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Lierne Utvikling ble etablert for å drive omstillingsprogrammet i Lierne fra 2015 - 2021.                    

Vi ønsker å gjøre alt vi kan for at næringslivet i Lierne skal vokse. Målet er å sikre og etablere 130 

arbeidsplasser innen 2021. Næringslivet i Lierne leverer så til de grader gode resultater så våren 

2018 kunne Lierne feire 110 nye og sikrede arbeidsplasser. 

Lierne Utvikling bistår bedriftene i Lierne med prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Med oss 

på laget har vi Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune og Lierne Kommune. 

Lierne Utvikling satser på kompetanseutvikling i Lierne med satsinga Campus Lierne og på 

rekruttering i Lierne med satsinga Jobb i Lierne. Ungdomssatsinga til Lierne Utvikling heter Ung i Li.

Se mer om næringsutviklinga i Lierne der den skjer, i bedriftene, heng med på snapkontoen: 

Lierneutvikling.

På lierneutvikling.no kan du se mer om Lierne utvikling og de ulike satsingsområdene. 

Om	Lierne	Utvikling
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Arbeidsform

Omstillingsprogrammet har en prosjektportefølje med en arbeidsmetode (PLP) som gir inndeling i faser: 

Forstudier, forprosjekt og hovedprosjekt

I tillegg til å drive omstillingsprogrammet forvalter Lierne Utvikling Lierne kommunes      

næringsutviklingsfond og er førstelinjetjenesten i Lierne. 

Det er tett oppfølging og samarbeid med Innovasjon Norge lokalt og nasjonalt. Omstillingsprogrammet er 

organisert i et program under Regional omstilling i Innovasjon Norge. Det er 24 omstillingsprogram i Norge 

ved utgangen av 2017. https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/regioner/
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Arbeidsplassmål
Tellingen av nye arbeidsplasser gjennomføres fordi det 

er en indikator på Liernesamfunnets utviklingsevne.

Tabellen viser at det er rapportert inn 109 

arbeidsplasser. De 123 er tallet på prosjekteiernes 

forventning om arbeidsplasser ved fullføring av tiltenkte 

hovedprosjekt, altså i tillegg til de 109.

Innrapporterte arbeidsplasser pr 31.12.2017 er basert 

på prosjektlederrapporter i gjennomførte prosjekter 

opptelt i brutto. 20 av arbeidsplassene var knyttet til 

Drømmebakeriet og er nå falt bort. 

Ferdigstilling av SMB-Utvikling 1.0 resulterte i 30 nye 

arbeidsplasser. Etableringen av Baxt Lierne resulterte i 

45 nye arbeidsplasser.

Nye bedrifter (nyregistreringer i foretaksregisteret): 

2015, 14 stk. 2016, 8 stk. 2017, 12 stk.  
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Fasesammensetning	i	
prosjektporteføljen

Viser fasene alle prosjektene i porteføljen er i. Alle kompetansehevende tiltak som gjennomføres registreres som 

hovedprosjekter, derfor forholdsvis høy andel hovedprosjekter. Programstatusvurderingen av omstillingsprogrammet i 

2017 indikerer at flere tiltak bør iverksettes for å øke tilfanget av nye forstudier og forprosjekter, derfor gjennomføres nye 

runder med SMB-Utvikling vinteren 2017/2018. 
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Støttesøknader	i	programperioden
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Antall støttesøknader holder ett godt nivå. 55 prosjekter pågår og følges opp.

Alle de fem videresendte prosjektene er sendt til Innovasjon Norge og har fått støtte der.
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Bruk	i	forhold	til	ramme	2017
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kr 152 585 897

kr 29 163 204
kr 23 564 150

kr 786 944
kr 6 407 465

Kostnadsoverslag Søknadsbeløp Bevilget beløp Tilbakeført beløp Saldo ikke utbetalt
total

Prosjektregnskap	2017
Vi har brukt 23,5 millioner på å generere budsjetterte prosjekter for 152,5 millioner.

Giringsfaktor: i 2016 var den 2,9. i 2017 var den 7,2.
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Prosjekter	fordelt	på	innsatsområde
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Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling måles som et effektmål av Lierne Utvikling, ikke som et resultatmål. 

• Antall libygg 1. januar 2016, SSB: 1375

• Antall libygg 1. januar 2017, SSB: 1389

• Antall libygg 4. kvartal 2017, SSB: 1379

• Befolkningsframskrivingen middelalternativet fra SSB estimerte for 2017 at det skulle være 1357 libygg 

(kilde: TFoU-Rapport 2014-13, side 12).  

Det er 22 fler Li-bygg enn framskrevet. Lierne har tatt imot 30 flykninger i denne perioden. 
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Trender

Tilgangen på nok søkere til ledige jobber er 
hemmende for fremtidig vekst Lierne. 

Nok strømkapasitet til Sørli og Jule Industriområde er 
kritisk for videre vekst og utvikling av etablerte 
bedrifter.
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Fra	prosjektlederrapportene	
Svar hentet fra prosjektlederrapportene etter de avsluttede prosjektene. Ingen har svart Ja, uten endringer. 

Det betyr at den aktiviteten vi ser ikke ville oppstått uten medvirkning fra omstillingsprogrammet. 
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9. Ville prosjektet blitt gjennomført uten medvirkning fra omstillingsprogrammet ?


