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Meråker kommune Arkiv: 141 

Arkivsaksnr: 2019/48-29 

Saksbehandler:  Per-Anders Robertsen 
 

 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Komite helse, pleie og omsorg 14/19 09.04.2019 

Komite skole, oppvekst og kultur 13/19 10.04.2019 

Formannskap 29/19 25.04.2019 

Kommunestyret 25/19 29.04.2019 
 

Meråker på naturlig vis! 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 - sluttbehandling 

Journalposter i sak 
1 S Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 

2035. Høring og offentlig ettersyn. 
 

2 X Særutskrift Kommuneplanens 
samfunnsdel 2019 - 2035. Høring og 
offentlig ettersyn. 

 

3 U Offentlig ettersyn og høring av 
kommuneplanens samfunnsdel for 
Meråker kommune 2019-2035 

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 
m.fl. 

4 U Offentlig ettersyn og høring av 
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-
2035 

IL VARDEN MERÅKER m.fl. 

5 X Annonse Bladet 05022019  
6 X Artikkel Bladet (nettavisutgaven) 

08022019 
 

7 X Annonse Stjørdals-Nytt 06022019  
8 X Annonse Meråker-Posten 07022019  
9 S Høring av kommuneplanens samfunnsdel  
10 I Uttalelse - kommuneplanens 

samfunnsdel for Meråker kommune 
2019-2035 

STATENS VEGVESEN region midt 

11 I Innspill til Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Funnsjø Feren Hytteeierlag 

12 I Høringsuttalelse Kommuneplanens 
Samfunnsdel 2019 - 2035 

MERÅKER PENSJONISTLAG 

13 I Høringsuttalelse STORDALEN SAMEIE 
14 I Merknad til kommuneplanens 

samfunnsdel fra Meråker sokn 
Meråker menighetsråd v/Smørvik Arne 
Magnus 
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15 I Innspill til kommuneplanens 
samfunnsdel 2019 - 2035, høringsutkast 

IL VARDEN MERÅKER 

16 I Uttalelse til offentlig ettersyn av 
kommuneplanens samfunnsdel for 
Meråker kommune 2019-2035 

BANE NOR SF 

17 I Høringsuttalse samfunnsplan Meråker 
Venstre 

Meråker Venstre 

18 I Høringsuttalelse fra Meråker 
Arbeiderparti på kommuneplanens 
samfunnsdel. 

MERÅKER ARBEIDERPARTI 

19 I Høring plan Olav Gimse 
20 I Høringsinnspill til kommuneplanens 

samfunnsdel 
VÆRNESREGIONEN 
SAMFUNNSMEDISINSK ENHET 

21 I Uttalelse til kommuneplanens 
samfunnsdel 

Komite helse, pleie og omsorg 

22 I Høring ang. kommuneplanens 
samfunnsdel 

MERÅKER FRP 

23 I Høringsinnspill til kommuneplanens 
samfunnsdel 

Meråker Senterparti 

24 I Innspill høringsutkast samfunnsdel Håvard Ingstadbjørg 
25 I Innspill til samfunnsplan Meråker ESSAND 

REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE 
26 I Høring - kommuneplanens samfunnsdel 

2019 - 2035 - Meråker kommune 
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 

27 I Fylkeskommunens uttalelse- Offentlig 
ettersyn og høring av kommuneplanens 
samfunnsdel for 2019-2035 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 

28 I Uttalelse til høring av kommuneplanens 
samfunnsdel for Meråker kommune 
2019-2035 

SAMEDIGGI / SAMETINGET 

29 S Meråker på naturlig vis! 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2019-
2035 - sluttbehandling 

 

30 I Innspill til Meråker Kommune - 
samfunnsplan (kommuneplanens 
samfunnsdel) Næringsforeningen 
Værnesregionen 

Stjørdal Næringsforum v/Jon Uthus 

31 I Innspill til kommuneplanens 
samfunnsdel 2019-2035  
Næringsforeningen Værnesregionen, 
Interesseforening for bygg og anlegg. 

Næringsforeningen Værnesregionen, 
Interesseforening for bygg og anlegg. 
ved Tom Slungård 

 : 
 
Vedlegg 
Meråker på naturlig vis! Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 
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Rådmannens forslag til  

innstilling:   
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 11-
15.  
 

 

Behandling i Formannskap - 25.04.2019 : 
 
Representanten Torfinn Krogstad foreslo: håndskrevet side fjernes. 
 
Krogstads forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Representanten Kjell Lundemo foreslo: 
 

Planen rulleres i hver kommunestyreperiode. 
Det foretas en språkkorrektur før utsendelse. 
 

 Lundemos forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Rådmannens forslag med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Formannskap - 25.04.2019 : 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 11-
15, med følgende endring: 
 
 Håndskrevet side fjernes. 
 
Planen rulleres i hver kommunestyreperiode. 
 
Det foretas en språkkorrektur før utsendelse. 
 

 

Behandling i Kommunestyret - 29.04.2019 : 
 
Rådmannen orienterte om saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyret - 29.04.2019 : 
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Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 11-
15, med følgende endring: 
 
 Håndskrevet side fjernes. 
 
Planen rulleres i hver kommunestyreperiode. 
 
Det foretas en språkkorrektur før utsendelse. 
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Saksopplysninger 
Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet med bakgrunn i gjeldende planstrategi, vedtatt i 
kommunestyret 26.02.2018 sak 21/18, og planprogram fastsatt i kommunestyret 30.04.2018 
sak 41/18. Det vises for øvrig til formannskapets tidligere behandling av «Kommuneplanens 
samfunnsdel 2019-2035» med tilhørende saksutredning.  
 
Formannskapet vedtok å legge planforslaget ut til offentlig i møte 17.01.2019 sak 10/19 i 
perioden 11.02.2019 til18.03.2019. Bearbeidet planforslag på bakgrunn av høringsinnspillene 
legges nå frem for endelig sluttbehandling i kommunestyret. Innspillene er fordelt slik: 
 

 Næringsaktører  2 
 Forening   5 
 Interesseforening 2 
 Interne   3 
 Komite  3 
 Offentlige  5 
 Politisk parti  4 
 Privatpersoner  4 

 
Plandokumentet har vært oppe til behandling i komiteene før og i høringsperioden. Vedtak 
som ble fattet i forbindelse med høringen er tatt inn i saksfremlegget som innspill. Komite for 
skole, oppvekst og kultur hadde ingen merknader i vedtaksform til plandokumentet. I tillegg 
til komiteene har planen vært presentert i ungdomsrådet hvor det ble gitt mulighet å komme 
med innspill i vedtaksform og tatt inn i saksfremlegget som innspill.  
 
