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1. INNLEDNING        
  
Årsplan for neste år, samt planer for hele 4-års perioden legges fram i samme dokument. 
Overordnede satsingsområder/strategier med fokusområder ble vedtatt i kommuneplanen 
for 2019-2030, samfunnsdelen, og tiltakene i denne årsplanen for 2022 samt planene for 
2023-2025 bygger på handlingsdelen i Kommuneplanen, samfunnsdelen.  

I 2022 skal det utarbeides en ny samfunnsdel, så det vil med stor sannsynlighet også bli noen 
strukturelle endringer i utforming av årsplanen i løpet av den kommende 
økonomiplanperioden.  

Arbeidet med budsjett og årsplan startet i år med forprosjektet til Lierne – bærekraftig 
kommune 2030, og har fortsatt gjennom hovedprosjektet. Det har vært viktige prosesser 
gjennom året, både for å komme med konkrete forslag til å ta ned driftsnivået, men også for 
å utvikle kapasiteten og arbeidsmåter for å arbeide fremover med kontinuerlig utvikling og 
forbedring.  

Det er flere store områder som påvirker utgiftsnivået i stor grad. De fleste av dem har vært 
nevnt tidligere år også:  

 Ressurskrevende brukere over 67 år, der staten fraskriver seg ansvaret, og kommunen 
må overta alt økonomisk ansvar, med et mindre skjønnsmessig tilskudd i to år. 

 Det er satt et tak på eiendomsskattenivået på boliger og fritidsboliger på 4 promille. 
 Lavere inntekter de siste årene på kraftsalg. De siste par årene har kraftsalg hatt lavere 

inntekter enn tidligere år. Til 2021 ga kraftsalget en inntekt på kr. 1.000.000,-, og per 
oktober 2021 er det ikke avklart nivå på inntekter for 2022.   

 Reduksjon og i perioden bortfall av integreringstilskudd. 
 Det er svingninger i pensjonspremien til KLP. Til kommende år ligger prognosen på ca. 17 

%. 
 I 2021 og 2022 ser det ut til å bli relativt høye lønnsoppgjør. Det påvirker 

budsjettarbeidet i stor grad, siden lønnskostnader er en stor andel av driftsbudsjettet.  

Utgangspunkt for budsjettarbeid 2022: 
 
Antall innbyggere har de siste årene gått gradvis nedover, og per 1. juli 2021 er det 1327 
innbyggere i Lierne kommune. 

Det har vært store innsparingsprosesser i de siste årene. Først ut var oppvekst- og kultur 
som hadde som mål å redusere kostnader med 2 millioner. Deretter kom helse- og omsorg 
som skulle senke kostandene med 3 millioner, og i 2020 skulle det spares kr 750.000 på 
administrasjon og ledelse fra høsten 2020, i tillegg til andre betydelig reduksjoner i 
budsjettet for 2020. Til 2021 ble det iverksatt et mål om innsparinger på totalt kr. 5 000 000,- 
i løpet av 2021 og 2022. 

Lierne - bærekraftig kommune 2030 har gjennom hele 2021 vært noe som har preget 
aktiviteten i kommunen. Det er gjennomført både et forprosjekt og et hovedprosjekt, og her 
har både kommunens ansatte samt øvrige innbyggere vært involverte i arbeidet. 
Sluttrapporten som ble lagt frem til kommunestyret i oktober klarte ikke å vise 
innsparingstiltak til 2022 tilsvarende kr. 5 000 000,- fra 2021 og 2022. Budsjett/økonomiplan 
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som legges frem nå viser samlede innsparingstiltak i 2022 på kr. 4 000 000,- og ytterligere kr. 
1 000 000,- i 2023, så innsparingskravet på kr. 5 000 000,- blir realisert fra 2023.   

Gjennom økonomiplanen er det lagt frem få plusstiltak. Dette er bevisst for å følge opp 
måltall både for budsjettert overskudd, samt at kommunen gjennom økonomiplanperioden 
skal kunne opparbeide et bærekraftig disposisjonsfond. Det er også tydelig at 
innsparingstiltak på kr. 5 000 000,- ikke gir nok handlingsrom i årene fremover for å kunne 
skape et handlingsrom for store investeringer. For å få på plass dette handlingsrommet vil 
det sannsynligvis i årene fremover også være behov for å jobbe med driftsinnsparinger, hvis 
ikke det skjer noen større endringer i kommunenes rammebetingelser med ny regjering.  

I september 2021 vedtok kommunestyret en endring av organisasjonsstruktur av etater. 
Budsjettet for 2022 er lagt frem med de rammeområdene som vi har i dag, så vil 
kommunedirektøren legge frem en revidering av budsjettet tidlig i 2022 når organisasjons- 
og ledelsesstruktur er avklart. Det er lagt inn en innsparing på ca. kr. 800 000,- fordelt på 
rammeområde 1 og 2 i budsjettet.  

I budsjettet for 2022 er det ikke lagt inn noen tiltak knyttet til korona. Ved eventuelle behov 
for tiltak i 2022 forventes samtidig at dette kompenseres fra staten slik det er gjort både i 
2020 og 2021.  
 
Det er noen usikkerhetsmomenter i budsjett og økonomiplan når det fremlegges til 
formannskapet:  

 Endelig statsbudsjett er ikke avklart. Det signaliseres at kommunene vil få ytterligere 
inntekt, men dette er ikke avklart på det tidspunktet administrasjonen er ferdig med 
sitt budsjett. 

 Eiendomsskatt på verker og bruk er ikke fastlagt enda. Det blir avklart på slutten av 
november. 

 Det jobbes for tiden med Helseplattformen som et enormt stort 
digitaliseringsprosjekt innenfor helse. I løpet av første kvartal 2022 må Lierne 
kommune avklare om en skal delta eller ikke (innløse sin opsjon). Her er det uklare 
prognoser, både til investering, drift samt eventuell gevinstrealisering. 
Helseplattformen er derfor ikke tallfestet i økonomiplanen.  

 
Lierne den 8. november 2021   Patrik Lundgren, kommunedirektør 
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2. FORUTSETNINGER – RAMMEBETINGELSER                           
  

      2.1 FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD)  
  
Frie inntekter er skatteinntekter og tilskudd fra Staten som kommunen fritt kan disponere, i 
motsetning til øremerkede tilskudd som er bundet til bestemte formål.   
  
I forhold til KS prognosemodell som blir utarbeidet fra regjeringas forslag til statsbudsjett, 
som ble presentert den 12. oktober 2021 viser det at Lierne kommune får til sammen kr. 
123.950.000 i frie inntekter i 2022. Dette utgjør en økning på 2,7%. 
Samtidig er lønns- og prisstigninga (deflator) anslått til 2,5 % på årsbasis.   
  
Utgifts utjevning i rammetilskuddet for 2022 bygger på at Lierne har en gjennomsnittlig 
utgiftsbehov/kostnadsindeks på 1,4847.  Det betyr at det ut fra faste kriterier koster 48,5% 
mer å drive Lierne kommune enn gjennomsnittet for alle landets kommuner. For 2021 var 
kostnads indeks på 1,4649. Dette betyr at Lierne kommune har blitt dyrere å drifte i forhold 
til 2021 med det beregnede indeksen. 
  
Skjønnstilskuddet, som er fordelt av Fylkesmannen, utgjør følgende beløp:  
  

  2018  2019  2020  2021  2022 
Rovdyr  200.000  130.000     
Arbeid med andre 
vernesaker og annet  

50.000  30.000     

Kompensasjon for 
ekstremt spredtbygd  

97.000  60.000     

Langvarig 
befolkningsnedgang   

193.000  130.000     

Barnevern  377.000      
Resurskrevende 
tjenester  

  510.000  1.150.000  580.000  620.000 

Prosjektskjønn ØNLU      150.000     
Avrunding  -17.000         
Sum  900.000  860.000  1.300.000  580.000  620.000 

  
  
Skatteinngangen i Lierne ligger over i henhold til budsjett pr 30.09.2021. I budsjettforslaget 
for 2022 er det lagt inn samme forhold som til anslaget for 2021. Endring i skatteinngangen 
har imidlertid liten betydning for Lierne i og med at ca. 94 % av økning/nedgang justeres 
gjennom inntektsutjevninga i rammetilskuddet. Ved bruk av KS’s prognosemodell kan vi 
beregne nokså nøyaktig hvorledes rammetilskuddet endrer seg når skatteinntektene går opp 
eller ned.   
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2.2 EIENDOMSSKATT, KONSESJONSAVGIFTER OG KONSESJONSKRAFTINNTEKTER  
Eiendomsskatt   
Eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg og reguleringsanlegg fastsettes av Skatteetaten 
v/Sentralskattekontoret for storbedrifter. Det er store variasjoner fra år til år. Variasjonen i 
prisene skyldes at nåverdien av store kraftanlegg går ned som følge av strømpriser og store 
vedlikeholdskostnader.  
  
Grunnlaget for overføringsanlegg og linjenett i kommunen er fastsatt ved takst. 
For NTE's nett ble det foretatt en oppjustering av takstene i 2019 med virkning 
fra 01.01.2019  
Lierne kommune vil motta eiendomsskattegrunnlag for kraftverk år 2022, den 26 november 
2021. Innen da vil vi ikke vite den faktiske inntekten for eiendomsskatt kraftverk for 2022. 
 
For de siste årene har eiendomsskatten utgjort følgende beløp:  

2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
7.945.000  7.825.000  8.120.000  7.993.000  8.163.700   6.976.000 6.957.000 

  
Eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer er 4.0 promille i 2022, da fordeler 
eiendomsskatten seg på næringseiendommer kr 4.200.000 og ca kr 2.287.000 på boliger og 
fritidseiendommer.   
 
Konsesjonsavgifter  
Konsesjonsavgiftene er et fast beløp som indeksreguleres hvert 5. år. Indeksregulering var i 
2019. Det blir ny indeksregulering i 2024. Konsesjonsavgiftene skal avsettes til kraftfond. 
Beholdningen på kraftfondet per 31.12.2020 var kr 1.701.431. NTE midlene ble overført til 
eget fond i 2020. Beholdningen der pr. 31.12.2020 var kr. 3.367.224. 
  
I budsjettet for 2022 er det lagt opp til å bruke av kraftfondet på følgende områder:  
  

Ansvar  Utgift  Beløp  
1211  Tilskudd og utlån til næringstiltak     250.000 

1402 Sommerjobb for ungdom 50.000 

9101  Avdrag på lån til kommunal infrastruktur  2.400.000 

 Sum 2.700.000 
  
Bruk av kraftfondet vil da ikke overstige avsetningen som er kr 3.260.000.  Kraftfondet har i 
finansiert omstillingsprosjektet 2015-2021. Avsetning til kraftfond vil bli i 2022 kr 610.000. 
 
