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0. Forord
Kommuneplanens tekstdel, de siste gangene som "Samfunnsdelen av kommuneplanen", har
vært behandlet en gang i hver valgperiode siden 1994, siste gang 17.12.09 for perioden 20102021.
Siden høsten 2013 er det arbeidet med en ny revidering, og kommunestyrets forslag var ute på
høring med høringsfrist 25. april 2014. Dette er samfunnsdelen av kommuneplanen for 20142025.
Kommunestyret behandlet de innkomne høringsuttalelsene og hensyntok mange av disse.
Samfunnsdelen av kommuneplanen for 2014-2025 ble vedtatt av kommunestyret enstemmig i
møte 8. mai 2014.
Revidering av arealplanen skal skje i 2014 og sluttbehandles senest første halvdel 2015.

Nordli, den 10. juli 2014

Alf Robert Arvasli
ordfører
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1. Forutsetninger
1. 1 Plan og bygningsloven
PBL § 11-1. Kommuneplan
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt
i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale
myndigheter til grunn.
Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan
inngå i handlingsdelen.
PBL § 11-2. Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en
beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal
gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og
private.
Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres
årlig.
PBL § 11-3.Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for
statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen.
Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser,
planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens
økonomiske rammer.

1.2 Planstrategi for Lierne kommune
Planstrategien ble utarbeidet høsten 2012, og vedtatt av kommunestyret 13.12.2012, i
medhold av PBL § 10-1.
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1.3 Planprogram
Planprogrammet ble utarbeidet høsten 2013, og vedtatt av kommunestyret 31.10.2013
i medhold av PBL § 4-1 og 11-13.

1.4 Planbeskrivelse
PBL § 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og
retningslinjer som gjelder for området.
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn,
skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning – av
planens virkninger for miljø og samfunn.

1.5 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
PBL § 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.

1.6 Forholdet til arealplanen
PBL § 11-5.Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides
arealplaner for deler av kommunens område.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal
omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål
og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.
Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av
arealer.
Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele
eller deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk,
hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.
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1.7 Medvirkning i planprosessen
PBL § 5-1.Medvirkning
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at
dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte

1.8 Kommunal statistikk og framskriving:
År
Lierne

1900 1910 1920 1930 1946 1950 1960 1970 1980 1990 2001 2011
1597 1602 1678 1793 1816 1895 2092 1913 1834 1672 1561 1401

SSB har tre alternative framskrivinger av folketallet i Lierne, som viser følgende alternativ i
år 2040:
1595 eller 1362 eller 1205 innbyggere

Elevtallsutviklingen fram til 2025 er som følger, ref. SSB:
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
187
189 177 169 165 150 147 149 150 151 155 155 155

Våre egne framskrivningstall for elever fram til 2018, ut fra de som er født fram til 2013 viser
følgende tall:
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
194
178
167
160
142
130

Utviklingen av eldre over 80 år viser følgende, ref. SSB, fram til 2025:
2013
2015
2020
2022
97
98
96
100
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2. Visjon, overordnet målsetting og
satsingsområder/strategier med fokusområder
2.1 Visjon
Lierne - Det gode vertskap
2.2 Overordnet målsetting for Lierne kommune
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
2.3 Overordnede satsingsområder/strategier, med fokusområder.
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2.3.0 Overgripende


Optimisme og framtidstro

2.3.1 Sysselsetting
Legge til rette for nye bedrifter basert på kunnskap/teknologi, natur og industri.
2.3.1.1 Næringsutvikling
 Få til å benytte verneområdene mer.
 Fjellandbruket. Pioner for hele landet.
 Ren, kortreist mat
 Statlige arbeidsplasser til Lierne
 Støtte opp om gründere
 Bergverk og industri
 Energiproduksjon - vannkraft
 Nettbaserte arbeidsplasser
 Forsknings- og utviklings miljø (FOU) til Lierne
 Utvikle reiselivet, og øke overnattingskapasiteten.
2.3.1.2 Entreprenørskap
 Bedriftslederskole/bedriftsutvikling
 Dyrke kreativiteten i skolen
 Videreføre ordningen med sommerjobb for skoleungdom
 Videreføre ordningen med sommerlovsentreprenører
2.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift
 Større selvbestemmelse
 Gjensidig dialog med reindrifta, for å få forståelse for hverandres arealbruk
 Tilgjengelighet - transportmidler
 Lokalt oppsyn ved Fjellstyrene

