og Røyrvik kommune for å se på en sammenslåing
mellom de to kommunene.
Etter vårens arbeid har kommunestyret vedtatt i møte den 17. juni at det skal arbeides videre med 3
alternativer:
1. Indre Namdal – en sammenslåing av de fem Indre namdal-kommunene.
2. Røyrvik – Lierne. Røyrvik kommune og Lierne kommune slår seg sammen til en ny
kommune.
3. 0-alternativet. Lierne kommune består som egen kommune.
For å informere om Indre Namdal-alternativet er det tatt frem en brosjyre, «Skal vi slå oss sammen».
Denne brosjyren er vedlagt denne ukas Li-Nytt, som blir distribuert til alle innbyggere i Lierne
kommune.
På slutten av august skal styringsgruppen for kommunereformen i Lierne kommune gjennomføre
dialogmøter både med Røyrvik kommune og Grong kommune om de ulike
sammenslåingsalternativene. På slutten av august vil det også bli ferdigstilt en rapport av alternativet
med å slå sammen Røyrvik kommune og Lierne kommune.
I løpet av september og oktober vil det bli invitert til folkemøter om kommunereformen. Folkemøtene
har to hovedformål:
 Informere innbyggerne i Lierne om arbeidet og mulige konsekvenser av kommunereformen.
 Dialog mellom politikere og innbyggere som grunnlag for arbeid mot endelige veivalg.
Resultater fra innbyggerundersøkelsen, samt utredninger som blir laget, blir lagt ut på kommunens
hjemmeside, www.lierne.kommune.no.
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