Konsesjonskraftsinntekter 

Grunnlaget for konsesjonskraftsinntektene er en lovbestemmelse som sier at 
kraftkommuner har rett til å ta ut 10 % av den krafta som produseres i kommunen til 
selvkostpris. For Liernes vedkommende utgjør dette 13403851 kWh (13,4 gWh). 
Kommunene i Indre Namdal selger konsesjonskrafta til høystbydende hvert år, og de siste 
årene har det vært flere forskjellige kjøpere av konsesjonskrafta.   
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Prisen var 36,15 øre/kWh i 2012, 28,96 øre/kWh i 2013, 33,47 øre/kWh i 2014 og 27,58 
øre/kWh i 2015, 19,92 øre/kWh i 2016, 29 øre i 2017, 27,6 øre i 2018, 33,63 øre/kWh i 
2019 og i 2020 35,43 øre/kWh. For 2021 ble salgsprisen på 22,711 øre/kWh.  
For 2022 er ikke kraften solgt enda. Prisen er lav, og kommunene er enige om å selge den 
under andre forutsetninger i 2022. Salgsmodell blir avklart i løpet av november 2021, og her 
finnes 3 mulige modeller: 

1. Salg fastpris hele året 2022. Oktober og november gir dette meget lave priser.  
2. Salg fastpris hvert kvartal gjennom 2022. 
3. Salg på spottpris med påslag gjennom året.  

Det er lagt inn salgspris på 25 øre i budsjett og økonomiplan perioden. 
Prisen på den krafta som kjøpes blir delvis fastsatt av Olje- og energidepartementet 
(konsesjoner etter 10.04.59) og delvis ut fra selvkost for produksjonen i det enkelte kraftverk 
(konsesjoner før 10.04.59). Selvkost kan variere mye fra år til år fordi det er store svingninger 
i vedlikeholdskostnadene.  For tiden pågår en relativt stor opprusting av enkelte kraftverk. 
Dette vil kunne føre til en betydelig økning i selvkost, litt avhengig av hvor mye av utgiftene 
som regnskapsføres som investeringer med årlig avskrivning og hvor mye 
som regnskapsføres som vedlikeholdskostnader.   
  
Nettoinntekta på salg av konsesjonskraft har utviklet seg slik de siste årene (med anslag for 
2021):  
  

2016  2017  2018  2019   2020  2021 
570.000 1.775.000 1.380.000 2.149.000 2.473.000 620.000 

  
For 2022 er det budsjettert med en nettoinntekt på kr 1.070.000. Samme beløpet er lagt inn 
i hele økonomiplanperioden.  
  
2.3 ANDRE STATSTILSKUDD  
Momskompensasjon   
Siden 2004 har kommunene fått refundert moms, samtidig som det blir foretatt et 
sjablonmessig trekk i rammetilskuddet. Opplegget er at trekket noenlunde skal tilsvare det 
hver enkelt kommune får refundert. Til og med 2013 ble også momsrefusjon fra 
investeringsregnskapet inntektsført i driftsregnskapet.  
Fra og med 2014 ble reglene endret slik at all moms nå blir inntektsført i 
investeringsregnskapet uten å gå veien om driftsregnskapet. Dette gir store utslag når en 
sammenligner driftsinntektene i årene etter 2013 med driftsinntektene for tidligere år.   
Kompensasjonstilskudd   
Det er for tiden 3 ordninger hvor Staten (Husbanken) dekker utgifter til renter og avdrag på 
lån. Husbanken har gitt tilskudd til dekning av både renter og avdrag på lån til bygging av 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser helt siden 1998. Grunnlag for beregning av tilskudd som 
gjelder ombygging Lierne helsetun i 2000/2001 utgjorde opprinnelig kr 11.470.000. 
Kompensasjonen beregnes etter den til enhver tid løpende rente i Husbanken, og ut fra en 
avdragstid på 30 år. Kompensasjonen som gjelder Lierne helsetun føres på ansvar 8408.   
  
Kompensasjonstilskudd som gjelder omsorgsboligene (Firkløveren og Bjørklund) 
inntektsføres på ansvar 8406. Opprinnelig grunnlag var her til sammen kr 1.640.000.  
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Kommunens får også rentekompensasjon til istandsetting av kirkebygg. Kompensasjonen 
inntektsføres på ansvar 8405. Hittil har vi fått godkjent et grunnlag på kr 935.000.   
  
I budsjett/økonomiplan er det brukt samme rentesats som for kommunens lån fra 
Husbanken for alle kompensasjonsordningene. Fra 01.11.2021 er flytende renta på lån i 
Husbanken 0,718 %.   
 
Tilskudd til ressurskrevende tjenester  
I 2004 ble det innført en ordning med at kommunene får statstilskudd når netto 
lønnsutgifter til en ressurskrevende bruker overstiger en vedtatt sats. Satsen er 80% av 
utgifter som overstiger innslagspunktet for hver bruker. I budsjettforslaget for 2022 blir det 
nye innslagspunktet 1.520.000 kr.  
  
For tiden har kommunen flere brukere hvor lønnsutgiftene overstiger innslagspunktet. 
Beregnet refusjon i 2022 utgjør til sammen kr 1.707.000. Kommunens egenandel for de 
brukerne utgjør totalt kr 6.571.000. I løpet av de siste årene har kommunen mistet tilskudd 
for noen ressurskrevende brukere. Dette som følge av et Stortingsvedtak fra 2004, om at 
staten ikke tar ansvar for ressurskrevende brukere over 67 år.  Kommunene får dog en 
mindre kompensasjon fra Fylkesmannens skjønnsmidler til noe av kostnadene fra 68-69 år.  
  
2.4 LØNNSKOSTNADER  
Lønnsvekst  
Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett forventes en lønnsvekst i kommunesektoren 
på gjennomsnittlig 3,0 % fra 2021 til 2022.  
Pensjonskostnader  
Siste prognose fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) viser at kostnadsprosenten for 
2022 vil bli 17 % for fellesordningen og 17 % for sykepleierordningen.  
Overskudd som tilbakeføres kommunene fra KLP skal føres på en egen funksjon i KOSTRA, og 
dermed på et eget ansvar. For tiden er det lav avkastning på pensjonsmidlene hos KLP, og 
det er derfor forholdsvis usikkert hvor mye en kan budsjettere i inntekt på denne posten.   
Det er brukt kr 1.000.000 i alle år i økonomiplan-perioden.   
  
For lærerne, som har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK), er prosenten på 
10,25 % i 2021 og vil være den samme i 2022.   
 
Forsikringsordninger for ansatte  
Alle fast ansatte i kommunen er dekket av en forsikringsavtale som også omfatter fritida. 
Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie er lagt inn med 0,3 % for lærere og 0,5 % for øvrige 
ansatte. Yrkesskade- og ulykkesforsikringspremien føres samlet under ansvar 5322 
Bedriftshelsetjeneste/Yrkesskadeforsikring.  
 
Arbeidsgiveravgift   
Satsen for arbeidsgiveravgift vil bli 5,1 % også i 2022. Satsen gjelder for alle arbeidsgivere i 
Lierne kommune for ansatte som trygdes i Norge, uavhengig av hvor den ansatte kommer 
fra.  
  
2.5 KOMMUNALE AVGIFTER, LEIEINNTEKTER, GEBYRER OG EGENANDELER  
Kommunale avgifter  
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Endelige satser for 2022 ble vedtatt i kommunestyret 18.11.2021. I utgangspunktet skal de 
kommunale avgiftene dekke de kostnadene kommunen har på vedkommende område. 
Kommunen har ikke anledning til å gå med overskudd på disse tjenestene. Når det gjelder 
renovasjon & slamtømming, står det i forurensningsloven at kommunen skal kreve full 
dekning av driftsutgifter og kapitalutgifter i forbindelse med ordningen. For de andre 
avgiftene er det kommunestyret som bestemmer om det skal kreves full dekning av 
utgiftene, eller om kommunen skal subsidiere ordningen. Renovasjon kjøpes fra MNA fra 
2020 og fra 2021 kjøpes tjenesten Slamtømming av MNA.  
  
  
Leieinntekter  
Så lenge samme person bor i en bolig er det ikke anledning til å øke husleia mer enn med 
siste års økning i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen er 4,1 fra oktober 2020 til 
oktober 2021, jfr Statistisk sentralbyrå. Husleieøkning ut fra konsumprisindeksen blir foretatt 
en gang per år. Ved skifte av leieboer vil husleia vurderes på nytt i hvert enkelt tilfelle.   
  
Husleien for trygdeboliger og omsorgsboliger reguleres en gang pr. år. I kommunestyre møte 
den 18.11.2021 blir reguleringen fastsatt for 2022. 
 
Foreldrebetaling barnehager, SFO og kulturskole  
Regjeringen foreslår fra 1. januar 2022 makspris på en heltidsplass i barnehagen på 
kr. 3.315 pr. måned. Det er en økning på kr 85. Videre foreslår de å videreføre at ingen skal 
betale mer enn 6 % av husholdningsinntekten i barnehage sats (grense kr. 607 750) fra 
2022 og prisjusterer inntektsgrensen for gratis kjernetid for barn i alderen 2-5 år i familier 
med lav inntekt til kr. 598.825 fra 1. august 2022. Lierne kommune har få familier med 
redusert betaling. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon 
for barn nr. 3 eller flere barn i barnehage, men ikke i kombinasjon barnehage / SFO. 
Søskenmoderasjon gjelder også ekstradager for de barna som har fast plass.  
 
SFO-avgiftene foreslås å øke med 3 %, slik at f. eks hel plass med 11 måneders tilbud koster 
2302 kr per måned. Regjeringen har innført 2 moderasjonsordninger i SFO.  En 
inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling (6%) i SFO for husholdninger med 
elever fra 1.- 4. årstrinn. Fra august 2021 ble ordningen utvidet til å gjelde elever fra 3. og 4. 
trinn. Det er og innført gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov. 
 
I kommunestyret 18.11.2021 foreslås det økning i matpenger i barnehager og SFO – kr 18,- 
pr dag i barnehage, og på SFO kr 150,- for halv plass pr mnd og kr 300,- for hel plass pr mnd.  
 
Betalingssatsene for folkebadene foreslås noe økt fra 2021 til 2022. Betalingssatser og 
gebyrer ved folkebibliotekene er uendret.  
 
Satsen for foreldrebetaling kulturskolen er foreslått økt med kr 91,- til kr 3.131,- for 
individuelt tilbud. For kulturskolen er det 30% søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50% 
søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere.  
  
Egenbetaling for tjenester utført av omsorgsetaten  
I kommunestyre møte den 18.11.2021 blir egenbetaling fastsatt for 2022. 
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Det  er en forventet en prisstigning på 1,3 % for 2022 og i beregning av nye satser er det lagt 
inn en økning på forventet prisstigning. Når det gjelder egenbetaling for hjemmehjelp og bo-
veiledning for de som har inntekter under 2 G (grunnbeløpet er for tiden kr 106 399,-), 
fastsetter Staten (Helsedirektoratet) en makssats hvert år. For de tjenester som Stortinget 
fastsetter nye maks-tak for gjelder disse fra 2022.  
 
Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven og konsesjonsloven  
I kommunestyre møte den 18.11.2021 vil gebyr for 2022 bli fastsatt. 
Intensjonen er at kommunen skal få dekket sine kostnader til saksbehandling på disse 
saksområdene. Kommunestyret vedtar 18.11.21 en pris for behandling av saker etter plan- 
og bygningsloven, matrikkelloven og jord- og konsesjonsloven.   
 

2.6 RENTEUTGIFTER OG RENTEINNTEKTER  
  
I møte den 7 mai 2020 ble styringsrenten satt ned av Norges Bank til 0 %. Styringsrenten har 
vært uendret til møte den 23. september 2021 da Norges bank satte styringsrenten til 
0,25%. 
Utdrag fra Norges Bank: 
«Da koronapandemien brøt ut i fjor, satte vi renten ned til null prosent for å dempe 
tilbakeslaget i norsk økonomi. Lave renter bidrar til at aktiviteten tar seg raskere opp og at 
flere kommer i arbeid. 
Nå er de fleste i Norge vaksinert, og vi har færre smitteverntiltak. Aktiviteten i økonomien er 
høyere enn den var før pandemien, og arbeidsledigheten har falt mye.   
Hvis vi holder renten lav for lenge, kan det oppstå press i økonomien, og lønns- og 
prisveksten kan skyte fart. En lav rente kan også bidra til at boligpriser og gjeld stiger kraftig. 
Da øker risikoen for at det etter hvert kan komme et alvorlig tilbakeslag i økonomien. 

Nå som forholdene i økonomien er blitt mer normale, bør også rentenivået bli mer normalt. 
Derfor har vi begynt å sette opp renten». 

Norges Bank varsler samtidig at renten mest sannsynligvis vil bli satt opp i løpet av året.  
 
Kommunalbankens forslag til budsjettrenter blir som følgende:  
  

  
  
I økonomiplanen er det beregnet reelle rentekostnader ihht låneporteføljen til kommunen.  
  



Lierne er en kommune der folk trives og vil bo 

12 
12 

Lierne – Det gode vertskap

Renter av bankinnskudd for vedkommende fond blir avsatt og lagt til fondskapitalen for 
følgende fond:  
  

 Kraftfond  
 Gavefond Lierne helsetun  
 Gavefond åpen omsorg  
 Gavefond kreftomsorg                         
 Slamtømmingsfond  

 

2.7 BUDSJETTPREMISSER 
Ved budsjetteringen er det budsjettert etter disse premisser (2022 oppdatert 9. november): 
 

Antall  
2021 budsjett 

Antall  
2022 budsjett  

 Merknad endring  Økonomiske 
konsekvenser 

Flyktninger  29  25 Færre personer   Kun to personer med 
integreringstilskudd 2022 

Elever i skolen  138  134 Noe nedgang  Ingen større økonomiske 
konsekvenser i drift, men 
endring innbyggertilskudd.  

Barn i BHG  56  53 Noe nedgang Ingen større økonomiske 
konsekvenser i drift, men 
endring innbyggertilskudd.  

SFO  14  17 Noe økning Økt inntekt, samme utgiftsnivå 

Beboere 
sykehjem  

21   21   Vi har definert i budsjett 20 
senger + 1 kad)  

Hjemmesykepl.  59  74  48 i gjennomsnitt for 
året 2021 

Ingen endring bemanningsplan 
som påvirker budsjett 2022 

Praktisk bistand  32  51  31 i gjennomsnitt for 
året 2021 

Ingen endring bemanningsplan 
som påvirker budsjett 2022 

Hj. Sykepleie og 
praktisk bistand  

50  52 i 
gjennomsnitt for 
året 2021 

 
Ingen endring bemanningsplan 
som påvirker budsjett 2022 

Totalt brukere i 
åpen omsorg  

141  120  131 i gjennomsnitt 
for året 2021 

Antallet brukere her varierer i 
løpet av året. Her ligger også 
brukere med kun tjeneste 
trygghetsalarm. 

 

Disse premisser vil etatene rapportere på vid regnskapsgjennomgangene i løpet av 2022. Der vi vil se 
forandring i forhold til budsjett i løpet av året. 
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3. Mål og tiltak 
Målene for Lierne kommune finnes i Kommuneplanen for 2019-2030, samfunnsdelen, som 
ble vedtatt av Lierne kommunestyre 18. juni 2018 
 

3.0  Visjon 
Lierne – Det gode vertskap. 

3.00  Overordnet målsetting for Lierne kommune            
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo. 

3.1  Gjennomgående satsingsområder 
 

 Offensiv vekstkommune 
 Optimisme og framtidstro 

Framsnakke og utøve kommunens verdier; Tillit, respekt, åpenhet og optimisme. 
 Folkehelse, med utgangspunkt i oversiktsdokumentet over folkehelsen i Lierne 

kommune. 
Nytt oversiktsdokument Folkehelse utarbeides høsten 2019 samt et nytt 
folkehelseprosjekt i samarbeide med Trøndelag Fylkeskommune 2019-22 med fokus på 
Psykisk helse. 

 Universiell utforming 
Både bygninger og framkommelighet skal være universelt utformet. 

 Digitalisering 
Aktivt med i «Strategi for felles satsing på digitalisering mellom kommunene i  
Namdalen», herunder kompetanseløft i digitaliseringssatsing f.o.m. høsten 2019. 

 Trygghet 
Lege, ambulanse, politi, brann m.fl. tilstede i bygda. Utvikle «nabosamvirke» 

3.2   Satsingsområder/strategier med fokusområder 
 Sysselsetting 
 Oppvekst og levekår 
 Infrastruktur 
 Samarbeid, Regionalt og over grensa 
 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 Demokratiutvikling 

3.3 Tiltak for 2022 samt planer for 2023-2025  

3.3.1 Sysselsetting (satsingsområde 1) 

3.3.1.1  Næringsutvikling  (strategi 1.1)        
  
Tiltak for 2022:  
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 Lierne utvikling videreføres som utviklingsselskap for Lierne kommune etter at 
omstillingsperioden er over.   

 

Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Utarbeide en Landbruksplan (som har til hensikt å synliggjøre målsetningene for 

landbruket og koordinere lover, retningslinjer, tilskuddsordninger etc.)  
 Utvikle et kommunalt nærings- og utviklingsselskap, eventuelt med næringsliv og/eller 

andre kommuner.  

3.3.1.2 Entreprenørskap og Innovasjon          
Tiltak for 2022:  
 Gjennomføre kjerneaktiviteter i plan for entreprenørskap for barn og unge 
 Innovasjonscamp vinteren 2022 for ungdomstrinnet.  
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Utvikle og evaluere planen for entreprenørskap for barn og unge (revideres politisk neste 

kommunestyreperiode). 

3.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift        
Tiltak for 2022:  
 Utarbeide en arealstrategi som en del av ny kommuneplan - samfunnsdelen. 

 
Planer for perioden 2023 - 2025: 
 Kommunen skal som planmyndighet ha en offensiv og aktiv rolle i arealforvaltningen.  
 Kommunen skal prioritere arbeide med reguleringsplaner som vil skape aktivitet og 

utvikling i Lierne.  

3.3.1.4 Reisemålsutvikling        
Tiltak for 2022:  
 Dialogmøter med Visit Namdalen 
 Partnerskapsavtaler for turisme med aktuelle aktører 
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Revidere «Masterplanen for reisemålsutvikling i Lierne» 

3.3.2  Oppvekst og levekår 
Rom for alle, med fokus på livsglede.  Lierne kommune skal yte tjenester med høy kvalitet, 
fleksibilitet og mestring i alle livets faser. 

3.3.2.1  Barn og unge         
Tiltak for 2022:  
 Gjennomføre tiltak i plan for forebyggende arbeid med barn og unge  
 Videreføre Lierneskolen – felles pedagogisk plattform og IKT-strategien 2020-2023 
 Implementere fagfornyelsen 
 Implementere plan dysleksivennlig skole  
 Tverrfaglig samarbeid for å følge opp oppvekstreformen 
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 Utarbeide felles handlingsplan for språkutvikling i barnehage og skole  
 Videreføre kostholdsprosjekt i samarbeid med Friskgården 
 Regional barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling 
 Barn og unge med funksjonsnedsettelse skal tilbys tjenester som gir dem livsglede på lik 

linje som funksjonsfriske 
 Svangerskapsomsorgen følger nasjonale retningslinjer i oppfølging av friske gravide og 

risikosvangerskap, med tjeneste en dag pr uke og beredskap og følgetjeneste etter 
vaktplan 

 Jordmortjenesten har ansvar for å tilby og organisere foreldreforberedende kurs, tilby 
fokus på kvinnehelse, livmorhalsprøve, prevensjon og veiledning. 

 Alle barn får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen i henhold til 
retningslinjer i helsestasjon og skolehelsetjenesten - Helsestasjonsprogrammet, 
herunder helseundersøkelser med lege, munnundersøkelse, kostholdsveiledning 
tilpasset hvert barn og hver familie, foreldreveiledning etter tilpasset behov og 
oppfølging etter behov. Helsestasjonen skal bidra til å avverge og avdekke vold, overgrep 
og omsorgssvikt 

 Helsestasjonen følger retningslinjer for barselomsorgen og helsestasjon og tilbyr 
hjemmebesøk til alle nyfødte og oppfølging etter behov. 

 Helsestasjonen skal tilby vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet. 
 Helsesykepleier og lege samarbeider med fysioterapeut ved 4 mndr, 2 år og ved 

skolestart. 
 Gjennomføring av tverrfaglig skolehelseteam hver 6. uke på hver skole. 
 Tverrfaglige samarbeidsmøter 2 ganger pr år på skolene og barnehagene. 
 Helsesykepleier skal tilby “Åpen dør” for elever ved skolene, ukentlig ved begge skoler. 
 Helsestasjonen/ skolehelsetjenesten skal tilby helsestasjon for ungdom ved behov. 
 Helsesykepleier skal tilby undervisning i ulike tema på gitte klassetrinn, samt følge opp 

elever med spesielle behov (Elevsamtaler, samarbeid med heim og skole, delta på 
møter). 

 Helsestasjonen tilbyr sesonginfluensavaksinering og reisevaksinering. 
 Helsestasjonen tilbyr grunnvaksinering og vaksinering oppfølgingsdoser Covid-19 

vaksinering 
 Barn og unge med langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys koordinator, 

ansvarsgruppe og Individuell plan (IP)  
 Implementering av det digitale samhandlingsverktøyet SamPro IP (Digital individuell 

plan) 
 Barn med stadfestet diagnoser har koordinator hab/rehab som kontaktpunkt 
 Koordinator Hab/rehab har ansvar for god planlegging og koordinering av overganger i 

ulike livsfaser for barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
(Barnehage, skole og videregående, og voksenlivet) 

 Fokus på sårbare barn og unge i en pandemisituasjon, ved en evt. Nedstenging/ andre 
restriksjoner 

 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO (revideres politisk neste 

kommunestyreperiode) 
 Opprettholde sertifisering Dysleksivennlig skole 
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 Lokal kompetanseutvikling i barnehage og skole 
 Deltakelse i Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis for barnehage 

og skole  
 Statlige studieplasser for lærere gjennom hele perioden 
 Ny oppvekstreform medfører behov for revidering av forebyggende plan for barn og 

unge. 