2.3.2 Oppvekst/levekår
Plass til alle, med fokus på livsglede.
Lierne kommune skal yte tjenester med høy kvalitet og fleksibilitet i alle livets faser.
2.3.2.1 Barn og unge
 Positiv utvikling av "Lierne-skolen"
 Satsing på Tidlig innsats
 Toleranse
 Entreprenørskap, kreative prosesser
 Fleksible barnehager
 Trygt og mobbefritt oppvekstmiljø
 Voksne på barn/unges arena – fokus på voksenrollen
 Mobil/data – frie soner på arrangement for barn og unge.
 Leve med rovdyr

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo.
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2.3.2.2 Bolyst
 Ivareta kulturlandskapet
 Integrering og godt vertskap. Husk også norske innflyttere og egne innbyggere.
 Generell positiv utvikling
 Benytte våre egne ambassadører f.eks. fra Estland og Tyskland
 Benytte arrangementene i Lierne
 Benytte merkevaren Lierne m.h.t. tilflytting.
2.3.2.3 Internasjonalisering
 Lierne, Skandinavias midtpunkt
 Bosette flyktninger
 Deltagelse i internasjonale støtteprogrammer for skolene.
 Delta på Internasjonale messer
2.3.2.4 Eldre
 Livsgledesykehjem
 Eldre som en ressurs
 Tilrettelagte boliger for eldre (rullering i boligmarkedet)

2.3.3 Infrastruktur
Fiber til alle.
2.3.3.1 Veg
 Gode hovedveger. Oppgradering
 Vedlikehold av kommuneveger (viktig for næringslivet)
2.3.3.2 Mobil
 Dekning der det bor folk, og langs veiene.
 Nødnett
 Beredskap
2.3.3.3 Bredbånd/fiber
 Fiber til kommunesenteret.
 Bygdefiberprosjekter
2.3.3.4 Bolig
 Boligfelt og spredt boligbygging, gjerne av private. I attraktive felt ved vann og med
utsikt.
 "Premiere" fjerning av gamle bygg
 Tilrettelegge for små/tilrettelagte leiligheter (tilpasset eldre og nyetablerte) for å få
rullering i boligmarkedet. Selge bolig og kjøpe/leie mindre leilighet.
2.3.3.5 Annet



Kommunal intern tilbringertjeneste i forbindelse med aktiviteter for barn og unge. (inkl. foreldre)
Komprimere/administrere aktiviteter slik at flere voksne og unger er til stede samtidig (færre turer
og mere foreldredeltakelse)
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2.3.4 Folkehelse og livskvalitet/livsglede
Folkehelse for alle
2.3.4.1 Mosjon/trim
 Støtte godt og variert tilbud
 Lavterskeltilbud. LHL m.fl.
 Treningsstudio/spinning
 Åpen hall/basseng/musikkrom utenom organiserte aktiviteter. Bestilling/utleie på nett.
2.3.4.2 Kosthold
 Sunt kosthold i skoler, barnehager og andre institusjoner.
 Ivareta lokal mat og ressurser
2.3.4.3 Psykisk helse
 Senke terskelen for å be om hjelp.
 Inkludering
 Forebygging. - Temakvelder
2.3.4.4 Helsetjenester
 God legetilgang
 Opprettholde helsetjenestene
 Flyttbare spesialisttjenester til Lierne: Barnelege, Tannlege, Øyenlege
2.3.4.5 Kultur
 Ta vare på tradisjoner: Mat-, jakt-, fangst- og fiskekultur.
 Ivareta og utvikle det utvidede kulturtilbud.
 Snøscooter i lovlige former
 Verdsette frivillig arbeid
 Ungdomsklubber (minus sosiale/digitale medier)

