
Ordførerbrev        februar/mars 

 

Da er vi halvveis i mars, men det er vel ingenting som tyder på at vi er i gang 
med våren. Sånn er det jo å bo i Lierne; vi er så heldige å ha vinteren her i et 
par måneder til.   

 

Først en liten titt på hva jeg har deltatt på i det siste: 

07.02.  var det Kommunestyremøte der vi bla annet vedtok gratis Skole/Fritids 
Ordning for alle elever i 2. trinn. Staten dekker noe av kostnadene. Referat kan 
leses via lenken «Møteplan» 
https://prod01.elementscloud.no/publikum/972417963/Dmb på kommunens 
hjemmeside. 

13.02. var det møte i Namdal Regionråd i Namsos. Regionrådet bevilget bl.a. 
midler til Traineeordning, til Trøndersk Matfestival og kulturtiltak. Referat kan 
leses via Dokumentinnsyn på Regionrådets hjemmeside.  
https://namdalregionrad.no/wp-content/uploads/2023/02/moteprotokoll-
representantskap-interkommunalt-politisk-rad-namdal-13-02-2023.pdf 

15.-16.02. deltok kommunedirektøren og jeg på Arena Trøndelag som er en 
møteplass for politiske og administrative ledere i Trøndelag. Mange 
interessante tema ble tatt opp og debattert og vi fikk mye nyttig faglig påfyll. 
Nedenfor er en lenke til presentasjonene. 
https://ks.qondor.com/ParticipantWeb/MenuItems/55510/ContentPage/1759
3?lang=nb-NO&cur=NOK 

28.02. hadde vi møte i Formannskapet. Det var kun 1 politisk sak, men mye god 
informasjon fra administrasjonen. Referat kan leses via lenken «Møteplan» på 
kommunens hjemmeside. 

02.-03.03 deltok Stig Håvard Freland og jeg på Regionmøte for LVK 
(Landssammenslutningen for Vassdrags Kommuner). LVK forener 160 
kraftkommuner over hele lendet og er en betydelig maktfaktor inn mot 
sentrale myndigheter. Her fikk vi mye nyttig informasjon om hvordan LVK 
jobber og hvilke saker de jobber med. https://lvk.no/ 

  



Motorferdsel: I februar fikk vi melding fra Statsforvalteren (SF) at de gjorde om 
6 vedtak der Lierne Kommune hadde gitt tillatelse til bruk av privat snøscooter 
til leid hytte. I henhold til Motorferdselloven er all motorisert ferdsel i utmark 
forbudt. Det er imidlertid åpnet for å gi dispensasjon i noen tilfeller. I Lierne har 
vi praktisert denne bestemmelsen slik at vi ofte har gitt slik dispensasjon, men 
vi har strammet inn og blitt strengere etter hvert. SF er uenig i vår tolkning av 
forskriftene og det var med den begrunnelsen de gjorde om våre vedtak. Vi 
uttrykte kritikk til SF da vi mente at vårt system hadde fungert godt i 25 år og at 
det ikke hadde skjedd noen endringer som tilsier endring i praksis. I ettertid har 
vi hatt dialog med SF og opplever at saken nå er «satt i bero» i påvente av at 
Motorferdsellov-utvalget skal komme med sin innstilling til revidering av 
regelverket. Lierne Kommune vil fortsette sin praksis med behandling av 
søknader om motorferdsel med noen innskjerpinger inntil videre. 

 

Flyktninger: Russlands krigshandlinger i Ukraina fortsetter, og det er lite som 
tyder på en snarlig diplomatisk løsning. Vi forsøker å hjelpe og støtte så godt vi 
kan. Så langt har Lierne Kommune tatt imot og bosatt 27 Ukrainske flyktninger 
og tilbakemeldingene fra dem er positive på tross av den vanskelige situasjonen 
de befinner seg i. Flyktningetjenesten i Lierne gjør en formidabel innsats for å 
skaffe boliger, innbo og løsøre og hjelp med alt de trenger og 
Voksenopplæringen gir uvurderlig opplæring i norsk og forståelse av samfunnet 
vårt. Onsdag 22. mars inviteres det til Ukrainsk middag på menighetshuset og 
jeg håper mange finner veien dit. 

 

Bygdevekst: Kommunene Lierne, Grong, Namsskogan og Røyrvik samarbeider 
om et pilotprosjekt som forhåpentlig vis skal resultere i en avtale med Staten 
om distriktspolitiske virkemidler spesialtilpasset vår region. Vi er inne i en fase 
der vi skal få innspill fra alle som har tanker og idéer om hva en slik avtale kan 
inneholde. Mer informasjon om dette legges fortløpende ut på våre 
hjemmesider. 

 

 

 

 



 

Legesamarbeid: I de samme 4 InnerNamdals-kommunene jobbes det også med 
et prosjekt om legesamarbeid. Distriktskommuner generelt har store 
utfordringer med å rekruttere leger. I Lierne har vi vært heldige og hatt god 
legedekning opp gjennom tiden, men også vi sliter nå. Vi har kun fått bemannet 
1 av våre 2 legestillinger så langt. Røyrvik står uten fast lege og Grong sliter 
også med å få besatt alle stillinger. Systemet er også sårbart med felles 
daglegevakt. Når en av våre leger har hatt f.eks. nattevakt har vedkommende 
krav på fri dagene etter, noe som betyr at eventuelle akutt-henvendelser må gå 
til en av de andre kommunene. En rapport fra Helsepersonellkommisjonen 
viser at vi i årene som kommer får flere eldre og pleietrengende og at vi må 
klare oss med færre ansatte i helsevesenet. Gjennom samarbeidsprosjektet 
skal vi finne ut hvordan vi kan løse dette på best mulig måte for hele Indre 
Namdalen uten at dette skal gå ut over kvaliteten på legetjenestene. Målet er 
at vi skal ha like god legedekning som vi har i dag og at alle som har behov for 
lege i Lierne skal ha tilgang til lege lokalt. 

 

Bjørnedommen: 6, mars kom dommen mot reingjeter Odd Bjørnar Bjørkås i 
saken der han var tiltalt for å ha avlivet ei binne med 2 unger som hadde tatt 
flere reinkalver. Retten var delt i synet og flertallet mente dette ikke var 
nødverge selv om retten selv sier at “han hadde foretatt det som kunne 
forventes for å unngå avliving av bjørnene. Videre observerte han de store 
tapene og lidelsene bjørnene påførte hans vanskelige leveveg og reinsdyrene.” 
og “Tingretten legger til grunn som sikkert at bjørnene i løpet av kort tid og 
senest innen noen få timer, igjen ville ha jaktet og drept rein.” Jeg synes det er 
vanskelig å finne noe logikk i dommen og mener den er feil. Odd Bjørnar hadde, 
etter min mening, ikke noe annet valg enn å avlive rovdyra for å berge 
reinsdyrene. Saken blir sannsynligvis anket og jeg håper man i høyere 
rettsinstanser innser det meningsløse i dommen. 

 

Flyktningerennet: Om litt over ei uke går det 71. Flyktningerennet av stabelen 
og jeg håper mange tar seg tid til å delta enten det er som skiløper, arrangør, 
medhjelper eller publikum. Lykke til alle sammen! 

 

Så slenger jeg på en GOD PÅSKE-hilsen til slutt. 