3.3.2.2 Integrering           
Tiltak for 2022:  
 Utrede fremtidig strategi for bosetting av flyktninger for Lierne kommune.  
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Tilpasning av tjenestetilbudet i økonomiplanperioden som underveis tar hensyn til 

bosettingssituasjonen.  

3.3.2.3 Bolyst 
Tiltak for 2022:  
 Etablere innbyggerservice/tilflytterservise innenfor vedtatte økonomiske rammer.  
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 I forlengelsen av prosjektet «Levende Lierne» - sikre oppfølging av områdene; Bolig, 

rekruttering og Lierne - Det gode vertskap. 
 

3.3.2.4 Hverdagsmestring          

Tiltak for 2022:  

 Økonomisk støtte til Lierne Frivilligsentral, for å stimulere til aktivitet til innbyggere.  
 Det treårige Folkehelseprosjekt (Ungdomsklubb) i samarbeid med Trøndelag 

Fylkeskommune skal videreføres tom august 2022. 
 Rehabiliteringsplasser ved Namdal Rehabilitering skal benyttes, til brukere med behov 

for rehabilitering etter sykdom, skade eller vedlikehold/forbedring av funksjonsnivå. 
 Lierne Kommune skal ha korttidslager for nødvendige hjelpemidler til kortvarig lån. 

Dette ved endring av funksjon, med varighet mindre enn 2 år 
 Lierne Kommune skal bistå i søknadsprosesser vedr hjelpemidler for brukere i 

kommunen, og bistå i tilrettelegging/bruk av disse. 
 Lierne Kommune skal ha syns- og hørselshjelpemiddelkontakt som bistår med søknad og 

tilpassing/bruk av disse hjelpemidlene  
 Lierne kommune skal videreføre dagaktivitetstilbud til personer med demens.  
 Lierne Kommune skal tilby boveiledning til personer som har behov for veiledning, med 

fokus på det å mestre det å bo for seg selv  
 Lierne kommune skal tilby støttekontakt til personer som har behov for støtte for å 

kunne delta i ulike sosiale settinger m.m. 
 Lierne kommune skal tilby arbeids og aktivitetstilbud til de som oppfyller vilkåret. 

(diagnose/funksjonsnivå) og som ikke får dekket det via NAMAS/NAV. 
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 Lierne kommune skal tilby Brukerstyrt personlig assistent (BPA) til de som oppfyller 
vilkåret for tjenesten (HOL § 3-2 6b) og retten til tjenesten hjemles i pasient og 
brukerettighetsloven § 2-1 d. Dette gjelder innbyggere som er under 67 år.  

 Opprettholde deltakelse i Namdalsfestival, samt samarbeide med arrangører. 
 Etablering av ROP (Rus Og Psykisk lidelse) team. Tverrfaglig og tverretatlig team som 

består av representanter fra Familieenheten, helsetunet og hjemmesykepleien. ROP 
teamet har ansvar for å etterstrebe at de tjenestene som tilbys er koordinerte. 

 Utendørsterapi - Pilotprosjekt igangsatt høsten 2020 skal følges opp med konkrete tiltak i 
tjenesten i samarbeide med andre organisasjoner og frivilligheten i kommunen. 

 Verdensdagen for psykisk helse - en markering skal hvert år avholdes i forbindelse med 
verdensdagen 10. Oktober i samarbeide med andre aktører i kommunen. 

 Rusansvarlig skal sammen med politi og skole arrangere temakveld rus.  
 Intern samhandling i SLT-forum (Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak) 

3.3.2.5 Hjemmebasert omsorg         

Tiltak for 2022:  

 Tilby kompetanse og ressurser for innbyggere med behov for hverdagsrehabilitering. 
 Tilby kartleggingsbesøk til innbyggere 79 år. 
 Kartleggingsbesøk skal være en del av saksutredning i forkant av 

behandling av søknad om helse og omsorgstjenester  
 Velferdsteknologi er integrert i tjenestetilbudet til innbyggerne og tilbys ut fra 

behovskartlegging.  
 Utvikle og implementere lokale ernæringsstrategier 
 Omfordele ressurser innenfor helse og omsorg for å få til bedre samarbeid på tvers av 

enheter. 
 Styrke hjemmebaserte tjenester slik at folk kan bo hjemme lengst mulig  
 Effektivisering av tjenester for å holde de økonomiske rammene. 
 Innføre arbeid med kvalitetsreformen” leve hele livet” med fokus på ensomhet og 

ernæring  
 Videreføre arbeid med smittevern og beredskapsplaner/ rutiner for å 

håndtere eventuelle smitteutbrudd på en god måte. 
 

Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Opprettholde kompetanse slik at forsvarlige tjenester gis i heimen 
 Videreutvikle kompetanse ut ifra behov hos innbyggere 
 Ferdigstille plan for tjenesteforløp i helse- og omsorg Lierne kommune 
 Videreutvikle tjenester i tråd med nasjonale føringer og kvalitetsreformen «Leve hele 

livet» 
 Kompetanseheving og rekruttering av fagpersonell  
 Internkursing, opplæring på tvers avdelinger. Bedre utnyttelse av kompetanse vi allerede 

har. 

3.3.2.6 Institusjonsbasert omsorg         

Tiltak for 2022:  
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 Avklare om Lierne kommune skal utløse sin opsjon til deltakelse i Helseplattformen.  
 Lierne Helsetun skal tilby avlastning, kort-/langtidsplasser.  
 Lierne Helsetun skal tilby beboere individtilpasset omsorg, tilpasset aktivitet og sosialt 

samvær samt ha dialog og samarbeide med pårørende. 
 Lierne Helsetun skal arbeide aktivt med kriterier i henhold til Livsgledehjem, herunder 

også videreføre og etablere nye samarbeidsavtaler mellom frivillige / organisasjoner og 
Livsgledehjemmet Lierne Helsetun. 

 Omfordele ressurser innenfor helse og omsorg for å få til bedre samarbeid på tvers av 
enheter. 

 Effektivisering av tjenester for å holde de økonomiske rammene. 
 Innføre arbeid med kvalitetsreformen” leve hele livet”. 
 Videreføre arbeid med smittevern og beredskapsplaner/ rutiner for å 

håndtere eventuelle smitteutbrudd på en god måte. 
 Fokus på velferdsteknologi ved tjenestetildeling.  
 Velferdsteknologi skal integreres i tjenestetilbudet til innbyggerne og tilbys ut fra 

behovskartlegging 
 Ernæringsscreening/Vurdering av ernæringsmessig risiko. 
 Utvikle og implementere lokale ernæringsstrategier. 
 Produksjon av trygge og ernæringsmessig riktige måltider og spesialkost i tråd med 

gjeldende retningslinjer. Pasienter og beboere i institusjon skal få dekket sitt 
grunnleggende ernæringsbehov. Pasienter med god ernæringsstatus skal få tilbud om 
nøkkelrådskost, og pasienter i ernæringsmessig risiko eller underernærte skal få tilbud 
om energi- og næringstett kost.  

 Bruk av lokal mat og tradisjonskost. 
 Kantinedrift/salg for ansatte og beboere på Lierne helsetun. 
 Vaske og stell av tøy til beboere på institusjon, omsorgshybel, arbeidstøy for ansatte på 

institusjonen, hjemmebasert omsorg og Steinhagan.  
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Opprettholde sertifisering Livsgledehjem, som et ledd i hvordan Lierne kommune 

arbeider med kvalitetsreformen Leve hele livet. 
 Ferdigstille Plan for tjenesteforløp i Helse og omsorg i Lierne Kommune, der 

velferdsteknologi skal integreres. 
 Tilpasse institusjonsplasser og bemanning etter dagens behov. 
 Internkursing, opplæring på tvers avdelinger. Bedre utnyttelse av kompetanse vi allerede 

har. 
 

3.3.2.7 Kultur 
Tiltak for 2022:  
 Ferdigstille opprustning av Oternessundet (statlig sikret) både tursti, informasjon samt 

vegetasjon, hovedsakelig med eksterne midler  
 Samarbeidstiltak i Indre Namdalsbibliotekene (f.eks. Lesefesten i Kuben for skolestartere) 
 Sommerles – leseaksjon i sommerferien                    
 Seniorsurf - kurs i nettbruk for seniorer i regi av Lierne Folkebibliotek 
 Spøkelsesnatt for 7. klasse i Sørli, Nordli og Røyrvik.  
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 UKM og Vinteridrettslekene arrangeres igjen etter at koronapandemien har satt 
begrensninger i 2020 og 2021.  

 Ny organisering av Li-Martnan sommeren 2022 
 Gjennomføre tiltak i vedtatt kulturminneplan 
 Gjennomføre tiltak iht. forvaltningsplan Sundøyene (statlig sikret) 
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Jubileumsbok for kirkene Lierne 150 år i 2023 
 Felles samarbeidsprosjekter med eksterne midler for Indre Namdal-bibliotekene  
 Turstiprosjekter i samarbeid med fylkeskommunen bl.a. den gamle Li-fjellveien i 

samarbeide med flere. 
 Vedlikehold og restaurering av begge museene (søker eksterne midler) 
 Vrimmelfestival i 2024 

3.3.3  Infrastruktur       
Bredbånd til alle. Fiber til de som vil/kan få. 

3.3.3.1  Veg og bruer          
  
Tiltak for 2022:  
 Fortsette oppgraderingen av Kvemoveien ut fra vedtatt fremdriftsplan.  
 Ingen tiltak på bruer i 2022 

 
Planer for utbedring av kommunale veier perioden 2023 - 2025:  
 Fortsette med forsterkningsarbeidet med kommunale veier i henhold til vedtatt 

prioriteringsliste og framdriftsplan.  
 

2023 Kr 1 000 000,-  Kvemoveien Revidert plan for oppstart 

2024 Kr 1 000 000,-  Kvemoveien 
Kaldalveien som opprinnelig var ført i planen er 
tatt ut. 
 

 

Planer for utbedring av kommunale bruer perioden 2023 - 2025:  
 Plan for utbedring av kommunale bruer er revidert og tall for kostnad på vedlikehold 

lagt inn i plan  
2023 Kr 2.005.000 Inderdalselva og Tverrelva bru 

2024 Kr. 780.000 Guselva og Holdelva bru 

2025 Kr 550.000 Ånes bru 

3.3.3.2  Mobil          
Tiltak for 2022:  
 Følge opp planlagte prosjekter i kommunen slik at de blir ferdigstilt.  
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Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Revidering av plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Lierne kommune (2019-

2022) 
  

3.3.3.3  Bredbånd/fiber          
Tiltak for 2022:  
 Gjennomføre utbygging av bredbånd iht til «plan for utbygging av bredbånd og 

mobiltelefoni i Lierne kommune (2019-2022)», med følgende prioritering; 
1. Totsås/Nesset 
2. Inderdalen/Berglia 

 
 Igangsette arbeid med alternative løsninger for områder hvor det ikke kan bygges ut 

fiberbredbånd. 
1. Storhammerhøgda (Murumoen, Hammer/Bjørkås, Limandvika) 
2. Stugguneset/Bakken/Eidet 
3. Ingulfsvatn 

 
Planer for perioden 2023 - 2025: 
 Fortsatt kartlegge, skaffe finansiering og lage søknader på de resterende områder i 

Lierne som mangler bredbånd.  
 