2.3.5 Samarbeid; regionalt og over grensa
Bli en pilotkommune på distriktssatsing.
2.3.5.1 Namdal
 Bestå som egen kommune "Lierne". Evt. gjennom en samkommune (evt. samarbeid) for
Indre og Midtre Namdal.
 Hvis det er umulig for Lierne å bestå som egen kommune, er sammenslåing med Røyrvik
ønskelig.
2.3.5.2 Indre Namdal
 Fortsette samarbeidet i Indre Namdal
 Grong videregående skole
 Fjellkommune i øvre Namdal (f.eks. Lierne og Røyrvik)
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Side 12

Kommuneplan for Lierne kommune 2014-2025
2.3.5.3 Grenseområdet Vaajma
 Turisme/reiseliv
 Snøscooterløyper
 Politisamarbeide
 Skolesamarbeide
2.3.5.4 Nasjonalt/andre samarbeide
 Etablere og inngå nasjonalt og regionalt samarbeidsarenaer for utvikling av Lierne.
2.3.5.5 Samarbeide internt i Lierne
 Komprimere/administrere aktiviteter slik at flere voksne og unger er til stede samtidig.

2.3.6 Samfunnssikkerhet og beredskap
Sørge for tilgjengelige fagfolk lokalt.
2.3.6.1 Klima og miljø
 Tilpasse oss klimaendringer
 Bærekraftig utnyttelse av naturressursene.
2.3.6.2 Rasfarlige områder
 Utrede hva vi har av evt. rasfarlige områder i kommune (ROS-analysen)
2.3.6.3 Strøm
 Beholde fagfolk i Lierne
 Strømsikring av nett
2.3.6.4 Informasjon
 Etablere møteplasser både i Nordli og Sørli når kriser oppstår
 Sikre kommunikasjon mellom innbyggere og kommune
2.3.6.5 Lokale nødetater
 Viktig med nærhet og lokal kompetanse i ambulansen.
 Andre etater må også ha lokal forankring: Brann, politi, strøm, veg, HV.

2.3.7 Universell utforming
2.3.7.1 Prinsipper
 Enkel
 Forståelig informasjon
 Toleranse for feil
 Like muligheter for alle
 Fleksibel i bruk
 Lav fysisk anstrengelse
 Størrelse og plass for tilgang og bruk.
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo.
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3 Handlingsdel
3.3.1 Sysselsetting
Legge til rette for nye bedrifter basert på kunnskap/teknologi, natur og industri.

3.3.1.1 Næringsutvikling
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Flytte og etablere et nasjonalt register til Lierne
2. Fjell-landbruk. Pioner for hele landet
3. Utarbeide næringsplan som prioriterer konkrete tiltak for 4-årsperioden.
4. Jobbe tett med næringslivet for å etablere en sterk samarbeidskultur hvor man i lag får til
ting man ikke greier å gjennomføre alene.
5. Jobbe med mulighetene for å etablere naturbasert reiselivsaktivitet i og i tilknytning til
verneområdene.
6. Fjernundervisning opp mot HINT e.a.
7. Sette i gang en forstudie for å utrede hvilke muligheter vi har for utvikling av kommersiell
næring i verneområdene og hva som er realistisk.
B. Langsiktige tiltak
 Benytte mulighetene som ligger i knutepunktfunksjonen: Næringsutvikling og FOUinstitusjoner.
 Revidere næringsplanen
 Videreutvikle mulighetene for naturbasert reiseliv i og i tilknytning til verneområdene
 Jobbe for å kunne ta i bruke alle ressursene innenfor kommunegrensene
 Etablering av et gründer-/utviklingsmiljø i Lierne

3.3.1.2 Entreprenørskap
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Sommerloventreprenører som fast årlig tilbud
2. Entreprenørskap skal prioriteres høyt i skolen. Utvikle en plan for entreprenørskap og
innovasjon fra barnehagealder opp til ungdomsskolen.
3. Gjennomføring av entreprenør-/gründerkurs i Lierne
4. Oppdatere elevene på ungdomstrinnet om mulige ledige stillinger i privat og offentlige
arbeidsplasser de nærmeste 10 årene + oversikt over manglende tjenestetilbud.
5. Initiere og bistå i rekruttering til kompetansegivende kurs/skoler som er relevant for
næringslivet.
6. I samarbeide med UE (Ungt Entreprenørskap) o.a. arrangere årlige "miniseminar" med
trykk på motivasjon for etablering av elevbedrifter m.m.
B. Langsiktige tiltak
 Fortsatt høyt fokus og prioritering av entreprenørskap i skolen