Medvirkningsprosessen er punktvis oppsummert under: 

 Prosjektdag Meråker skole 31.08.2018 
 Grenseløse Meråker - Stand 01&02.09.2018 
 Orientering til Meråker Idrettsråd 25.10.2018 
 Orientering til komite helse, pleie og omsorg 13.11.2018 
 Orientering til komite skole, oppvekst og kultur 28.11.2018 
 Orientering til komite kommunal utvikling 05.12.2018 
 Orientering og arbeidsmøte Formannskapet 13.12.2018 
 Folkemøter 

o Stordalen 12.02.2019 
o Gudå 13.02.2019 
o Midtbygda 26.02.2019 

 Orientering til komite helse, pleie og omsorg 05.03.2019 
 Orientering til komite skole, oppvekst og kultur 06.03.2019 
 Orientering til komite kommunal utvikling 06.03.2019 
 Orientering til Meråker ungdomsråd 26.02.2019 
 Orientering til Næringsforeningen Værnesregionen, Meråker 04.03.2019 

 
I tillegg har plandokumentet vært oppe til orientering ved ulike anledninger, spesielt i 
forbindelse med arbeidet med næringslivet som har vært en viktig bidragsyter i prosessen.   
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Kommuneplanen er kommunens strategi for å møte fremtidens utfordringer. Formålet har 
vært å utforme samfunnsdelen som en tydelig og overordnet strategisk plan for utvikling av 
Meråker i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanen skal gi en prioritering av kommunens 
viktigste utfordringer og mer gjennomgående og tverrsektorielle mål og strategier. 
Samfunnsdelen inneholder kommunens visjon og strategiske satsinger for kommunen som 
organisasjon og samfunn som innbyggere, samarbeidspartnere og kommunen kan utvikle i 
fellesskap. 
 
Plandokumentet fremstår som relativt kortfattet og overordnet. For å møte de viktigste 
utfordringer mot 2035 foreslås det å spisse innsatsen på områdene «bolyst», 
«næringsutvikling», «oppvekst», «klima, miljø og beredskap» og «kommunal tjenesteyting».  
 
Planens innhold: 
 
Visjon:  
Meråker - på naturlig vis! 
• Fjellbygda skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom helhetlig 

stedsutvikling på ett naturlig vis.  
• Meråker skal med de naturgitte forutsetningene være ett trygt valg for arbeid, bosted 

og etablering. 
 
Visjonen peker fremover, skal samle og inspirere byen til utvikling og endring i felleskap. 
Visjonen vil også utfordre kommunen til en forpliktende holdning overfor sine innbyggere.  
 
Premisser for utviklingen av Meråkersamfunnet: 
De store globale samfunnsendringene og Meråkersamfunnets utfordringsbilde ligger til grunn 
for at både økologisk, økonomisk og sosial bærekraft sammen med folkehelse danner premiss 
for planen. 
 
Satsingsområdene skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i planperioden. Hvert 
satsingsområde inneholder en overordnet målsetting med langsiktige delmål «slik vil vi ha 
det» med flere strategier «dette vil vi gjøre». De tar utgangspunkt i premissene for planen, 
visjonen, globale-, nasjonale- og regionale- trender samt Meråkersamfunnets utfordringer og 
muligheter: 

 Bolyst 
 Næringsutvikling 
 Oppvekst 
 Klima, miljø og beredskap 
 Kommunal tjenesteyting 

 
Kommuneplanen skal ivareta mange hensyn og samfunnsdelen har blitt til gjennom en bred 
medvirkningsprosess med innspill fra både barn og unge, næringsliv, organisasjoner, 
innbyggere, regionale myndigheter og lag- og foreninger.  
 
Det er kommet gode innspill og tilbakemeldinger til planprosess, form og innholdet i selve 
planen, både fra regionalt nivå og samarbeidsaktører. Planforslaget er tilpasset og endret som 
følge av innspillene.  
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Rådmannen bemerker at kommunen ikke har mottatt skriftlig innspill fra interessegruppen for 
reiseliv i Næringsforeningen Værnesregionen. Det har imidlertid vært god dialog mellom 
saksbehandler og interessegruppen gjennom prosessen. Rådmannen har en forståelse av at 
reiselivsgruppen er godt fornøyd med utkastet slik det foreligger.  
 
Planen som styringsdokument 
Kommuneplanens samfunnsdel er til motsetning til kommuneplanens arealdel, ikke et juridisk 
plandokument.  
 
Planen er gjort kortfattet og overordnet. For å møte de viktigste utfordringene mot 2035 
foreslås det å spisse innsatsen på de viktigste områdene. Dette innebærer at planen med 
visjon, mål og strategier ikke har for mye utdypninger. Sentrale føringer for planarbeidet og 
en beskrivelse av utfordrings- og mulighetsbildet gjentas ikke i for stor grad i 
plandokumentet, dette forutsettes å være dekkende fra kunnskapsgrunnlaget som har vært til 
grunn for denne arbeidsprosessen. 
 
Den nye kommuneplanens samfunnsdel vil være Meråker kommunes øverste 
styringsdokument både administrativt og politisk, og skal bidra til å styre mot vedtatte 
langsiktige mål for å utvikle Meråker som kommune og samfunn i ønsket retning frem mot 
2035. 
 
Kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 11 (§§11-12 til 11-15), og er 
lovpålagt. Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument, og den samlede 
kommuneplanen bestående av en langsiktig strategisk samfunnsdel (16 års horisont) med 
tilhørende handlingsprogram/handlingsdel (4 års horisont med årlig revidering, for Meråker 
kommune er det naturlig å benytte økonomiplanen som kommuneplanens handlingsdel), og 
en arealdel.  
 
Dette arbeidet har bestått i å utarbeide den langsiktige delen av samfunnsdelen, hvor 
tidshorisonten er 2019-2035. Plandokumentet som nå skal vedtas er den langsiktige delen av 
kommuneplanens samfunnsdel, og ikke ett handlingsprogram, da sistnevnte ikke har vært del 
av dette arbeidet. 
 
Kommende arbeid med handlingsplaner og budsjettarbeid skal tilpasse tiltak slik at det 
harmonerer med mål og strategier som er fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Satsingsområder og strategier i samfunnsdelen skal konkretiseres og følges opp i fremtidige 
økonomiplaner, samt tematiske kommunedelplaner og sektorplaner, noe som samlet sett 
utgjør samfunnsdelens handlingsdel/økonomiplanen. Samfunnsdelen skal også gi føringer for 
kommunens kommende arealplanlegging. 
 

Vurdering 
I forbindelse med høringen av kommuneplanens samfunnsdel er det mottatt 28 innspill. I 
tillegg er det mottatt ett innspill i forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens 
samfunnsdel. Dette arbeidet ble annonsert på kommunens hjemmeside med hensikt å gi 
innbyggere, lag og foreninger og eventuelle andre samarbeidspartnere en mulighet til å 
medvirke i selve arbeidsprosessen.  
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Rådmannen oppsummerer relevante innspill under og gir sin vurdering. Samtlige innspill er 
lagt til saken bortsett fra vedtak fattet av komiteer og av ungdomsrådet som er gjengitt i sin 
helhet under. Rådmannen påpeker at det er mange gode innspill som er kommet gjennom 
høringsprosessen. Ikke alle innspill har vært relevant for kommuneplanens samfunnsdel og er 
derfor ikke tatt til følge i dette plandokumentet. Rådmannen vurderer at kommuneplanens 
samfunnsdel slik den foreligger nå er et godt utgangspunkt for å ivareta også disse innspillene 
ettersom den er på et overordnet og langsiktig nivå. Konkretiseringen av målsettinger med 
strategier må skje gjennom temaplaner, økonomiplan og budsjett samtidig som det skal være 
godt politisk handlingsrom.  
 

1. Bane NOR 
Ansvaret for utvikling av togtilbud og stoppmønster ligger hos Jernbanedirektoratet, som 
bestiller tjenester fra Bane NOR. Etablering av jernbanestasjon/holdeplass på Kirkebyfjellet er 
per i dag ikke prioritert i Nasjonal transportplan eller Jernbanesektorens handlingsprogram. 
 