3.3.3.4  Bolig          
Tiltak for 2022:  
 Aktivere tverrfaglig boliggruppe, og gjøre kjent kommunens virkemidler på dette 

området.  
 Revidere boligpolitisk handlingsplan 
 Starte arbeidet med salg av kommunale utleieboliger i henhold til sluttrapport for Lierne 

2030 
 Starte med plan for salg ev. riving av gamle Stortangen skole i henhold til sluttrapport for 

Lierne - bærekraftig komune 2030 
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Følge opp den boligpolitiske handlingsplanen 
 Fortsette arbeidet med å redusere antall leieboliger  
 

3.3.3.5 Kollektivtransport          
Tiltak for 2022:  
 Dialogmøter med AtB for å sikre et godt kollektiv hvor det er et bredt tilbud av fleksible 

transporttjenester. 
 Søknad om videreføring av “Hjem for en femtilapp” 
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Sikre tilbudet, med fokus på «Tilbringerordningen» - fleksibel transport.  



Lierne er en kommune der folk trives og vil bo 

23 
23 

Lierne – Det gode vertskap

3.3.4  Samarbeid; regionalt og over grensa 
Bli en pilotkommune på distriktssatsing                    

3.3.4.1  Namdal         
Tiltak for 2022:  
 Aktiv deltagere i Interkommunal politisk råd Namdal (Namdal Regionråd) 
 Aktiv bidragsyter i revideringen av Namdalsstrategien 
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Aktiv deltager i Namdalen hele valgperioden. 

3.3.4.2  Indre Namdal          
  
Tiltak for 2022:  
 Følge opp forprosjekt i rei av Statsforvalteren med fokus på utvikling av tjenester i Indre 

Namdal 
 Være proaktiv i eventuelle statlige satsinger på bygdevekstavtaler.   
 Aktive deltagere i kommunedirektørforum og fagnettverk som det er behov for. 

 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Politisk samarbeide for kontinuerlig vurdering av nye samarbeidsområder. 

3.3.4.3  Grenseområdet Vaajma         
Tiltak for 2022:  
 Fullføre handlingsplanen for 2021/22; 

- Politisamarbeid 
- Mobilt røntgen 
- Scooterturisme 
- Fiber over riksgrensen 
- Felles arbeidsmarked 
- Skolesamarbeid i regionen 
- Generell kontakt over riksgrensen 
- Næringsprosjekt 
- Kulturprosjekt 
- Grensefri passering i Vaajmaområdet 

 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Evaluere Vaajma med avklaring av ambisjonsnivå som samarbeide videre. 
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3.3.4.4 Internasjonalisering 

Tiltak for 2022:  

 Ivaretas gjennom Namdal Regionråd og deltagelse i Trøndelag Europakontor. 

 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Vurdering av interregprosjekt med internasjonale samarbeidspartnere.  

3.3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap                   
Sørge for tilgjengelige fagfolk lokalt. 

3.3.5.1 Klima og miljø         
Tiltak for 2022:  
 Implementere kommunens vedtatte bærekraftsider.  
 Bidra aktivt for at det etableres ladepunkt for hurtiglading av elbiler i Lierne.  
 
Planer for perioden 2023- 2025:  
 Arbeide målrettet for å oppnå miljøgevinst av tilskuddsordningene SMIL og NMSK 
 Revidere kommunens Klima- og miljøplan. 
 Kommunens bærekraftmål blir synliggjort og konkretisert i ny kommuneplan 

samfunnsdel.  
 

3.3.5.2 Rasfarlige områder  
Tiltak for 2022:  
 Gjennomføre kontroll opp mot aktsomhetskart, i forbindelse med bygge-, plan- og 

fradelingsaker. 
 Gjennomføre risikovurdering på bakgrunn av eventuelle resultater fra gjennomgang av 

aktsomhetskart. 
 

Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Sjekke eksisterende planer opp mot kartlegging av rasutsatte områder før tiltak 

igangsettes.  
 Kartlegge bekker og bratte vassdrag, med tilskudd fra NVE. 

 

3.3.5.3 Strøm og elektronisk kommunikasjon (Ekom)      
  
Tiltak for 2022:  
 Sikre at strømforsyning til Jule industriområde blir ferdigstilt med å finne løsninger på 

strømsituasjonen i Sørli, herunder vurdere alternative energikilder. 
 

Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Følge opp strømsituasjonen på Støvika industriområde. 
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3.3.5.4  Informasjon          
 
Tiltak for 2022:  
 Utarbeide en kommunal kommunikasjonsplan. Kombinere tradisjonelle og nye måter å 

drive informasjon og kommunikasjonsarbeid på.  
 Ta i bruk Agenda Live i gjennomføringen av politiske møter. 

 

Planer for perioden 2023 - 2025:  

 Streame politiske møter 

3.3.5.5  Lokale nødetater          
 
Tiltak for 2022:  
 Planlegg nytt lokale for ambulansetjenesten  

 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Avklaring og utredning av ny ambulansestasjon til Helse Nord Trøndelag  

3.3.5.6 Forsyning i beredskapssituasjoner 
 
Tiltak for 2022:  
 Inngå avtaler på svensk side 
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
  

3.3.6  Demokratisering 
Økt engasjementet og bredden for politisk deltagelse blant innbyggerne 

3.3.6.1  Innbyggerinvolvering 
   
Tiltak for 2022:  
 Iverksette innbyggertorg flere steder i kommunen.  
 Dialog med kommunens rådgivende organ «Råd for eldre og mennesker med nedsatt 

funksjonsnedsettelser» 

 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Systematisk innbyggerinvolvering iverksatt som oppfølging av Lierne – bærekraftig 

kommune 2030.  

3.3.6.2  Politikerutvikling       
 
Tiltak for 2022:  
 Digital samhandling mellom administrasjon og politisk nivå. 
 Digitalisering av saksbehandling og gjennomføring av politiske møter.  
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Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Politikeropplæring i 2023 og 2024 til ny lokalpolitikere.  
 Streaming av politiske møter 

3.3.6.3   Ungdomsråd og elevråd      
Tiltak for 2022:  
 Opplæring/ kurs for ungdomsråd og elevråd 
 Oppmuntre til deltakelse på fylkessamlinger. 
 
Planer for perioden 2023 - 2025:  
 Evaluere representasjonen av to ungdommer med møte og talerett i kommunestyret.  
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3.4  Plan og utvikling 
 
KONSEKVENSJUSTERINGER 

1223 Konsesjonskraftsinntekter 
o Salg av konsesjonskraft er ennå ikke gjennomført for 2022 og man velger å gå for 

å selge kraften kvartalsvis gjennom året. Budsjettert salgspris er 25 øre per kwh. 
 
1233 – Omstillingsprosjekt 

o Omstillingsprosjektet avsluttet etter 2021.  
 
1400 Eiendomsforvaltning 

o Her kan vi ikke regne med å få refundert deler av lønnen til Rådgiver teknisk da 
engasjementet i Sametinget er avsluttet. 
 

1401 Renholdsteam 
o Ansvaret går i null, grunnet at den fordeles ut på andre ansvar 

1409 Driftsteam 
o Ansvaret går i null, grunnet at den fordeles ut på andre ansvar 

 
1411-1455, 1511 – 1621 - 1633 Lønnskostnader renhold og driftsteam 

o Som følge av KOSTRA regler, fordeles ikke kostnader for renholdsteam på slutten 
av året, som tidligere år, disse kostnadene fordeles direkte på byggene fra 
begynnelsen av året. 
Herunder er lønnskostnader på kr 3 647 000,- fordelt direkte på ansvarene 1400, 
1411-1455. 

 
1411-1455 Kommunale bygg – Kommunalt næringsavfall 

o Avfallsmengden er ganske konstant over tid. Her forventes økte kostnader 
tilsvarende økning i KPI. 

 
1427 Inntekter Sørlihallen 

o Ingen konsekvensjustering på halleie 
 

1428 Inntekter Liernehallen 
o Ingen konsekvensjustering på halleie 

 
1511 Kommunale veier 

o Økningen på vinterdrift er 5,88% for kommende sesong, det utgjør kr 274.300,- i 
konsekvensjustert budsjett. 

 
1641 Slamtømming 

o Det som er viktig å notere seg innenfor VAR-område er at selv med en foreslått 
økning på 10% for avløpsavgiften, så vil tjenesten gå i minus med ca. 480.000,-. 
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NYE DRIFTSTILTAK I 2022 
 Innkjøp av gulvvaskemaskin ved Stortangen skole     Kr 30.000,- 
 
I økonomiplanperioden 2023 - 2025: 
 Arbeidsrom Sørli barnehage       Kr 625.000,- 
 Solavskjerming Helsetunet      Kr 800.000,- 
 
TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPERIODEN: 
 Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 1 – Skifte yttertak Adm bygget,     
 Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 2 – Utbedring tak Sørli Skole,     
 Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 3 – Drenering Hestgjerdet,        
 Tiltak ifm tilstandsanalyser pri 4 – Inngangsparti 4-mannsbolig,                
 AMU tiltak pri 3 – Skifte vindu ved fam. enheten       
                     
   
BORTFALL AV EKSISTERENDE TILTAK: 

 Det er iverksatt stort innsparingstiltak knyttet til felleskostnader (reise, kjøring, kurs, 
opphold, innkjøp) på alle etater – samlet innsparing i hele kommunen ca. kr. 650 000,- 

 Det er lagt inn minustiltak til organisasjonsstruktur – samlet kr. 800 000,- i hele 
kommunen. 

 Reduksjon sommerjobb for ungdom – halvering av budsjett. Innsparing kr. 100 000,-. 
 Salg av tjenester til ØNLU - kr. 80 000,- per år. 
 Tilskudd til private veier fjernes – kr. 50 000,-.  
 Bruk av kraftfond tl amortisering – kr. 200 000,- i 2022 og 2023.  
 Gjennomgang serviceavtaler og vikarbruk – ca. Kr. 125 000,-.  
 Vedlikehold av kommunale veier – bruk av fond, kr. 200 000,- i 2022 (1-årig) 

 
INVESTERINGSTILTAK                                                                Eks. mva: 
 1511 Opprustning av veier – forts. Kvemoveien   kr 4 500 000,- (2022-23) 

 

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER 

Budsjett og økonomiplan for 2022 er utarbeidet etter tradisjonelt oppsett ut fra at PU-etaten 
er en selvstendig etat inkludert ØNLU.  
Budsjett og årsplan er ikke lagd med tanke på kommende endring på 
organisasjonsstrukturen, der PU etaten skal slås sammen med deler av dagens 
sentraladministrasjon.  
 