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo.
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3.3.1.3 Arealbruk inkl. reindrift
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Revidere Arealplanen 2014/15, med klar prioritering av satsingsområder.
2. Gjensidig dialog med reindrifta
3. Snøscooterløyper for rekreasjon
4. Fortsatt muligheter til bygging av enkelthytter i utmark, og samtidig legge til rette for
hyttefelt nært vei og infrastruktur.
B. Langsiktige tiltak
 Revidere arealplanen 2018/19

3.3.2 Oppvekst/levekår
Plass til alle, med fokus på livsglede.
Lierne kommune skal yte tjenester med høy kvalitet og fleksibilitet i alle livets faser.

3.3.2.1 Barn og unge
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Utvikle et kvalitetssystem for "Lierne-skolen"
2. Lierneskolen skal gjennom strategisk samarbeide forbedre kvaliteten på opplæringen
3. "Tidlig innsats" skal gi barn og unge best mulig utvikling, både faglig og sosialt.
4. Ung-data undersøkelsen.
5. Oppfølging av tiltakene i Plan for barn og unge.
6. Elevrådene ved skolene skal bli tatt seriøst
B. Langsiktige tiltak
 Finne alternative metoder for å beholde dagens skolestruktur til tross for nedgang i elevtall
 Bidra aktivt i Oppvekstprogrammet gjennom hele programperioden.

3.3.2.2 Bolyst
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Merkevaren "Lierne" for å få tilflytting (og stolthet blant innbyggerne)
2. Jobbe for å skape flere alternative arbeidsplasser.
3. Fullføre Bolyst-prosjektet. Opprettholde bolyst-funksjonen etterpå.
4. Positiv omtale i alle medier
5. Strategi for informasjon utarbeides.
6. Arbeide med omdømmebygging
7. Støtte opp om dagligvarebutikkene og deres funksjon som møteplasser.
B. Langsiktige tiltak
 Utsiktsrydding
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo.
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Fortsette å jobbe for å skape flere alternative arbeidsplasser
Jobbe for gunstig boligfinansiering. Nytt boligtilskuddsprosjekt.

3.3.2.3 Internasjonalisering
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Følge opp Comenius-prosjektet
2. Strategiske samarbeidsprosjekter innenfor skole
3. Kvalitetsutvikling i skoler og barnehager gjennom hospitering utenlands
4. Legge til rette for best mulig mottak av flyktninger og lage plan for helhetlig oppfølging av
flyktninger. Både boliger, helse/NAV, oppvekst, kultur m.m.
B. Langsiktige tiltak
 Etablere nettverk med samarbeidspartnere fra andre land
 Varige samarbeidsområder over grensen mot Frostviken og Hotagen
 Opprette vertsfamilier for flyktninger og innflyttere.
 Sette av ressurser for å delta på internasjonale messer for innvandring/tilflytting

3.3.2.4 Eldre
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Lierne Helsetun utvikles som Livsgledesykehjem.
2. Integrere systemer og involvering av ansatte i Livsgledesykehjemmet.
B. Langsiktige tiltak
 Tilrettelegge for bygging av boliger for eldre.
 Lage plan for systematisk kartlegging av oppfølging av hjemmeboende eldre.
 Samarbeide med Frisklivssentralen og andre om besøksordning/handlehjelp.

3.3.3 Infrastruktur
Fiber til alle.

3.3.3.1 Veg
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Prioritere opprusting av de kommunale vegene.
2. Prioritere midler til sommervedlikehold av allerede opprustede kommunale veger.
B. Langsiktige tiltak
 Prioritere midler til sommervedlikehold

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo.
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3.3.3.2 Mobil
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Mobildekning Ingulfsvann
2. Nødstrøm til mobilmaster
3. Nødnett på plass
B. Langsiktige tiltak
 95 % mobildekning
 Jobbe for oppgradering til 3G i Mebygda og 4G i Sandvika.

