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Kommunedirektøren er bedt om å orientere kontrollutvalget i disse sakene: 

Hvordan vedtak fra rapport fra eierskapskontroll - Brannvesenet Midt IKS er fulgt opp? Jf. vedtak fra møte den 22.02.2022 i kontrollutvalget sak 02/22. Rapport fra eierskapskontroll - Brannvesenet Midt IKS 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig ta initiativ til en dialog mellom eierkommunene, det regionale helseforetaket og Brannvesenet Midt, med formål å styrke den lokale medisinske akuttberedskapen på ulykkessteder.

2. Kommunedirektøren bør, i dialog med Brannvesenet Midt, vurdere behovet for å delta i ordningen "akutthjelper". Formålet er å heve akuttberedskapen.

3. Kommunedirektøren bes sørge for at byggesakskontoret sender nødvendig informasjon om oppføring og endring av ildsteder til brannvesenet. Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtaket innen utgangen av juli 2022. 

 Kommunedirektøren i Lierne har i løpet av våren vært i dialog med Brannvesenet Midt rundt alle tre punktene. 

Punkt 1 og 2 (svaret er utformet i dialog med Brannvesenet Midt): 

Kommunedirektøren har vært i dialog med Brannvesenet Midt for å følge opp rapporten fra forvaltningsrevisjonen. Brannvesenet Midt oppfatter at akuttberedskapen i Lierne for tiden er på et tilfredsstillende nivå. Akuttberedskap er kontinuerlig del av ROS-analyser, og det er for tiden ikke vurdert konkrete behov for spesifikk styrking av den lokale medisinske akuttberedskapen i Lierne kommune.

Brannvesenet Midt påpeker også at Lierne kommune er i den situasjonen at en fortsatt har en ambulanseberedskap lokalt, noe som gjør at den akuttmedisinske beredskapen er betydelig bedre enn i tilsvarende kommuner hvor dette ikke er tilfelle.

Punkt 3: 

Kommunedirektøren har vært i dialog med Brannvesenet Midt, og fått en beskrivelse fra leder forebyggende enhet hvor de ønsker en kopi av ferdigattesten/brukstillatelsen på nye boliger/fritidsboliger med skorstein slik at Brannvesenet Midt enkelt får lagt inn disse inn i sine fagsystem.

Det poengteres at det ikke er behov for ny informasjon fra kommunen ved endring av ildsteder. Endringer meldes enten inn av montør, eller så fanges disse inn ved meldeskjema eller tilsyn. Det som ønskes er at kommunen oversender kopi av ferdigattest. 

Dette er nå iverksatt av Lierne kommune. 

I november 2021 hadde kommunen tilsyn fra kartverket. Hvordan er dette fulgt opp? 

Kartverket avdekket følgende to avvik i undersøkelsen: 

o Kommunen oppfyller ikke kravene til dokumentasjon og kontroll av oppmålings-forretning. 

o Kommunen sikrer ikke at tidsfristen for fullføring av ikke fullførte oppmålingsforretninger blir overholdt. 

• Kartverket hadde en merknader etter undersøkelsen: Kommunen mangler sjekklister knyttet til arbeid etter matrikkelloven. 

Svar: Ble laget en plan om lukking av avvik i mai og juni. Planen ble sendt til Kartverket den 12. januar 2022. Avvikene er lukket i henhold til planen.  

Fremtidig legeordning for innbyggerne i Lierne. Hva diskuteres her med nærliggende kommuner? 

Legesituasjonen i alle kommunene i Indre Namdal er sårbar, og det er kontinuerlig mangel på leger i flere av kommunene. I Lierne kommune vil vi fra årsskiftet helt mangle lege. Kommunen har lyst ut to legestillinger med søknadsfrist i midten av oktober. En søker. Ikke avklart per 7. november om vedkommende blir tilsatt i kommunen.  

Lierne kommune har, sammen med de tre andre Indre Namdal-kommunene, søkt om skjønnsmidler for å utrede legesamarbeid i Indre Namdal. En står nå i startfasen for utredning, og det er lyst ut en prosjektlederstilling som skal jobbe med dette i ca. 6 måneder. Tilsetting pågår. Vil være prosesser med innbyggerinvolvering gjennom prosjektperioden. 