Det er forventet en betydelig besparelse for kommunen med ny organisasjonsstruktur, men 
det er ennå ikke tallfestet hvordan det påvirker etaten isolert sett. Det er lagt inn 50 % 
reduksjon av stillingsressurs som skal være en del av den totale reduksjonen på ca. Kr. 800 
000,- som er lagt inn i budsjettet.  
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ØNLU (Øvre Namdal Landbruk og Utmark) er et vertskommunesamarbeid mellom Lierne, 
Røyrvik og Namsskogan med 4,3 årsverk, eget budsjett, og er driftet av Lierne kommune. 
ØNLU har ansvar for jordbruk, skogbruk, motorferdsel og øvrig utmarksforvaltning og er en 
del av dagens PU-etat. 
 
Det er i budsjettet for 2022, som for tidligere år, budsjettert med full dekning i kommunens 
trygdeboliger og omsorgsboliger. Det er i budsjettet forventet at det er behov for våre 
trygde og omsorgsboliger, så hvis HO etaten velger å ha noen ev leilighetene tomme i 
beredskap for akutte behov må den kostnaden dekkes av den etaten. Det samme gjelder 
hvis det er ønskelig å ha tilgang til en leilighet som avlastningsmulighet i perioder. 
 

 

3.5 Oppvekst og Kultur  
 

KONSEKVENSJUSTERINGER 
2101 Skoleskyss:   
Ingen større endringer. Noe nedgang i elevtall, men det ligger samtidig en forventet 
prisøkning.  
  
2106 IKT fellesutgifter (skolene):   
Videreført kostnadene til kommende år. Ligger inne leasingavtaler til sommeren 2023.  
 
2109 Unge entreprenører 
Prosjektet avsluttes våren 2022 kr. 50.000,-.  
 
2111 Stortangen skole:   
Vil gradvis redusere lønnsnivået de kommende årene, blant annet knyttet til elever med 
spesialpedagogiske tiltak. Delvis finansiert av andre kommuner. Følger nasjonal lærenorm. 
Leirskole lagt inn fra 2022 kr. 20.000. 
 
2121 Sørli skole:  
Lagt inn leirskole fra 2023 kr. 20.000. 
 
2211 Sandvika barnehage:  
Ingen større endringer, følger nasjonal pedagog- og bemanningsnorm. 
 
2221 Ordinær barnehagedrift Sørli  
Ingen større endringer, følger nasjonal pedagog- og bemanningsnorm. Grunnbemanning kan 
gå noe ned fra høsten 2022, avhengig av barneopptaket. Ligger noe økt bemanning pga. 
utvidet åpningstid. Korrigert reduksjon vikarlønn seniortiltak kr. 10.000 
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2222 Styrket barnehagedrift Sørli:  
Viderefører kostnader knyttet til spesialpedagogiske tiltak. 
   
2311 Voksenopplæring:   
Nedleggelse av voksenopplæringen fra 01.08.22. Fra 2023 er budsjettet satt til kr. 0,-.   
  
2511 Lierne kulturskole:  
Ingen større endringer 
 
2800 Introduksjonsordningen:  
Nedtrapping av flyktningetjenesten fra 2022 pga. ingen nye planlagte bosettinger 
 
Totalt: 
Budsjett 2022: Kr. 35 608 000  
Budsjett 2021: kr. 34 724 000 
Økning med  kr.      884 000 
 
NYE TILTAK I 2022 

 Nytt biblioteksystem fra 2022 kr. 150.000 (investeringsbudsjettet) 
 

BORTFALL AV EKSISTERENDE TILTAK: 

Rammeområde 2 – oppvekst:  

 Det er iverksatt stort innsparingstiltak knyttet til felleskostnader (reise, kjøring, kurs, 
opphold, innkjøp) på alle etater – samlet innsparing i hele kommunen ca. kr. 650 000,- 

 Det er lagt inn minustiltak til organisasjonsstruktur – samlet kr. 800 000,- i hele 
kommunen. 

 4 delt skole fra 1. august 2022 - reduksjon bemanning på ungdomsskolene. Innsparingen 
vil variere fra år til år, avhengig av elevtall da Lierne kommune skal følge lærernormen.   

 Reduksjon av 40 % lærerstilling fra skoleåret 2022-2023 – på Stortangen 
skole.  

 Reduksjon av 90 % lærerstilling fra skoleåret 2022-2023 – på Sørli skole.   
 Kr. 390. 000,- i 2022, kr. 900 000,- fra 2023.   

 Ingen fellesdager på ungdomstrinnet fra skoleåret 2022/23, reduksjon transport 
språkdag kr. 140.000 (kr. 115 000 i 2022)  

 Feriestengte barnehage - reduksjon i barnehagetilbudet kr. 50.000 fra sommeren 2022.  
 Skolemåltid. Det ligger en reduksjon på 40 % fagarbeider/assistentressurs per skole for å 

ta vekk bemanning til skolemåltid fra skoleåret 2021-2022. 
 Kr. 180 000,- i 2022, kr. 440 000,- fra 2023.  

 Reduksjon bemanning flyktningetjeneste fra 2023, samt reduksjon øvrige kostnader 
flyktningetjenesten. Kr. 450 000,- fra 2023.  

 Reduksjon kostnader PP-tjenesten – vakanser. Kr. 100 000,-. 
 Reduksjon i kompetansemidler under oppvekst kr. 43.000,-.  
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I økonomiplanperioden 2023 - 2025: 

 Nedleggelse av et bibliotek fra 2024. Innsparing ca. Kr. 350 000,- per år.     

 

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPEIRODEN 

Tiltakene er meldt inn over flere år, men det er ikke funnet rom for dem.  

Rammeområde 2 oppvekst:    

 Økt sosiallærerressurs/rådgiverressurs ved skolene, kr. 200 000,- per år. Delvis finansiert 
av fond i 2020 (kr. 50 000,- i 2021, kr. 200 000,- fra 2022  

 Felles miljøterapeut for barnehager og skoler for å arbeide med læringsmiljø – kr. 
630 000,-.  

 Økte ledelsesressurser for mellomledere på oppvekstetaten – rektorer og styrere. 
 Økt merkantil ressurs ved skolene, kr. 110 000,- per år (10 % per skole).  
 Ny lærlingeplass på oppvekstetaten, kr. 100 000,- per år.  
 Styrking av bemanning på Sørli barnehage for å sikre god nok bemanning gjennom dagen 

med så lang åpningstid. Aktuelt å vurdere kortere normalåpningstid i vedtekter.  
 Auditive hjelpemidler 

Rammeområde 4 kultur: 

 Prosjektstilling spillemidler og tilskudd. Netto driftsutgift kr.- 0,- til .kr 55 000,- avhengig 
av inntjeningsmål. Dette tiltaket en del av Lierne - bærekraftig kommune 2030. En slik 
prosjektstilling vil ha noen lønnskostnader, og de kan delvis finansieres av andre.  

 

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN 

 Fokus på sammenslåing av Oppvekst- og kulturetaten/ Helse- og omsorgsetaten 
 Gjennomgang av oppgavefordeling og struktur 

 Kompetanseutvikling lokalt – regionalt og statlig innenfor barnehage og skole 
 Til tross for reduserte stillingsressurser innenfor skole så er det en overordnet målsetting 

å ha fokus på tidlig innsats, slik at kompetanseløftet for spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis kan følges opp.  

 Skolene jobber kontinuerlig med å utvikle en god digital praksis, særlig med tanke på å 
møte periodevise utfordringer hvor skoler kan være nødt til å holdes stengt.  

 Etaten skal arbeide aktivt for å utvikle bedre tjenester ut fra de rammene som til enhver 
tid er til rådighet. I dette arbeidet vil digitalisering med innbyggerfokus være et viktig 
element. 

 Kurs og etterutdanning av barnehage- og skolepersonell må holdes på et høyt nivå der 
kompetanseplanene er retningsgivende. Nye regionale ordninger for desentralisert 
kompetanseutvikling i skoler og barnehager vil bli prioritert i årene fremover.  

 Skolene må fortsette å prioritere statlige studieplasser for å oppfylle nye 
kompetansekrav for undervisningspersonell. Ve 
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 Veviseren» med beskrivelse av hvordan «Lierne - Det gode vertskap» skal utøves. 
Kommunens grunnverdier, ledelsesprinsipper, etiske bevissthet, lojalitet og ytringsfrihet 
skal være i fokus og benyttes av alle ansatte.  

 Innenfor oppvekstområdet er det viktig å holde et høyt fokus på folkehelse og 
livsmestring. Prioriterte områder her er fysisk aktivitet, måltider, læringsmiljø og psykisk 
helse. 
 

 

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER 

 Lierne kommune gir fortsatt gratis halleie ved aktiviteter for barn 16 år og yngre. 
 Lierne kommune skal samordne og vektlegge utviklingen av kulturbygg og idrettsanlegg, 

herunder følgende prioriteringer:   

Tiltak i 2022 – kulturbygg/idrettsanlegg: 
 
o Bistå og hjelpe lag og foreninger med søknader om spillemidler og andre tilskudd. 

 
o For 2022 blir det søkt om spillemidler på følgende anlegg i Lierne kommune (fra 

vedtatt anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv): 
 

A. Ordinære anlegg, fornyet/gjentatte søknader:  
1. Tennisbane Mebygda                Lierne kommune 
2. Skytterbane, Aunet       Lierne skytterlag 

 
B. Nærmiljøanlegg, gjentatte søknader: (ingen gjentatte søknader) 

 
C. Ordinære anlegg, nye søknader: (ligger i framtidsplan- ingen søknader innkommet) 

1. Lysløype Tunnsjø, renovering            Tunnsjø IL 
2. Tursti Oternessundet     Lierne kommune 
3. Opparbeide trase + snøkanon            Flyktningerennet 

 
D. Nærmiljøanlegg, nye søknader:  

1. Frisbeegolfbane Mebygda      Sørli IL    
 

Planer 2023-2025 
 
Ordinære anlegg: 
Lysløype Mebygda, forlengelse og renovering           Sørli IL 
Lysløype Medbygda, tursti      Sørli IL 
Lysløype Medbygda, sykkelbane      Sørli IL 
Bru målgång Gunnarfjellrennet               Sørli IL 
 
Nærmiljøanlegg, nye søknader:  
Orienteringskart Sandvika                                          Lierne IL 
Frisbeegolfbane Sandvika                  Lierne IL  
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3.6 Helse og omsorg 
 
KONSEKVENSJUSTERINGER 

3000 Administrasjon Helse og omsorgsetaten:  
Innsparing for året 2021 kr -800 000 korrigert til 0.- for budsjett 2022. Gaver og blomster fra 
etaten ligger på dette ansvaret. Posten utvidet for budsjett 2022. 
 