3.3.3.3 Fiberbredbånd
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Fiber til kommunehuset
2. Støtte bygdefiberprosjekt
B. Langsiktige tiltak
 Eventuelt fullføre manglende bygdefiber og suppleringer

3.3.3.4 Bolig
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Gjennomføre analyse av behovet for ulike typer kommunale boliger
2. Legge til rette for bygging av boliger egnet for unge i etableringsfasen og eldre
3. Sørge for tilrettelagte boenheter for yngre funksjonshemmede.
4. Ta i bruk/legge til rette for egen treningsbolig for yngre funksjonshemmede, med tanke på
utflytting til egen bolig.
5. Evaluere 0-konsesjonen i sentrumsområdene.
B. Langsiktige tiltak
 Oppfølging av resultatet av behovsanalysen
 Etter ombygging av Helsetunet, ta i bruk Kosheim til trygghetsboliger/korttidstilbud

3.3.4 Folkehelse og livskvalitet/livsglede
Folkehelse for alle
3.3.4.1 Mosjon/trim
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Opprettholde og utvikle lavterskeltilbud i samarbeide med lag og foreninger
2. Årlige folkehelsemøter i ulike deler av kommunen.
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo.
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3. Gjøre kjent allerede eksisterende tilbud innen folkehelse
B. Langsiktige tiltak
 Lierne kommune skal bidra aktivt sammen med idrettslagene for å videreutvikle
idrettsarrangement alle årstider.
 Sørge for godt utstyrt treningsstudio(er)
 Ha tilgang på kompetanse hvor helsefremming/forebygging er sentralt.

3.3.4.2 Kosthold
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Matordning i skoler og barnehager
2. Årlige folkehelsemøter med fokus på riktig kosthold
3. Gjennom frisklivssentralen arrangere "Bramatkurs"
B. Langsiktige tiltak
 Matordning i skoler og barnehager utvides med varmmatordning alle dager

3.3.4.3 Psykisk helse
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Synlig og lett tilgjengelig tilbud innen psykisk helse.
2. Videreutdanning for personell innenfor psykisk helse
3. Ungdataundersøkelsen som grunnlag for prioriteringer blant ungdom.
4. Tema-område i skolene.
B. Langsiktige tiltak
 Egnede lokaler på skolene for skolehelsetjenesten.
 Samlokalisering av helsetjenestene.
 Opprettholde samarbeidet med andrelinjetjenesten om temakvelder.

3.3.4.4 Helsetjenester
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Ombygging av Lierne helsetun/legekontor.
2. Oversikt over helseutfordringene i kommunen skal lages i 2014.
B. Langsiktige tiltak
 Få til et godt samarbeide med svensk side.
3.3.4.5 Kultur
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Proaktiv kulturadministrasjon som bistår det frivillige kulturlivet
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utvikle bruken av museumsområdene i samarbeide med Museet Midt
Starte opp med vedlikehold av bygninger i museumsområdene
Et variert kulturtilbud for alle aldre
Støtte julespill og musikkspill i skolene
Følge opp Idrettsanleggsplanen for kommunen
Variert kulturskoletilbud
Ivareta mattradisjoner og andre lokale tradisjoner.

B. Langsiktige tiltak
 Gjøre utvalgte områder mer tilgjengelig for publikum som f.eks. Oternessundet
 Fortsette med vedlikehold av bygninger i museumsområdene

3.3.5 Samarbeid; regionalt og over grensa
Bli en pilotkommune på distriktssatsing.

3.3.5.1 Namdal
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Avklare om det er lov med samkommuner i framtiden
2. Avklare framtidig kommunestruktur for Lierne.
3. Samarbeid med Visit Namdal
B. Langsiktige tiltak


3.3.5.2 Indre Namdal
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Støtte opp om Grong videregående skole
2. Avklare grunnlaget for en Fjellkommune i Øvre Namdal
3. Avklare IN-kommunenes prioriteringer innenfor ulike tjenesteområder
B. Langsiktige tiltak
 Kommunen følger opp sentrale føringer med strategiske samarbeidsmodeller som
viderefører Lierne som et attraktivt område.