For å oppnå miljømål må kommunene aktivt prioritere utbygging rundt 
kollektivknutepunktene og etablerte tettsteder, og fortetting ved knutepunktene må prioriteres 
foran nye utbyggingsområder. 
 
Rådmannens vurdering: 
Det poengteres at ansvaret for utviklingen av Meråkerbanen ligger hos Jernbanedirektoratet 
og prioriteringer er gitt gjennom Nasjonal transportplan. Det poengteres også en viktig 
satsing på å bygge ut rundt kollektivknutepunktene. Fagerlia/Kirkebyfjellet bygges ut uten at 
det er i nærheten av et kollektivknutepunkt. Med bakgrunn i de planer og den utviklingen som 
har vært i dette området mener Rådmannen at det er fornuftig å etablere et 
kollektivknutepunkt i fremtiden her. Nettopp pga. at dette ansvaret ligger på direktoratsnivå 
mener Rådmannen at det er riktig at vi synliggjør problemstillingen med en overordnet 
strategi om å jobbe for dette i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
 

2. Fylkesmannen i Trøndelag 
Landbruk: 
Vi vil trekke fram mobiliseringsarbeidet som Meråker kommune nettopp har gjennomført 
ovenfor landbruksnæringa i kommunen. Gjennom dette arbeidet ble det bl.a. skapt 
møteplasser og styrkede fagmiljø. Dette har resulterte i et stort oppsving av investeringer i 
landbruket i Meråker. Det er viktig at kommunen viderefører dette arbeidet, og i tråd med 
kapitlet om næringsutvikling fortsatt stimulerer og videreutvikler eksisterende næringer. 
 
Reindrift 
Reindrift er ikke synliggjort i stor nok grad i samfunnsdelen, noe vi mener det er rom for. I 
kommuner med reindrift burde for eksempel reindriftsnæringas innvirkning på kommunens 
samfunnsutvikling belyses, for eksempel at reindrifta bidrar til et næringsmessig mangfold 
ved at en rekke aktiviteter kan knyttes opp mot reindrifta.  
 
Det står i dokumentet at den planlagte utviklingen må imøtekommes med god planlegging og 
dialog med grunneiere og utbyggere. Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at den 
største utfordringa reindrifta har på lang sikt, er sikring av reindriftens arealer. 
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Klima og miljø 
Vi vil minne om utfordringer nyttet til støy og evt. luftforurensning ved etablering av nye 
boligområder nært E14 og jernbane, samt behovet for å ivareta 100-metersskogene.  
 
Kommunen har hatt en god strategi med satsing på konsentrerte fritidsboligområder med god 
infrastruktur. Vi vil her likevel minne om utfordringene knyttet til en sterk satsing på videre 
fritidsboligutbygging som nå stadig flere hyttekommuner opplever, både med hensyn til 
belastning på utmarksarealer, infrastruktur og offentlige tjenester. Vi vil derfor tilrå 
kommunen å ta inn en vurdering av dette i videre planlegging. 
 
Fokus på sosiale og kulturelle møteplasser er positivt, men det savnes i tilknytning til denne 
målsetning og strategier som viser hvordan også de som selv ikke oppsøker slike steder og 
tilbud skal inkluderes i samfunnet. 
 
Hvordan strukturen i omsorgstjenestene skal utvikles og hvordan kommunen ved styring og 
ledelse skal sikre tjenestekvalitet, må følges opp gjennom sektorplanlegging av 
omsorgstjenestene. Samfunnsdelen er overordnet og angir retninger, men de konkrete tiltak og 
prioriteringer vil vises gjennom sektorplaner og ikke minst økonomiplanen med handlingsdel. 
Fylkesmannen kan bistå i dialog om hvordan kommunen best kan forberede seg for fremtiden. 
Samtidig er det grunn til å minne om at det hos kommunens egne ansatte er samlet mye 
erfaring om hvordan tjenestene fungerer i dag. Dette er kunnskap som bør hentes ut før det 
skrives planer for fremtidens helse- og omsorgstjenester i Meråker. 
 
Rådmannens vurdering: 
Landbruk: Ivaretatt 
 
Reindrift: Det gjøres endringer i dokumentet som ivaretar dette. 
 
Klima og miljø: De to første avsnittene må tas med i revidering av arealdelen og gjennom 
reguleringsplaner i større grad enn hva det er hensiktsmessig å imøtekomme i samfunnsdelen. 
For de forhold i avsnitt tre er det gjort endringer i plandokumentet for å imøtekomme 
innspillet. Siste avsnitt tas med i prosesser for utarbeidelse av helse- og omsorgsplan. 
 
 

3. Sametinget 
Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig 
perspektiv ved planlegging. Et viktig hensyn som skal ivaretas er sikring av naturgrunnlaget 
for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv. Sametinget har ansvar for å veilede 
kommuner i planleggingen når den berører saker av betydning for samiske interesser. Det 
vises her til «veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv ved planlegging etter plan og bygningsloven».  
 
Sametinget vil ta stilling til arealdisponeringer i forhold til enkeltsaker, arealplaner og 
reguleringsplaner når disse kommer på høring. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen påpeker at sametingets veileder er benyttet ved utarbeidelsen av 
kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Ingen øvrige merknader til innspillet. 
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4. Statens Vegvesen 

Vi savner at planen nevner det å etablere gang- og sykkelveier på veistrekninger som har stor 
trafikkmengde, i sammenheng med stimulering til boligbygging. Statens vegvesen ønsker at 
kommunene skal styrke det lokale skade- og ulykkesforebyggende 
arbeidet, med spesielt fokus på trafikksikkerhet. I henhold til Folkehelseloven §§ 5, 6 og 7 har 
kommunen plikt til å identifisere folkehelseutfordringer, samt fastsette strategier for 
eventuelle nødvendige tiltak.  
 
Som et ledd i regjeringens nasjonale strategi for forebygging av ulykker som medfører 
personskade, bør ulykkesforebyggende arbeid derfor være et tema i kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 
Rådmannens vurdering: 
Innspillene om ulykkesforebyggende arbeid og etablere gang- og sykkelveier på strekninger 
som har stor trafikkmengde tas inn i plandokumentet.  
 
Ingen øvrige merknader til innspillet. 
 

5. Trøndelag Fylkeskommune 
Hvilke prosesser som er kjørt står ikke i planen, dette kunne med fordel vært tatt med for å gi 
et bilde av hvordan de ulike gruppene har bidratt til planen og hvordan det er tatt inn. 
 
I samfunnsdelen kunne det vært et arealregnskap som viser status på behov for både boliger, 
fritidsboliger og næringsareal i kommunen framover. 
 
Meråkers stolte fortid nevnt som et fortrinn i kommunens profilering. Vi savner en utdyping 
av hvordan kommunen tenker seg at kulturminner kan brukes som en ressurs i de ulike 
satsingsområdene de peker på som sentrale i planen. 
 
Rådmannens vurdering: 
Planprosessen er beskrevet gjennom flere saksfremlegg og i planprogrammet som har vært på 
høring tidligere. 
Arealregnskapet bør synligjøres i kommunens planstrategi fremfor samfunnsdelen. Da vil vi 
kunne si mer om hva det faktiske planbehovet på arealsiden er.  
 