3111/ 3112 / 3113 Barnevern: 

Disse konti er redusert i henhold til budsjettforslag IN Barnevern og PPT. Kostnader til 
administrasjon barnevern er økt fra henholdsvis kr 1 031 000.- til kroner 1 172 000.- Dette 
grunnet opphør av statlige øremerkede midler, tilsvarende totalt 2,06 stilling for hele IN 
Barnevern og PPT. Nå foreligger dette i den enkelte kommunes rammeoverføring, og 
opphører som øremerkede midler direkte til tjenesten. Lierne kommunes kostnad til 
tjenesten øker med dette. 
 
3200 Vikarpool:  
Dette ansvaret skal balansere i 0.- i utgangspunktet. 
 
3210 Lierne Helsetun, Kosheim:  
Ansvarsområdet holdes på samme nivå til tross for innlagt lønnsøkning 2 % for året 2022. 
Vikarlønn ferie er redusert med kr 35000 grunnet erfaringstall. 
 
3211 Lierne Helsetun, lang-/korttidsavdeling:  
Ansvarsområdet øker totalt med kr 260 000.- Lønnsøkning 2 % / 4 % er innlagt for året 2022. 
Vikarlønn sykdom redusert med kr 20 000.- Konto for kjøp medisin er redusert med 40 000.- 
Konto for arbeidstøy er satt til 0.- Kjøp av tjeneste (til vikarbyrå) er redusert med kr 250 000.-  
Telefon/lisenser og brukerstøtteavtaler er økt med kr 110 000.- totalt. Inntekt 
korttidsopphold og vederlag videreføres som tidligere.  
 
Ansvar 3210 og 3211 slås sammen til 3211 for budsjett 2022. 
 
3216 Steinhagan:  
Ansvarsområdet reduseres totalt kr 65000 til tross for innlagt lønnsøkning 2 % for året 2022. 
Her foreligger 270 000.- mindre i lønn faste stillinger sammenlignet med budsjett 2021 
grunnet reduksjon i bemanning. Vikarlønn velferdspermisjon økt med kr 5000.- 
Overtidstillegg redusert med kr 15000.- til 25 000.- Forskjøvet arbeidstid er økt med kr 
20 000.- til 50 000.- Tilskudd ressurskrevende tjenester redusert fra 863 000.- til kr 384 000.- 
 
3217 Bjørklund:  
Ansvarsområdet utvides med ca 200 000.- Lønn faste stillinger øker 139 000.- Tilskudd til 
ressurskrevende tjenester opphører.  
 
3220 Koordinerende enhet:  

Ansvarsområdet reduseres med kr 3000.- Lønnsøkning for 2022 er budsjettert, samtidig som 
kurs/oppholdsutgifter/kjøre og diettgodtgjørelse er satt i 0.- 
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3221 Hjemmebaserte tjenester:  

Ansvarsområdet er økt med kr 440 000.- Lønn faste stillinger utgjør kr 380 000.- Her ligger 
økning 30 % prosjektstilling fra ansvar 3000 til ansvar hjemmebaserte tjenester under året til 
fast stilling ledelse. Inntekt egenbetaling er også korrigert med at vi forventer 50 000.- mer 
inntekt. Leieinntekter omsorgshybel er redusert med kr 150 000.- grunnet at vi ikke har 
utleie av alle 8 omsorgshybler kontinuerlig.  

3231 Lærlingeordningen:  

Ansvarsområdet økes med 580 000.- Fra 2022 har vi 3 lærlinger helsefagarbeider. 

3311 Helsestasjon og skolehelsetjeneste:  

Ansvarsområdet øker med kun 10 000.- til tross for innlagt lønnsøkning. Her brukes 
prosjektmidler slik at lønn faste stillinger har blitt økt og tilsvarende økning ligger inne som 
en inntekt refusjon fra staten. (Prosjekt styrking og utvikling av jordmortjenesten, 
helsestasjon og skolehelsetjenesten) 

 

3312 Jordmortjeneste:  

Ansvarsområdet jordmortjeneste reduseres med totalt 6000.- til tross for innlagt 
lønnsøkning. Her forventer vi bruk av prosjektmidler, og har lagt inn inntekt 60 000.- 
(Prosjekt styrking og utvikling av jordmortjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten) 

 

3321 Fysio og ergoterapi:  

Ansvarsområdet økes med kr 210 000.- I dette ligger budsjettert lønnsøkning, økning 
arbeidsgiveravgift med kr 20 000.- og arbeidsgivers andel til KLP kr 35 000.- Her foreligger 
økning lønn faste stillinger, samtidig som det er økt inntekt fra staten. Dette gjelder prosjekt 
arbeid. (Prosjekt styrking og utvikling av jordmortjenesten, helsestasjon og 
skolehelsetjenesten) 

 

3322 Folkehelse:  

Ansvarsområdet reduseres totalt med kr 85 000.- Lierne kommune deltar i Program for 
folkehelsearbeid, og her pågår prosjekt «Ungdomsklubb» Prosjektet avsluttes august 2022. 

 

3381 Legetjeneste:  

Ansvarsområdet øker med kr 400 000.- På dette området foreligger det stor usikkerhet med 
tanke på korrekt budsjettering for året 2022. Dette grunnet utfordring rekruttering. Budsjett 
LIS-1 (tidligere turnuslege) ligger i budsjett 2022. Grunnet rekrutteringsutfordringer er det på 
faglig nivå startet dialog med øvrige IN kommuner ifht samarbeid. Avtale med Røyrvik 
kommune opphører fra årsskiftet, samtidig er det ikke budsjettert med fastlønnet lege i ledig 
hjemmel. Ansvarsområdet er korrigert med kunnskap om tall pr i dag. 

3600 Sosiale tjenester:  
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Ansvarsområdet har økt med kr 14 000.- i dette ligger økning kjøreutgifter med kr 4000.- og 
arbeidsgiveravgift og KLP med totalt kr 21 000.- Bruk av fond i forbindelse med prosjekt 
forebyggende rusarbeid. 

 

3601 NAV:  

Ansvarsområdet er redusert med ca 100 000.- ifht budsjett 2021. (NAV Indre Namdal) 

 

3611 Bistand til personer med økonomiske problemer:  

Ansvarsområdet er økt med kr 250 000.- ifht budsjett 2021. (NAV Indre Namdal) 

 

3631 Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon:  

Ansvarsområdet er redusert med kr 200 000.- ifht budsjett 2021. Her budsjetteres med 
prosjektnummer og gjeldende vedtak om helse og omsorgstjeneste. 

 

3632 Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon.  

Ansvarsområdet øker med kr 60 000.- Her foreligger mindre tilskudd ressurskrevende 
tjenester som utgjør kr 168 000.- samt mindre lønnsutgifter kr 77 000.- Her har det blitt en 
endring under året 2021 med flere fastlønnede stillinger. Tilleggslønn øker med kr 13 000.- 

 

3633 Bolig:  

Ansvarsområdet øker med 150 000.- Statstilskudd ressurskrevende tjenester reduseres med 
kr 19 000.- Lønn faste stillinger øker med 163 000.- Ingen endring i stillingsressurser.  

3711 Arbeids- og aktiviseringstiltak: 

Ansvarsområdet øker med kr 7000.- På dette området ligger aktivitør som bistår ansvar 3211 
og 3210, samtidig har vi også innlemmet tiltaket «Dagtilbud for demente» Her foreligger 
ingen endringer vedrørende utbetaling til Frivilligsentral ifht budsjett 2021 

 

Oppsummert er de største endringene: 
 Budsjett 2022 inneholder forventede lønnsøkninger for året. 
 Korrigering administrative kostnader barnevern. 
 Korrigeringer ekstrahjelp/overtid/forskjøvet arbeidstid/reiseutgifter.  
 Leieinntekter Omsorgshybler, redusert inntekt kr 150 000.- 
 Endringer KLP og arbeidsgiveravgift ved ansvarsområder med mange ansatte. 
 Tilskudd ressurskrevende tjenester er totalt redusert med kr 678 000.- 

 

Totalt: 

Budsjett 2022: kr 55 744 128,-  
Budsjett 2021: kr 54 368 000 .- 
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Økning med       kr 1 376 128.- 

NYE TILTAK I 2022 
 Det foreligger ingen nye tiltak under budsjettåret 2022. 
 
NYE TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 

 Det foreligger ingen nye tiltak under økonomiplanperioden 2023-2025 

ENDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 
Tilskudd ressurskrevende tjenester er tatt bort i henhold til regelverk for ordningen.  
 

BORTFALL AV EKSTSTERENDE TILTAK: 

 Det er iverksatt stort innsparingstiltak knyttet til felleskostnader (reise, kjøring, kurs, 
opphold, innkjøp) på alle etater – samlet innsparing i hele kommunen ca. kr. 650 000,- 

 Det er lagt inn minustiltak til organisasjonsstruktur – samlet kr. 800 000,- i hele 
kommunen. 

 20 % helsesykepleier, Flyktningehelsetjeneste.  
o Kr. 63 000,- i 2022, kr. 126 000,- fra 2023.  

 Reduksjon 20 % merkantil ressurs, i henhold til tidligere vedtak. 
o Kr. 105 000,-  

 Midler for ekstrahjelp ved Lierne Helsetun, samt midler til innleie av vikarbyrå ved 
sommerferieavvikling.  

 Vakanse folkehhelsekoordinator 10 % i 2022 (1 år).  
o Kr. 62 000,- 

 Flere innsparingstiltak fra Lierne - bærekraftig kommune 2030 er kommentert blant 
konsekvensjusteringer: 

o Overtidstillegg   Kr. 50 000,- 
o Lønn ekstrahjelp   Kr. 335 000,- 
o Vikarlønn     Kr. 100 000,- 

 

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPEIRODEN 

 Ressurs til kommunepsykolog (samarbeide med flere Grong / flere IN kommuner) 
 

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL/TILTAK FOR ETATEN 

Fokus på sammenslåing av Oppvekst- og kulturetaten/ Helse- og omsorgsetaten 
 Gjennomgang av oppgavefordeling og struktur 

 
Lierne kommunes “Veiviseren” skal være grunnlaget for all samhandling og tjenesteutøvelse 
blant ansatte i etaten.  
  

1. «Grunnelementer for et godt arbeidsmiljø» skal være i fokus for å opprettholde gode 
arbeidsdager med mål om å gi innbyggere tjenester av god kvalitet.    

2. Vi skal ha fokus på kompetanse og utvikling ved alle enheter. Herunder benytte oss 
av digitale verktøy som Digipro-Helse, Veilederen og e-læring via nhi.no.  
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3. Etaten skal kontinuerlig ha fokus på forbedringsarbeid, herunder kvalitetssikring av 
rutiner og prosedyrer og bruk av avvikssystemet i Compilo.  

4. Teams og kommunal epost skal benyttes som kommunikasjons og informasjonskanal 
i tillegg til personalmøter på den enkelte enhet.  

5. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres 1 gang pr år. Seniorer skal tilbys en samtale 
til i tillegg.  

6. Kommunalt ansatte har en time gratis trening pr uke. (Seniorer 2 timer pr uke) 20 % 
rabatt på treningskort ved treningsstudio.  

7. Det skal utarbeides grunnturnuser, helg og høytidsturnuser og sommerturnuser i 
forhold til forsvarlig drift og rammer for bemanning.  

8. Lierne kommune skal tilby læringer/lærekandidater/elever/studenter et godt 
læringsmiljø med jevnlig veiledning.  

9. Helse og omsorgsetaten skal ha en bevissthet rundt rekruttering. Riktig kompetanse 
på riktig sted. 

10. Intern faglig veiledning - for å vedlikeholde og videreutvikle faglig kompetanse. 
 
ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER 

Helse og omsorgsetaten har sammen med øvrige etater året 2021 vært inne i en stor prosess 
gjennom deltagelse i prosjektet Lierne bærekraftig kommune 2030. Prosjektet har omhandlet 
hvordan kommunen kan omstille seg til å bli en kommune som ivaretar kommunens plikter 
samtidig som at kommunens totale ressurser og samhandling med aktører kan bidra for 
hverandre i fellesskap. Dette er egentlig sammenfallende til arbeide i kvalitetsreformen «Leve 
hele livet». Samskapingsarenaer har blitt opprettet og kan med fordel opprettholdes. Raske 
endringer kan være utfordrende og vanskelig å iverksette når det gjelder helse og 
omsorgstjenester. Etaten må derfor være endringsvillig og konstruktiv når det gjelder hvordan 
man skal jobbe. Vi har gode strukturer i Lierne Helsetuns arbeide med opprettholdelse av 
statusen som «Livsgledehjem». Her inngår samhandling mellom kommune og Lierne i sin 
helhet.  
Etaten har sine utfordringer når det gjelder tilstrekkelig med kompetanse og må ivareta den 
kompetansen vi allerede har. Vi må derfor fremover være bevisst hvor tjenester tilbys for å 
være sikker på at vi kan levere faglige, gode nok helse og omsorgstjenester 24 timer i døgnet. 
 
Legetjenesten har hatt utfordringer siste år med å rekruttere kompetanse. Vikarbyrå har blitt 
benyttet i stor grad. Det har også vært utfordrende å rekruttere sykepleiere.  
Statsforvalteren har i møte med kommunene i Indre namdal uttrykt noe bekymring 
vedrørende den enkelte kommunes robusthet når det gjelder leveranse av fremtidige helse 
og omsorgstjenester. De peker da spesielt på de forventede rekrutteringsutfordringene og 
befolkningssammensetningen som man ser komme. Dette sammen med økte forventninger 
og oppgaveoverføringer som skjer mellom tjenestenivåene. Med bakgrunn i dette er det blitt 
igangsatt en dialog på fagnivå for å se på mulige samarbeidsområder og former innenfor 
sektoren. I første omgang ser man for seg å utrede muligheten for samarbeid om felles 
kommuneoverlege og daglegevakt. Det er allerede etablert en felles legevaktsordning på 
kveld, natt og helg. På sikt kan det bli aktuelt å se på opprettelse av en felles legetjeneste. 
Fastlegeordningen er allerede under press på nasjonalt nivå. Man ser videre at rekruttering 
av leger er spesielt vanskelig i små kommuner uten et litt større fagmiljø. Andre tjenester 
kan også inngå i et mulig fremtidig samarbeid, da ut ifra kommunenes behov. Her kan 
nevnes kommunalt akutt døgntilbud, psykisk helse som eksempel. Helse og 
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omsorgstjenestene vil uten tvil bli presset som følge av befolkningssammensetningen i 
fremtiden. Sett i sammenheng med både de økonomiske rammebetingelsene og faglige 
kravene som stilles, vil et samarbeide på enkeltområder komme innbyggere til gode.  
 
Helseplattformen er et stort tema innen helse og omsorgstjenestene i Midt-Norge. Det 
foreligger, uten tvil, behov for økt digital samhandling mellom innbygger – kommune – 
sykehus til gode for innbygger og bidragende aktører. Helseplattformen, som er et felles 
journalsystem, er i forberedende fase for Namdalskommunene. Det foreligger pr i dag ingen 
sikre tall på kostnader rundt anskaffelse og drift av løsningen. Kommunen har estimerte tall, 
som oppleves usikker pr nå. Det er av den grunn i budsjett og økonomiplan ikke lagt inn sum 
for nytt journalsystem (investering og driftskostnader). I 2022 må det tas stilling til om Lierne 
kommune skal utløse sin opsjon til deltakelse i Helseplattformen.  
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3.7 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 
 
KONSEKVENSJUSTERINGER  
Ansvar 5111 Ordfører og varaordfører  
Ordførers lønn ble i sak 61/19 vedtatt å være 80 % lønn av stortingsrepresentantenes lønn. 
Fra 1. mai 2019 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 987.997 per år, dvs. 
80 % utgjør kr 790.397. Varaordfører ytes 10 % av ordførerens godtgjørelse. Pga. en planlagt 
utredning av godtgjørelser til stortingsrepresentanter, ble denne godtgjørelsen fryst i 2020, 
og det er fremdeles ikke kjent hva dette innebærer. Godtgjørelsen økes i 2022, i tråd med 
økningen for stortingsrepresentanter, men i.o.m. at dette ikke er kjent, legges det inn bare 
normal lønnsøkning i budsjettet.  Inntekten for styreledervervet for Lierne utvikling på kr 
50.000/år fram til 1.juli 2021, som ble avsatt til fond er tatt bort. 

5127 Beredskapsråd  
Ansvaret økes med kr 14.000 i 2022 pga. planlagt fullskalaøvelse. Det er ikke kommet 
budsjett fra øvingsledelsen, så vet ikke hva kostnaden blir. 

 
Ansvar 5395 – Tilbakeført overskudd KLP 
Erfaringsvis tilbakeføres noe overskudd fra KLP, og legger inn forventet inntekt på kr 1. mill. 
Endelig tall er ikke kjent før høsten neste år. 
 
5411 Rådmannskontor   
Økning på rammeområde skyldes i hovedsak lønnsoppgjør 2021 og 2022 og at lønn til 
sekretær som har vært ført på servicetorg (resterende til sentralbord og postmottak) flyttes 
til dette ansvaret. Det legges inn en inntektspost (intern flytting mellom ansvar 3601 og 
5411) som gjelder oppgaver knyttet til husbanksaker, samt refusjonskrav til Røyrvik 
kommune for framtidige pensjonsforpliktelser. Inntektspost på internsalg ifbm. 
omstillingsprosjekt er tatt ut.  
 
5413 Kommunekassen   
Økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør 2021 og 2022 
 
5414 Felles IT-utgifter  
Ansvaret er økt med tilsvarende som er overflyttet fra ansvar 5417, felles telefonutgifter.  
 
5417 Felles telefonutgifter   
Dette ansvaret nulles ut og overflyttes til ansvar 5414, Felles IT-utgifter. Kostnader til 
telefoni føres nå på det enkelte ansvar, og stillingsressursen som er knyttet til denne 
tjenesten er flyttet over til Felles IT-utgifter.  
 
5421 Lierne servicetorg  
Dette ansvaret nulles, i tråd med avvikling av bemannet servicetorg 
 
5425 Levende Lierne  
Nullet ut, prosjektperiode er avsluttet 
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5426 Prosjektstillinger  
Nullet ut, ingen prosjektstillinger pt 
 
 
NYE TILTAK i 2022  
Ingen nye tiltak i 2022 
 
BORTFALL AV EKSTSTERENDE TILTAK: 

 Det er iverksatt stort innsparingstiltak knyttet til felleskostnader (reise, kjøring, kurs, 
opphold, innkjøp) på alle etater – samlet innsparing i hele kommunen ca. kr. 650 000,- 

 Det er lagt inn minustiltak til organisasjonsstruktur – samlet kr. 800 000,- i hele 
kommunen. 

 Vedtak om færre antall politiske utvalg ble iverksatt høsten 2021.  

 

TILTAK SOM DET IKKE ER FUNNET ROM FOR Å GJENNOMFØRE I ØKONOMIPLANPEIRODEN 
2022-2024 

  

ARBEIDSGIVERPOLITISKE MÅL OG TILTAK FOR ETATEN  
 

 Det skal etterstrebes å yte de støttefunksjoner som sentraladministrasjonen har, til 
både politikere, egne ansatte og kommunens innbyggere og andre på en best mulig 
måte. 

 Holde seg oppdaterte på gjeldende lovverk. 
 Være framoverlent og delaktig i utvikling og prosesser i prosjekter jfr. Lierne- en 

bærekraftig kommune 2030 
 

ØVRIGE BUDSJETTKOMMENTARER  
 
Budsjett og økonomiplan er utarbeidet etter tradisjonelt oppsett, og ikke korrigert for 
kommende endring på organisasjonsstrukturen, der sentraladministrasjonen skal slås 
sammen med dagens Plan- og utvikling (PU), og skal sammen bli den ene av to etater.  
 
Samtidig er det unaturlig at hele sentraladministrasjon blir en del av PU, da både 
kommunedirektør og politisk nivå er en del av sentraladministrasjon. 
Det er heller ikke i år rom for nye tiltak, og det er i all hovedsak framskrevet tall ut ifra 
dagens nivå. Sentraladministrasjon er siden 2019 redusert med 90 % sekretær stilling. Dette 
er på mange måter rett i forhold til at digitalisering av arbeidsprosesser har gjort oss mer 
effektive. Samtidig så vil ytterligere nedskalering påvirke resten av organisasjonen, da 
funksjoner på rammeområde 5, sentraladministrasjon i hovedsak innehar stab og 
støttefunksjoner for den øvrige organisasjonen. Blant annet er det etterslep på å komme 
ajour og få lukket avvikene etter arkivtilsynet Arkivverket utførte høsten 2020. Fristen var 
november 2021, men dette er ikke blitt gjort. Dette er en oppgave som må prioriteres i 2022. 
Dette kan det være nødvendig å lage et eget prosjekt på. 
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Vedtaket om organisasjonsendring innebærer at det må settes opp ny administrativ 
oppbygging i kommunens sak og arkivsystem, samt avslutte arkivperioden i tråd med 
oppstart av ny organisasjonsstruktur.  
 

3.8 Kirke 
 
Konsekvensjusteringer: 

For de siste årene har samlet tilskudd utgjort følgende beløp: 
Kirken redusert med kr 250.000 i 2020 og 2021 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 2022 

2.006.000 2.006.000 2.006.000 2.006.000 1.756.000 

 

1.656.000 1.656.000 

 
 
Nye driftstiltak i 2022: 

Det er ikke lagt inn noen tiltak i budsjett og økonomiplan.  
 
Nye driftstiltak i 2023 - 2025: 

Det er ikke lagt inn noen tiltak i budsjett og økonomiplan. 
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