3.3.5.3 Grenseområdet Vaajma
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Politisamarbeide
2. Samarbeidsaktiviteter i skoler og barnehage
3. Fjernundervisning over grensen
4. Destinasjon Vaajma. Turisme og scooterleder.
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo.
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5. Utvikle samarbeide innenfor helse.
B. Langsiktige tiltak
 Varige samarbeidstiltak innenfor skole for å forbedre kvaliteten på begge sider av grensen
 Jobbe for å gjøre Lierne og Vaajma til en attraktiv reiselivsdestinasjon.
3.3.5.4 Nasjonalt/andre samarbeid
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Nasjonalt register til Lierne.
2. Fjellandbruket. Pioner for hele landet.
B. Langsiktige tiltak


3.3.6 Samfunnssikkerhet og beredskap
Sørge for tilgjengelige fagfolk lokalt.

3.3.6.1 Klima og miljø
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Planlegge og få etablert et forskningsprosjekt som skal se på hvordan reetablering av store
rovdyr og vesentlig redusert bruk (beite og uttak av ved) av utmarka påvirker
naturmangfoldet.
2. Tilgjengeliggjøre radonmålinger.
B. Langsiktige tiltak
 Gjennomføring av forskningsprosjekt som er rigget i perioden 2014-2017.
 Revidere klima- og energiplanen

3.3.6.2 Rasfarlige områder
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Avklare evt. rasfarlige områder, og spesielt flomskred, i ROS-analysen
B. Langsiktige tiltak
 Forebygge evt. rasfarlige områder.

3.3.6.3 Strøm
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Lokal beredskap på strømnettet
2. Oppdatere oversikt over strømaggregat i offentlig og privat eie.
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B. Langsiktige tiltak

Arbeide for mer sikkert strømnett i kommunen og regionen.

3.3.6.4 Informasjon
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Revidere kriseplanen vedr. møteplasser ved kriser
2. Oppnevne grendekontakter for krisesituasjoner
3. Sikre tilgang til kommunens hjemmesider ved strømutfall.
4. Bruke Li-Nytt
B. Langsiktige tiltak (2018-2025)

3.3.6.5 Lokale nødetater
A. Kortsiktige tiltak (2014-2017)
1. Sikre ambulanse i Lierne
2. Lokal forankring av brann, politi, strøm-reparasjoner, vintervedlikehold, HV
3. Ta i bruk nødnettet
B. Langsiktige tiltak (2018-2025)
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4. Forholdet til økonomiplan og årsplan
Handlingsdelen i kommuneplanen er styrende for tiltakene i økonomiplan og årsplan inntil
samfunnsdelen revideres høsten 2017, for perioden 2018-2029.
Ref. PB-loven § 11.1: Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen
skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter
kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.
Ref. PB-lovens § 11.3:Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens
prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene
innenfor kommunens økonomiske rammer.
Dette forhindrer ikke at nye forutsetninger som oppstår i løpet av disse fire årene, skal kunne
innarbeides i økonomiplan og årsplan fra og med 2015. Spesielt kan nasjonale forventede
føringer når det gjelder kommunestruktur få store konsekvenser som må innarbeides ved
første mulig rullering av mål og tiltak på flere av kommunes ansvarsområder og organisering.
I inneværende stortingsperiode kan en forvente større endringer enn vi har opplevd de siste 50
årene. Samtidig er det viktig at det lokale selvstyre når det gjelder planarbeide ivaretas.
Endringer i folketall i årene framover, enten det øker eller reduseres, vil også få følger for
kommuneøkonomien, som må hensyntas, uansett hva man setter av mål og satsingsområder i
kommuneplanen for 2014-2025.
Tiltaksdelen i samfunnsdelen, kapitel 3, er førende for handlingsprogrammet i øk.planen på 4
år, samt årsplanen som begge revideres hver høst, sammen med økonomiplanen og
årsbudsjettet. Se nedenfor.
Nasjonale føringer
Regionale føringer
Kommunal planstrategi
Kommunalt planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel
Visjon
Overordnet målsetting
Satsingsområder/strategier, med fokusområder
Kommunedelplaner/temaplaner
Økonomiplan/Handlingsprogram 4 år
Budsjett/årsplan 1 år
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