Kulturminner er ikke blitt vektlagt i stor grad i høringsdokumentet. Det har vært dialog 
mellom Meråker kommune og rådgiver hos Fylkeskommunen vedrørende utarbeidelse av en 
egen plan for kulturminner. Det er ikke foreslått i gjeldende planstrategi at administrasjonen 
skal prioritere et slikt arbeid. Et alternativ er å utarbeide en temaplan for kommuneplanens 
arealdel. Det innarbeides et strategipunkt under satsingsområde for bolyst som imøtekommer 
innspillet. 
 

6. Næringsforeningen Værnesregionen  
Her bør en i tillegg rette oppmerksomheten på den betydning industrien har for 
Meråkersamfunnet, og den mulighet Bygg og anleggsbransjen har blant annet gjennom 
målene om å være en attraktiv hyttekommune. Videre bør man omtale de mål kommunen har 
i forhold til sine egne anskaffelser og innkjøp, og hvordan man gjennom dialog kan stimulere 
det lokale næringslivet til å være konkurransedyktige leverandører. 
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Næringsforeningen har spilt inn til kommunen, om at man bør søke status som 
turistkommune. Meråker mere enn noen andre i Værnesregionen merker handelskonkurransen 
med Sverige. I tillegg har Meråker en klar turist- og reiselivsprofil. Som turistkommune vil 
Meråker kunne fremstå som en destinasjon med et helhetlig servicetilbud, og med en 
handelsnærings som gis anledning til å utvide sine åpningstider og samtidig bidra til å 
redusere handelslekkasjen. 
 
Som næringsforening skal vi bidra for et nært samarbeid mellom næringsliv og kommune, og 
som skaper engasjement både i forhold til mål, retning i næringsarbeidet, og strategiske tiltak. 
Vi håper at samfunnsplanen gir et godt utgangspunkt for det videre arbeid for å oppnå: 

- En attraktiv og tydelig profil som gir oppslutning og engasjement 
- En attraktiv reiselivs- og friluftslivskommune, både sommer og vinter. 
- Et attraktivt sentrum som både gir «stoppeffekt», bolyst og næringslyst. 
- Attraktive og mangfoldige jobbtilbud representert både ved industri, reiseliv, bygg og 

anlegg, handel og helse/skole 
- Attraktive næringsarealer og næringsvilkår som gir næringsvekst og nyetableringer. 

 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen er enig i innspillet fra Næringsforeningen. Rådmannen vurderer at innspillene er 
godt ivaretatt slik det foreligger nå. Rådmannen tar innspillet inn i prosessen for utarbeidelse 
av «strategisk næringsplan».  
 

7. Næringsforeningen Værnesregionen, interessegruppe for bygg og anlegg 
 Aksept av at en offensiv holdning til nye hyttefelt og fortetting av eksisterende vil 

kunne føre til flere arbeidsplasser innenfor Bygg & Anlegg I Meråker 
 Videre satsing på infrastruktur (sykkelstier mm) som øker Meråker attraktivitet som 

hyttekommune og øker bolyst 
 Høg kommunal prioritet i forhold til utbyggingsplaner for nye boliger 
 Bedre forståelse fra skoleledelse i forhold til den lokale Bygg & Anleggsbransjens 

ønsker om lokal rekruttering. 
 
Rådmannens vurdering: 
Planforslaget slik det foreligger, imøtekommer innspillene fra interessegruppen. 
  

8. Lian Trevarefabrikk AS 
Ramma for infrastruktur og næringsareal er med i plan. Nytenking og ferdsel vil være viktig, 
samt ha stor økonomisk betydning. For å skape ett fortrinn mot sentrale beliggenheter, 
ønskelig med innhold opp mot at kommunen er en forkjemper for gode økonomiske 
rammebetingelser, i egen kommune og inn mot fylke og stat. 
 
Prioritering vil nok variere ut fra om man er selvstyrt, er en del av ett konsern, antall ansatte 
osv… 
 
Viktig tema for eksisterende industri og nyetablering av industri. 
 
Rådmannens vurdering: 
Planforslaget slik det foreligger, imøtekommer innspillet. 
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9. Saanti Sijte 
Tap av beitearealer er den største trusselen mot sørsamisk reindrift og i sørsamisk område er 
reindriften en kulturbærer for sørsamisk språk. Miljømessige utfordringer som hyttebygging, 
kraftutbygging og veier fører til tap og forringelser av beitearealer. Meråker kommune bør ha 
stort fokus på videreutvikling og bevaring av samisk språk og kultur 
 
Helsesektoren i kommunen bør arbeide for å tilegne seg kunnskap om samisk kultur og 
kulturforståelse, samt å knytte seg opp mot samiske helseinstitusjoner. Den samiske 
befolkningen i kommunen skal kunne føle seg ivaretatt og forstått uten å bli møtt med 
fordommer. 
 
Arbeid med samisk språk og språkopplæring i Meråker er for dårlig. Det bør satset på at 
elever som starter med samisk språkundervisning, sikres gode nok tekniske hjelpemidler, og 
fortsetter gjennom hele grunnskolen. Barn og unge som ikke driver med idrett og sport må 
tilbys andre muligheter.  
 
Den sørsamiske kulturens tilstedeværelse skal ivaretas og synliggjøres. Samiske næringer har 
tradisjonelt vært knytta til naturen. Samene har hentet levebrød og inntekt gjennom høsting av 
utmarksressurser, fiske, jordbruk og reindrift, som også har gitt råvarer til duodji og ulike 
videreforedlingsprodukter. Gamle samiske kulturminner bør søkes ivaretatt.  
 
Samisk reindrift skal være økonomisk, økologisk og kulturelt bærekraftig. Meråker kommune 
må sikre naturgrunnlaget for sine primærnæringer. Meråker ønsker fortsatt utbygging av 
fritidsboliger og økt turisme. Disse planleggingene skal ikke gå på bekostning av de stedegne 
primærnæringene, som reindrift og deres utøvere. Meråker bør ha fokus på reindriftens 
rovviltproblematikk, på lik linje med landbrukets. Det må søkes mot å minimalisere tap av 
beitedyr til rovvilt. Her må det også fokuseres på den store psykiske belastningen som 
primærnæringer lider under. 
 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen har vært bevist på utfordringene som belyses i innspillet. Intensjonene til 
samfunnsdelen gjelder også samiske interesser. Rådmannen har gjort flere tilpasninger i 
plandokumentet som inkluderer samiske interesser og spesielt reindriftsnæringen i større 
grad sammenlignet med høringsdokumentet. 
 

10. Funnsjøen Feren hytteeierlag 
I kommuneplanen nevnes det at det bygges betydelig mer fritidsboliger enn boliger i Meråker 
og at det forventes at denne utviklingen vil fortsette inn i planperioden, det sies videre i 
planen at det må tas høyde for dette i plan og beredskapssammenheng. 
 
Hytteeierne bruker hyttene sine i lengre perioder enn tidligere, nå gjerne fra torsdag til 
søndag, og etterspør tjenester som kan legge grunnlag for næringsutvikling og arbeidsplasser i 
bygda. Hyttene bygges med høyere krav til fasiliteter som vei, vann og kloakk og krever mer 
av beliggenhet. Samtidig vil dette kunne være positivt for næringsutviklingen i kommunen. Vi 
savner at kommunen i større grad tar i betraktning at det er rundt 1200 hytter i kommunen 
med ett beregnet snitt-besøk på 3 hver helg. 
 