Liernes søknad om å være pilot for prosjektet “bygdevekst avtale” 

Røyrvik kommune har, på vegne av de fire Indre Namdal-kommunene Røyrvik, Lierne, Namsskogan og Grong søkt om deltakelse i pilotordning for å utrede muligheten for bygdevekstavtale med staten. Det overordnede målet for bygdevekstavtalene er å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling i de minst sentrale deler av Distrikts-Norge.

Kommunene som skal søke om tilskudd må ha sentralitet 6. Kommuner i sentralitet 4 og 5 kan også delta ved et samarbeid med kommuner i sentralitet 6. I vår region har 3 kommune sentralitet 6 og en kommune sentralitet 5. 

Målgruppe for pilotordningen er de minst sentrale distriktskommunene. Kommuner i Finnmark vil bli prioritert. Piloter fra ett annet fylke vil også velges ut.

Har blant annet blitt gjennomført fellesmøte for formannskapene i Indre Namdal med tema bygdevekstavtale. Alle fire kommunestyrene har støttet søknad, og det er sendt inn søknad. Svar ventes i midten av november. 

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. 

Den opprinnelige planen var at denne skulle behandles våren 2022. Samtidig er kommuneplanens samfunnsdel er tenkt å være et styringsverktøy for langsiktige handlingsplaner i en kommune. Det er en ambisjon å finne en form hvor en får rettet fokus på dette så tidlig som mulig i en kommunestyreperiode, og ikke slik en har kommet inn nå, på slutten av en kommunestyreperiode. Med en slik overgang vil et nyvalgt kommunestyre få sette retning tidlig i en nyvalgt periode. I dialog med formannskapet er det derfor satt mål om at dette arbeidet skal starte opp tidlig i neste periode. 

Hvis kommunen blir plukket ut å jobbe med bygdevekstavtale vil samfunnsdelen bli utarbeidet og behandlet våren 2023, da det er et krav om en oppdatert samfunnsdel før en kan inngå bygdevekstavtale med staten. 



Tannhelsetjenesten:

Det er for tiden ingen tannlege i Lierne. Tannhelsetjenesten er en fylkeskommunal oppgave. Dette er offentlig informasjon som nå deles i Li-Nytt:

Fylkestannlegen informerer

Lierne tannklinikk er for tiden uten tannlege. Stillingen er utlyst, og søknadsfristen var 30.10.2022. Vi har fått fire søkere og noen av disse vil bli invitert til intervju.



Inntil ny tannlege er på plass, kan pasienter med behov for tannbehandling enten ta kontakt med Lierne tannklinikk (tlf. 74 17 53 33) eller Grong tannklinikk (tlf. 74 17 41 11). Ved Lierne tannklinikk vil våre tannhelsesekretærer besvare henvendelser og rute disse videre til Grong tannklinikk dersom det er nødvendig. Tannklinikken i Lierne vil, inntil ny tannlege er på plass, bli bemannet enkeltdager med ambulerende tannhelsepersonell fra Grong.



Trøndelag fylkeskommune v/fylkestannlegen vil til enhver tid jobbe for at våre pasienter får den informasjon som er nødvendig for å ivareta egen tannhelse. I saker der det er særlige utfordringer, vil den enkelte pasient bli kontaktet direkte for oppfølging. Dersom enkeltpersoner mener de kan ha tannskader som følge av behandling bør vedkommende ta kontakt med sin tannklinikk for utredning.



Bjørnar Hafell, Fylkestannlege i Trøndelag



Flyktningsituasjonen

Det er nå bosatt 13 flyktninger i år i Lierne. Kommunen har totalt fått 17 personer tildelt, så det vil komme ytterligere noen personer i løpet av 2022. Lierne kommune har svart positivt ut til fylkeskommunen på en kartlegging om videre bosetting i 2023. Da vil det være nødvendig å legge til rette for flere boliger. 

Budsjett og økonomiplan

Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan er sendt ut på føring. Formannskapet vil etter høringsinnspill innstille den 28. november til kommunestyrets sluttbehandling den 19. desember. 






