Lierne kommune
Rådmannen

Nordli, den 31.juli 2015

STATUSRAPPORTERING KOMMUNEREFORMEN INNEN 10. AUGUST 2015

Lierne kommune har følgende statusrapportering i forhold til punktene fra Fylkesmannen i
NT i mail av 22.06.15:
•Utredningsalternativ. Foretatt begrensninger? Nye alternativ? Status mht. politiske
vedtak.
Etter kommunestyrets behandling av kommunereformen siste gang, 17.06.15, står vi igjen
med tre utredningsalternativer videre:
a) Indre Namdal
b) Lierne og Røyrvik
c) Egen kommune
I dette møtet ble alternativet med Indre Namdal og Overhalla lagt vekk. Tidligere i vinter ble
Indre og Midte Namdalsalternativet lagt vekk.
•Prosess med nabokommuner
a) Indre Namdal
Rådmenn i IN utarbeidet en vurdering av alternativet med sammenslåing av kommunene
Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong og Høylandet datert 01.06.15, som har vært til
behandling i de fem kommunestyrene. Lierne kommunestyre tok denne rapporten til
orientering i møte 17.06.15.
Vedlegg 1.
I etterkant, og ferdigstilt/levert 20.07.15, ble det laget en kortversjon av denne utredningen
i et opplag på 4500. Disse er fordelt til kommunene i forhold til antall husstander + 50 %.
I Lierne ble denne tilgjengelig for de partiene som hadde stand på årets Li-Martna 25 og
26.juli, og så blir den distribuert til alle husstander den 5.august d.å.
Vedlegg 2.
I møtet i Indre Namdal regionråd 22.04.15 ble Grong kommune bedt om å ta
«oppmannsrollen» for IN-alternativet. Status her må Grong levere, men vi er kjent med at
de har avholdt møter med enkeltkommuner før ferien (Namsskogan 16.06.15 og Røyrvik
16.06.15) og så er det avtale møte med Lierne kommune 25.08.15, der vi stiller med vår
styringsgruppe.
Da utredningen i vedlegg 1 ble presentert for ordførere og rådmenn 03.06.15 ble det laget
et forslag til prosessplan for IN-alternativet.
Vedlegg 3.
Kommunestyret i Lierne vedtok framdriftsplanen i denne prosessplanen 17.06.15.

b) Lierne og Røyrvik
Etter invitasjon fra ordføreren i Røyrvik (til ordførerne både i Lierne og Namsskogan
22.04.15) takket ordføreren i Lierne ja til at styringsgruppa i Lierne møtte styringsgruppa i
Røyrvik 08.05.15.
Vedlegg 4.

Et nytt møte ble avholdt mellom de samme styringsgruppene 15.06.15.
Vedlegg 5.
Som oppfølging av det siste møtet jobber rådmenn i Røyrvik og Lierne nå med en
utredning for Lierne - Røyrvik etter samme mal som for IN-alternativet (se vedlegg 1) Her
er fristen 19.08.15, men vi regner med at den er ferdig senest i uke 33. Den skal behandles
i neste fellesmøte mellom de to styringsgruppene som er 24.08.15. Denne utredningen vil
bli ettersendt, etter at den er behandlet i felles styringsgruppemøte 24.08.15.
Den 6.juli hadde de to ordførerne, opposisjonslederne i de to kommunene og en
ungdomsrepresentant fra hver kommune et møte for å diskutere og evt. gi politiske
innspill til den utredingen som rådmenn holder på med. Det foreligger ikke noe skriftlig
referat fra dette møtet.
•Status for 0-alternativet
Dette er ikke prioritert fra administrasjonen ennå, men gjeldende politiske bestilling er fra
kommunestyremøtet 17.06.15, der det ble vedtatt følgende:
«Lierne kommune bestiller en konsekvensutredning for nullalternativet av administrasjonen
til det nye kommunestyret i oktober.»
•Framdriftsplan
a) Indre Namdal
Prosessplanen (vedlegg 3) forutsetter at hver kommune skal avklare om man ønsker å
inngå en intensjonsavtale innen utgangen av november, og at denne så skal vedtak i
kommunestyrene senest i desember 2015. Rådmenn har i etterkant stilte spørsmål med om
den første avklaringen i kommunen burde vært klar senest i oktober, hvis en
intensjonsavtale både skal utarbeides og være klar for behandling i desember 2015?
b) Lierne – Røyrvik
Utredningen fra rådmenn skal være klar senest 19.08.15. Mandag 24.08.15 møtes de to
styringsgruppene til det tredje fellesmøtet. Her må det legges en framdriftsplan for høsten.
c) Egen kommune
Se «Status for 0-alternativet» ovenfor.
d) I gjeldende kommunestyrebehandling forutsettes det at kommunestyret skal sluttbehandle
spørsmålet senest i juni 2016.
•Status og planer for innbyggerinvolvering
a) Kommunen var med på innbyggerundersøkelsen gjennom KS NT i vinter. Og har tidligere
i år i styringsgruppa åpnet for flere og/eller egne innbyggerundersøkelser. Dette er ikke
konkludert p.t.
b) Lierne kommunestyre gjorde 17.06.15 også følgende vedtak: «Kommunestyret går ut fra
at kommunereformen blir en del av valgkamptemaene i årets kommunestyre- og
fylkestingsvalg 2015. Kommunestyret ber rådmannen bistå med faktainformasjon i dette,
dersom det er ønskelig fra de politiske partiene.»

c) Styringsgruppa for kommunereformen i Lierne har neste møte 24.08.15, og det
avtroppende kommunestyret skal i møte 17.09.15 behandle en sak som heter
«Kommunereformen. Foreløpig status. Rapport til nytt kommunestyre». Her vil det stå
noe om bl.a. innbyggerinvolvering videre i forhold til revisjon av kommunens prosessplan
for kommunereformen.
d) Det er ikke avholdt egne folkemøter om kommunereformen ennå, men temaet ble drøftet
allerede vinteren 2014, fram mot sluttbehandlingen av Kommuneplanen, samfunnsdelen,
for 2014-2015 i kommunestyret 8. mai 2014, samt i forbindelse med to folkemøter om
omstilling i Lierne (Nordli og Sørli) 17 og 18. november 2014.
•Eventuelle grensejusteringssaker
Dette har ikke vært tema så langt.
•Spesielle saker/forhold
Ingen spesielle saker av avdekket i prosessen så langt, men vi kan vel nevne de spesielle
avstandene i kommunen, med ca. 120 km fra nord til sør, og ca. 60 km fra øst til vest. Dette
framgår også i den første delrapporten fra «Ekspert-utvalget», se nedenfor, vedr. avstander til
nærmeste nabokommunesenter:

Kilde: Norut NIBR

•Ønsker om bistand fra FM og KS
P.t. er det ikke behov for bistand fra FM eller KS, men det tar vi forbehold om å kunne
komme tilbake til.
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Rådmann
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