Videre er det viktig å ha plan for akutt-beredskap som ambulanse, brann og politi. 
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Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer at innspillet er godt ivaretatt i plandokumentet.  
 

11. IL Varden Meråker 
 

 Meråker vgs. har en sentral rolle innenfor norsk toppidrett sammen med IL Varden 
Meråker 

 Toppidrettskulturen i Meråker har bidratt til å sette kommunen på kartet regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. 

Kommentar til side 9. 

 Eget punkt Merkenavnet Meråker 
Videreutvikle destinasjonsnavnet Meråker- 

 Sette av tomte areal for utvikling av Meråker vgs. og Arena Meråker og 
Idrettsanlegget Vardetun 

 Areal for utvikling av Grova Skisenter, tomteareal for hytteutbygging og utleiebygg, 
med kommunalt system for vann og avløp 

 Knytte Grova skisenter og Fagerlia sammen med vei og kommunal infrastruktur, dette 
for å samlokalisere anleggene 

 Heis/Gondol fra parkering Fagerlia til topp 902 for utvikling av tilbudet i 
alpinanlegget, sommerskiløping og fotturisme 

Kommentar til side 11. 

 Meråker som reisemål 
Bedre og flere varmesenger i Midtbygda og Fagerlia, badeanlegg ved Meråker vg 
skole 

 Sykkelsti, skiløype fra Storlien - Teveldal – Kopperå – Grova – Fagerlia 
 Få på plass turist hytte Stordalen, denne bør bygges i forbindelse med Gilså 

smeltehytte i stedefor på Bjørneggen. Dette ut fra koordinering av Meråkers 
gruvehistorie 

IL Varden Meråker ønsker at planen må være mer konkret på hva som bør prioriteres innen 
arrangement og anleggsutbygging. Dette må ses opp mot hytteområder og overnatting 
(Sportshotell, Hotell i Fagerlia, forbedring av tilbudet ved Fonnfjellhotell etc.). 
Vi har muligheter og vi skal videre utvikle allerede de gode arenaene og arrangements- 
kompetansen, som vi har opparbeidet til videre utvikling.  
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen påker at hensikten med å bygge opp om Meråker som merkevare inkluderer å 
videreutvikle destinasjonsnavnet Meråker. Hensikten er å bygge en bred plattform om et 
merkenavn som for eksempel utvikler «Meråker-produkter». For å få til en sterk satsing innen 
reiselivet må vi utvikle produkter med god kvalitet og diversitet.  
Anleggsutviklingen er styrt gjennom prioriteringer gitt av «plan for fysisk aktivitet og 
friluftsliv». Kommuneplanens handlingsdel har ikke til hensikt å innsnevre det politiske 
handlingsrommet for fremtidige prioriteringer av anleggsutviklingen i Meråker.  
Øvrige korrigeringsforslag er tatt inn i plandokumentet.  
 

12. Meråker Menighetsråd 
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Planen har mange fine ansatser, men vi savner at den gir rom for tros- og livssynssamfunn og 
deres samfunnsrelevans på lokalplan.  
 
For det første mener vi at det også i framtida må legges til rette for tros- og livssynsutøvelse, 
og at dette bør ha en naturlig plass i lokalsamfunnet. For eksempel er over 90 prosent av 
innbyggerne i Meråker medlemmer i Den norske kirke, og livstolkning og tro er viktig for 
mange. Av alle de behovene som nevnes på s. 5 i planen, er eksistensielle, åndelige og 
meningsbærende behov dessverre utelatt. 
 
For det andre vil befolkningsutviklingen også ha konsekvenser for tros- og 
livssynssamfunnene. Omsorgsbehovene vil øke både for gamle, døende og pårørende etter 
dødsfall, jfr. s. 5 om tjenestebehov. 
 
For det tredje: Tros- og livssynssamfunn har alltid hatt egne tilbud for nye generasjoner. 
Meråker menighet har således fokus på å skape trygge og meningsfulle arenaer for barn og 
unge, og i løpet av et år møter vi gjennom våre tiltak de aller fleste av ungene som bor i 
bygda, jfr. s. 12 om oppvekst. 
 
Alt i alt mener vi at planen bedre må gjenspeile at det fins tros- og livssynssamfunn i Meråker 
og at de også spiller en rolle for trivsel og meningsfullt liv. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen er enig i innspillene fra menighetsrådet, men vurderer at det ikke bør inkluderes i 
en overordnet samfunnsdel. Rådmannen vurderer at f.eks. «helse- og omsorgsplanen» og 
«plan for fysisk aktivitet og friluftsliv» er aktuelle planer for å implementere tiltak som 
imøtekommer innspillet på en bedre måte.  
Rådmannen tar for øvrig innspillet i sin helhet til orientering. 
 

13. Meråker Pensjonistlag 
Hovedmål 1 

 Det er særdeles viktig å ta vare på den frivillige innsatsen og dugnadsånden som 
Meråker er bekjent av. 

 Vi må ikke bli nostalgiske når det gjelder opprettholdelse av sosiale og kulturelle 
møteplasser. Verden forandrer seg fort, og vi må tilpasse oss de endringer som skjer i 
samfunnet. MEN: Ikke glem kontakten person til person! Ingen må bli holdt utenfor 
fellesskapet! De eldre må aktivt trekkes inn i det pulserende livet i bygda. Vi må gi 
opplæring i bruk av nye kommunikasjonsmidler.  

 Vi må trekke inn nye lokale og regionale aktører for å utvikle offentlige og private 
arbeidsplasser. Meråker har vært opptatt av at det aller meste skal skje i kommunal 
eller annen offentlig regi. Vi må være åpne for å samarbeide bredt gjennom nye 
organisasjonsformer som SNF, Frivilligsentralen, Værnesregionen o.a. Kommunen 
trenger ikke nødvendigvis ha ei hånd på rattet overalt. 

 Legge bedre til rette for ut- og innpendling av arbeidskraft bl.a. ved bedre 
kommunikasjoner og fleksible åpningstider ved f.eks. servicebedrifter, barnehager 
osv. 

 Meråker må ta tak i og virkeliggjøre mottoet for den nye St.meld. for eldre: «Leve hele 
livet.» 

Hovedmål 2 
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 Vi må bli bedre til å markedsføre våre kvaliteter og legge bedre til rette for økt reiseliv 
hvor turismen legger mer igjen i servicebedrifter og bidrag til nødvendige logistiske 
tiltak. 

 Vi må lære vår egen befolkning at «det er lov å tjene penger» - og at det er gjennom 
verdiskapning vi sikrer velferdstilbudet vårt.  

 Vi må sette inn aktive tiltak for å få vår egen ungdom til å vende tilbake med sin 
tillærte kunnskap, og vi må lage et arbeidsmiljø som får kompetansen til å forbli i 
kommunen. 

 Vi må også satse på kulturbasert næringsliv - basert bl.a. på vår rike historie og 
kulturminner. 

Hovedmål 3 
 Vi må lage en annen kultur i den totale befolkningen når det gjelder bruk/forbruk av 

rusmidler. Barn og unge lærer ofte av sine foreldre/foresatte. 
 Vi må styrke skolehelsetjenesten i både barnehage, skole og videregående skole. 
 Vi må sørge for at barn og unge blir sett og verdsatt både som gruppe og enkeltindivid. 
 Vi må se de positive egenskaper hos alle, og legge mindre vekt på det «negative». Vi 

må lære dem mestringsfølelse. 
 Fritidstilbud o.l. skal være tilgjengelig for alle uansett familiens økonomi. 

Hovedmål 4 
 Vi må sette inn enda kraftigere krav om trafikksikkerhetstiltak langs E 14 — f.eks. 

annen kryssløsning ved Nustad bru, og vi må kreve flere oppmerkede/opphøyede 
gangfelt på tilførselsveier til sentrum. 

 Meråkerbanen skal overta mye av tungtrafikken gjennom bygda. 
 Vi må få fram felles beredskapsplaner i samarbeid med Åre kommune og kommunene 

i Værnesregionen. Dette skal også omfatte akuttberedskap og helsetjenester. 
Hovedmål 5 

 PWC-rapporten må gås grundig gjennom og brukes som hjelpemiddel mot spørsmål 
om rekruttering og utvikling av kompetanse. «Feil person på feil plass» medvirker til 
negativ utvikling av tjenestetilbudet i kommunen. Vi må «ansvarliggjøre» den enkelte 
medarbeider. 

 En skikkelig og uavhengig gjennomgang av arbeidsmiljøet kan bidra til bedre 
tjenestetilbud og reduserte utgifter til sykefravær m.v. 

 Vi må satse sterkt på ungdomsrådet og ta deres ønsker og råd på alvor. Det er 
forhåpentligvis mange av dem som skal føre bygda og kommunen videre. 

 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer at innspillet langt på vei er ivaretatt og at dette er gode innspill til 
videre planarbeid generelt i Meråker kommune. 
 

14. Stordalen Sameie 
 Planen må legge til rette for et aktivt landbruk i hele kommunen og slik at det kan 

etableres tilleggsnæringer uten omstendelige prosedyrer. 
 Næringsutvikling og bosetting i grendene er avhengig av nødvendig infrastruktur — 

gode veier, mobildekning, fibertilknytning osv. 
 Det må fortsatt gis tilskudd til etablering av vannforsyning der kommunen ikke har 

anlegg. 
 
Rådmannens vurdering: 
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Rådmannen vurderer at innspillet er godt ivaretatt i plandokumentet slik det foreligger etter 
høringen.  
 

15. Eirik Øyan 

 Ski, ‐gang og sykkelstier: 
 Foreslår at gamle Stordalsvei, Stormartinveien til Kopperå knyttes sammen 
 Foreslår at Gamle Stordalsvei knyttes opp og opprustes mot Teveldalen og Lillefjell 

gruver. 
 Det settes av midler til oppgradering og vedlikehold av sti‐nettverket i Meråker. 
 Det kan opprettes en kommunalt støttet frivillighetsgruppe med formål å øke helse og 

trivsel. Og som har som oppgave å vedlikeholde/ oppgradere sti‐nettverket i Meråker 
(gjerne bestående av personer som ikke deltar i arbeidslivet til vanlig). 

 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer at dette innspillet tas med inn i arbeidet med «plan for fysisk aktivitet og 
friluftsliv».  
 

16. Kai Kristiansen 
Skiløyper i nærmiljøet. 
Utmarksloven sier snødekkete områder kan brukes, som for eksempel jorder. Det ville vært et 
større løft for samholdet og helsen med et løypenett for ski i nærmiljøet. Altså løyper for ski i 
sentrum rundt i bygda. Kanskje det går helt fra Fagerlia og inn til sentrum. Generelt det å 
komme seg fra felt til felt rundt i Midtbygda på ski.  
Mulig det begrenser bilutslipp samtidig, og det blir en mer miljøvennlig bygd ved å ta på seg 
ski istedenfor bil for å besøke noen. 
Vi forsterker oss kanskje enda mer som en skibygd også på den måten. 
Hva med torghandel på lørdager, eventuelt en lørdag i måneden. Ser for meg boder nede ved 
Fonnfjell Hotell hvor det allerede er næring. Dette blir en samlingsplass og en måte til på å ta 
oss av hyttefolket. Røde kors er der fra før hvor Meråker sine barn og unge kan treffe 
hyttebarn. 
Rådmannens vurdering: 
Dette er et innspill som er kommet tidlig i prosessen (30.10.2018) med arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel. Dette er et godt innspill som er delvis innarbeidet i 
plandokumentet men er også gode vinklinger for videre arbeid med sentrumsutvikling som 
allerede det er avsatt midler til i årets budsjett.  
 

17. Kjell Steinar Grytbakk 
NÆRINGSUTVIKLING 
Meråker må ha som mål å være en VEKST-kommune. En robust og bærekraftig kommune, 
med et mangfoldig næringsliv og solide arbeidsplasser som sikrer verdiskaping og økte 
inntekter til velferdstjenester. Det å ivareta de eksisterende og skape nye arbeidsplasser er den 
viktigste jobben i planperioden. 
REISELIV  
Reiseliv er den mest voksende næring som har potensiale til å skape mange nye 
arbeidsplasser. Meråker må satse stort på turisme og reiseliv! Jeg tror Reiseliv/Turisme kan gi 
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flest nye arbeids-plasser, kanskje 100/200. Folk reiser mer, vi har bedre råd. Norge er et trygt 
og populært land å reise til. Vi har mye å tilby. Vi har merkevarer og fortrinn til tusen: 
Naturen – Beliggenheten – Anlegg – Hyttetomter – Aktører – M.M. Mellom Fagerlia og 
Grova bør det anlegges nye hyttetomter. Dersom det bygges 50 nye hytter hvert år i 
planperioden, må det reguleres til 800 hytter. Det er foretatt beregninger som viser at hver 
hytte legger igjen 70.000 kr årlig i kommunen. 
Vi mangler en person med kompetanse på reiseliv, kompetanse på produktutvikling, 
markedsføring, salg, bedriftsutvikling og delta på messer. Dette må være en stå-på-person 
som samarbeider godt med aktørene. Det må også samarbeides med andre destinasjoner i 
Trøndelag. Felles markeds-føring. Reiselivssjefen i Trøndelag ønsker å bidra i dette arbeidet. 
Produktutvikling Naturopplevelser, aktiviteter, lokal mat og kultur etterspørres. Det er viktig 
at produktene fra aktørene samordnes og settes sammen i pakker for å skape helhet i 
tilbudene. Pakketurer for en dag til en hel uke lages. 
Markedsføring blir en viktig del av reiselivssatsingen. Det må være en person med 
kompetanse som jobber sammen med aktørene for å profilere Meråker både nasjonalt og 
internasjonalt. Den enkelte aktør/bedrift grei ikke dette alene. Innovasjon Norge har årlig 
konferanse – Norwegian Travel Workshop – NTW – som er den viktigste markedsplassen for 
reiselivsaktørene og reisebyråene. Dette er et utstillingsvindu for hele verden. HER MÅ 
MERÅKER VÆRE MED! 
Økonomi/Investeringer Hva kan Meråker kommune bidra med? Er dette investeringer som gir 
kommunen noe tilbake? Flere arbeidsplasser, større skatteinngang. Med en blomstrende 
turisme kan også investorer se muligheter for å engasjere seg i Meråker. 
Det har vært jobbet i 60 år med turisme i Meråker uten å lykkes slik som Åre, Trysil og 
Oppdal. Nå ser jeg muligheten for stor satsing på REISELIV. 
MÅL:  

 Det skal satses på internasjonal turisme, salgbare produkter, effektiv markedsføring og 
godt samarbeid.   

 Meråker Reiseliv skal bygge opp et miljø som gir bygda et tungt navn som turiststed. 
Det må snarest avklares om det er interesse for dette. Så må det settes i gang en forstudie. 
Avklar: HVEM – GJØR – HVA – NÅR – HVORDAN? 
 
 
Rådmannens vurdering: 
Dette er et omfattende innspill som er veldig spisset mot hvordan Meråker kommune skal 
tilrettelegge for næringsutvikling, og spesielt reiseliv. Rådmannen vurderer at 
plandokumentet ivaretar innspillet på en god måte. Det er behov for en «strategisk 
næringsplan» i Meråker kommune. Dette innspillet er et godt utgangspunkt for denne 
prosessen.   
 

18. Olav Gimse 
Kommunikasjonen er sårbar i Meråker med både E14 og Meråkerbanen som begge går 
gjennom dalføret til Stjørdalselva. En eventuell hendelse som f.eks. ras som medfører at disse 
kommunikasjonsrutene kuttes har Meråkersamfunnet kun operativ beredskap mot Sverige og 
Åre kommune. Samarbeidet på tvers av riksgrensen må opprettholdes og styrkes inntil det 
eventuelt er etablert beredskapsruter. Kommunens kontinuerlige arbeid innen sikkerhet og 
beredskap gir kommunen oversikt over sårbare områder og hvilke som er tilstrekkelig sikret 
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mot naturfare, og vurdere om eksisterende infrastruktur og bebyggelse er utsatt for fare, både i 
forhold til dagens og fremtidens klima. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer at innspillet støtter godt opp med plandokumentet slik det nå foreligger. 
Innspillet tas med videre i det kontinuerlige arbeidet med beredskap og i prosess for 
«beredskapsplan» og den helhetlig ROS-analysen for Meråker kommune. 
 

19. Meråker Arbeiderparti 
Det vises til høringsinnspill som er lagt til saken i sin helhet.  
 
Rådmannens vurdering: 
Høringsinnspillets er tatt til etterretning og i all hovedsak implementert i plandokumentet.  
 

20. Meråker Fremskrittsparti 
Når det gjelder det presenterte dokument så ligner det mere på en statusrapport eller en plan 
totalt sett. Vi finner den svært lite konkret og få oppgaver er beskrevet. 
 
Vi vil sette fokus på "Næringsutvikling og satsningsområder ‐samt beredskapsplan og reiseliv. 
 
1- med den standard som nå er på hytter i Fagerlia og ellers i Meråker kan vi fort få en 
situasjon hvor mange vil søke om omdisponering av sine fritidsboliger. Det er for flere år 
siden gitt tillatelse til dette til noen, og dette vil gi presedens i/for ev. kommende søkere. 
2‐ hva med ferdigregulerte boligtomter.? Får vi eks. et fengsel til kommunen kan det 
omgående bli mangel på tomter. 
3‐ Klima‐sikkerhet og beredskap. 
Her er det skissert et tenkt tilfelle med ras som stenger både jernbanen og E 14. Det kan med 
sikkerhet sies at DETTE KOMMER‐‐ vi vet bare ikke når. Med beredskap kun mot Sverige i 
et slikt tilfelle vil være fatalt for mange og for Meråker kommune. 
4‐ derfor vil det være positivt og framsynt å arbeide konkret for å realisere den lenge planlagte 
veien fra Stordalen i Meråker til Tydal. Husk at det kun gjenstår 12030 meter vei og bygge. 
Trasen ble valgt og stukket ut i 1975. Derfor må planen om veg til Tydal inn i samfunnsdelen. 
Vi kan ikke la noen få bestemme hvordan framtiden i Meråker skal være. 
 
En slik vei vil være et stort + for Meråker enten det gjelder reiseliv‐ næringsliv og ikke minst 
beredskap. PÅ dette grunnlag krever Meråker Fremskrittsparti at TYDALSVEIEN konkret 
blir tatt inn i samfunnsplan og at adm. straks tar tak i å arbeide for veien da saken ligger hos 
Meråker kommune administrasjon etter vedtak i formannskap 15.09.2016 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen påpeker at kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet langsiktig strategi for 
både kommunen som organisasjon og samfunn. Dette er ikke en tiltaksplan og skal ikke være 
konkret. 
Til punkt 1. Hvordan Meråker kommune opptrer som bygningsmyndighet skal ikke være tema 
i kommuneplanens samfunnsdel. De forhold som er beskrevet i innspillet styres blant annet 
gjennom reguleringsplanprosesser og ordinær plan- og byggesaksbehandling.  
Til punkt 2. Dette imøtekommes generelt ved satsingsområdet «bolyst». Dette er også et tema 
som bør være aktuelt ved behandling av kommunal planstrategi; har vi tilstrekkelig med 
boligareal? 
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Til punkt 3. Rådmannen vurderer at dette punktet er ivaretatt i plandokumentet slik det 
foreligger etter høringen. 
Til punkt 4. Rådmannen vurderer ikke at det er riktig å ta inn «Tydalsvegen» i 
kommuneplanens samfunnsdel før den er forankret i kommuneplanens arealdel med de 
nødvendige utredninger som kreves. Rådmannen viser også til de problemstillinger som er 
belyst i plandokumentet ikke legger til hinder for en eventuell vei til Tydal. Rådmannen tar 
med seg innspillet i det generelle arbeidet med beredskap og prosesser for «beredskapsplan» 
og den helhetlige ROS-analysen for Meråker kommune. 
 

21. Meråker Senterparti 

 Under underkapittelet «Visjon» ønsker vi også at kjerneverdiene respekt, engasjert, 
raus og åpen sees i lys med visjonen da verdier og visjoner bør sees i sammenheng. 

 Under underkapittelet «Status og utfordringer» før stående poenger ønsker vi at det 
skrives noen avsnitt som sier noe om styrkene og mulighetene som kommunen har, 
som kan brukes i utlysninger og omtaler av bygda. 

 Under underkapittelet «Bolyst – satsningsområde 1» ønsker vi at det skrives et 
avsnitt/punkt om hvordan kommunen skal/legger til rette for mennesker i 
etableringsfasen. Vi ønsker også et avsnitt/punkt som sier noe om hvordan kommunen 
skal følge opp/ønske alle tilflyttere velkommen. 

• Under underkapittelet «Næringsutvikling – Satsingsområde 2» ønsker vi at det skrives 
et avsnitt som sier noe om industrinæringens betydning i Meråker og bredden av dette 
i forhold til befolkningsantall og ønske om videre satsning på dette. Videre at 
kommunen skal være en pådriver og tilrettelegger for de små og de store investorene. 
Samt at det skal jobbes aktivt fra kommunen for å hente inn etablerere til næring i 
kommunen vår. Vi savner også et avsnitt om reindriftens betydning i næringslivet i vår 
kommune under den generelle delen. 

• Under delmål «Fremme tiltak som bidrar til gode rammebetingelser og nettverk for 
næringslivet» legge til et strategipunkter i retningen; 

o Sørge for kortest mulig tid fra ide til realitet.  
o Etablering av samarbeidsgrupper eller samarbeid av total entreprenørpriser på 

hytte og boligbygging.  
o Kommunen må være en pådriver for utvikling av anlegg i lag med lag og 

bedrifter.  
o Støtte utviklingen av Meråker vgs. mot hvitt kompetansesenter  
o Legge til rette for etablering av fagklynger i kommunen vår.  

 
• Ved delmål «Være en attraktiv vertskapskommune for store 

idrettsarrangementer» strykes idretts og la arrangementer stå.  
Generelt i samfunnsdelen savner vi noe om kultur som går utenfor idretten, samt at vi 
mener den samiske kulturen må komme tydeligere fram. 

 Under underkapittelet «Klima, sikkerhet og beredskap – Satsingsområde 4» ønskes 
punkt/avsnitt som sier noe om at kommunen må se på mulighetene for 
beredskap/samferdselsmuligheter inn og ut mot nord og sør. 

 Under underkapittelet «Kommunal tjenesteyting – Satsingsområde 5» Under delmål 
«Forutsigbare og utviklingsrettede kommunale tjenester» ønskes i tillegg nye 
strategipunkter i retningen;  

o Utvikle digitale tjenester for mer effektiv tjenesteutnytting.  
o Utvikle universelt tilrettelagte tjenester i samarbeid med eldreråd og brukerråd. 
o Videreutvikling av vann og avløp.  
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o Videreutvikling av veinett samt asfaltering. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen støtter forslag om å justere på plandokumentet med henvisning om bedre 
sammenheng mellom «visjon» og «verdier» i planen. Visjonen/slagordet plasseres nederst på 
siden sammen med de utvalgte verdiene. Slik vil verdiene og visjonen synligjøres på en bedre 
måte og være mer gjennomgående i hele dokumentet. Rådmannen vurderer at dokumentet 
ikke bør utvides mer enn nødvendig. De styrker og muligheter som ligger i Meråker er godt 
fremstilt i plandokumentet og det vil være uheldig å utvide dokumentet til fordel for dette. 
Hvordan kommunen ønsker nye innbyggere velkommen bør være opp til politisk og eventuelt 
administrativ ledelse å bestemme. Rådmannen foreslår at dette kan være grunnlag for 
diskusjon ved revisjon av «boligpolitisk handlingsplan», eventuelt at det innarbeides tiltak i 
økonomiplanen direkte som en del av satsingen på bolyst.  
Rådmannen vurderer at punkt 4 er godt imøtekommet og viser til innspill fra blant annet 
sametinget, fylkeskommunen og samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen. 
Til punkt 5 og 7 vurderer Rådmannen at disse innspillene er godt ivaretatt gjennom 
intensjonene som ligger i planens mål og strategier. Punkt 6 tas til etterretning og 
innarbeides i plandokumentet. 
Til punkt 7 vises det til innspill fra Meråker Fremskrittsparti og de vurderinger som vedrører 
«Tydalsveien».  
 
 

22. Meråker Venstre 
Det vises til høringsinnspill som er lagt til saken i sin helhet.  
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer at planforslaget slik det foreligger etter høringen imøtekommer de 
innspill, som gjelder dokumentet som har vært på høring, på en god måte. 
 

23. Meråker Ungdomsråd 
Viktigheten av å ha flere tilbud og møteplasser til alle aldersgrupper. De unge ønsker seg kafe 
og ungdomsklubb som er åpen hele uka, hvor de selv kan jobbe som frivillige. De ønsker at 
det skal være gode jobbtilbud i kommunen. 
Det ble tatt opp at kommunen bør legge til rette for transport til aktiviteter og arrangementer.  
 
Det ble også spilt inn at det bør være gode tilbud til eldre, hvor man også legger til rette for 
transport. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer at innspillet samsvarer godt med plandokumentet slik det foreligger 
etter høringen. Utfordringen er å jobbe videre med denne satsingen. Rådmannen tar innspillet 
videre i arbeidsprosessen med økonomiplanen. 
 

24. Komite kommunal utvikling 
 Viktig med kompetent arbeidskraft for å løse oppgavene og tjenester 
 Økonomien må vare robust slik at en har buffer 
 Ha tydelige ansvarsforhold når det gjelder bygg og anlegg 
 Ha et godt samarbeid og struktur på oppgaver mellom de ulike sektorer i kommunen 

 
Rådmannens vurdering: 
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Rådmannen vurderer at innspillet samsvarer godt med plandokumentet slik det foreligger 
etter høringen. 
 

25. Komite helse, pleie og omsorg 
Planen må inneholde tiltak for å sikre sosial trygghet for innbyggerne, uavhengig av alder. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen tar innspillet til etterretning og innarbeider det i plandokumentet som foreslått.  
 

26. Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen 
Det vises til høringsinnspill som er lagt til saken i sin helhet. 
 
 
Rådmannens vurdering: 
Høringsinnspillets er tatt til etterretning og i all hovedsak implementert i plandokumentet   
 

27. Meråker kommune, sentraladministrasjonen 
1. Digitalisering – Mange eldre kan føle et problem med digitalisering. Må ha noen analoge 
tjenester fortsatt. 
2. Idrett – Mye fokus på idrett i planen. Hva menes med «sentrumsnære skiløyper»? 
3. Barn og unge – Mye fokus på organisert idrett. Må være alternativ til de som ikke driver 
med idrett. 
4. Folkehelse – Bør jobbes for å få Tannhelse til kommunen. Tar lang tid å få gjennomført en 
tannlegetime. Store kostnader for arbeidslivet i kommunen. 
5. Landbruket – Mer nytenkning. Står at vi skal opprettholde det tradisjonelle landbruket. Hva 
med nytenkning og utvikling? Reiseliv oppfordres til nytenkning og innovasjon. Bør ikke 
landbruket også det? Dette også med tanke på klimautslipp. 
 
Rådmannens vurdering: 
Til punkt 1. Rådmannen er enig og dette tar dette med seg i arbeidet med utarbeidelse av 
«helse- og omsorgsplanen».  
Til punkt 2. Rådmannen har justert plandokumentet i henhold til innspillet om idrett. 
Sentrumsnære skiløyper er en del av satsingen om å profilere Meråker som skibygda i Norge, 
se for øvrig innspill fra Kai Kristiansen.  
Til punkt 3. Rådmannen vurderer at intensjonene til planen imøtekommer dette innspillet på 
en god måte etter høringen. 
Til punkt 4. Rådmannen tar dette med seg i arbeidet med «helse og omsorgsplanen». 
Til punkt 5. Rådmannen vurderer at intensjonene til planen imøtekommer dette innspillet på 
en god måte etter høringen. 
 

28. Tollmoen barnehage 
s. 13 DELMÅL 
Barn og unge har trygge oppvekstsvilkår som stimulerer deres kreative evner 
endres til «Barn og unge har trygge oppvekstsvilkår som fører til sosial kompetanse.» 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen tar innspillet til etterretning og tar innspillet inn i plandokumentet. 
 
Konklusjon 
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Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser blir kommuneplanens samfunnsdel lagt frem for 
kommunestyret for endelig sluttbehandling.  


