
Fra Ordføreren.        9. mars 2022 

 

Hei alle sambygdinger i Lierne.  

Det er urolige tider vi er inne i. Russlands brutale invasjon av Ukraina sender et 
uhyggelig ekko fra 2. verdenskrig og tankegods vi hadde håpet aldri skulle 
komme tilbake. Det virker som vi er inne i en tid der diktatoriske 
statsoverhoder fjerner seg mer og mer fra sin oppgave om å tjene folket og 
heller vil berike seg selv og sin maktelite. Dette er fremmed og skremmende, og 
vi får inderlig håpe at folkets ønske om fred og godt naboskap til slutt vil seire. 
Vi skal vise solidaritet med de som blir invadert og forfulgt, og ta imot de som 
trenger vår hjelp med åpne armer. 

I Norge har heldigvis demokratiet godt fotfeste, og vi klarer å løse 
uoverensstemmelser med samtaler og forhandlinger og uten å ty til vold. 
Likevel tenker jeg det er grunn til å advare mot en stadig økende trend med 
mobbing og hets på internett. Som svenskene sier: «Man ska vara snälla mot 
varandra».   

Koronapandemien ser heldigvis ut til å gå mot slutten, og selv om mange er og 
fortsatt blir smittet i Lierne så ser vi lyset i enden av tunellen. Jeg ser frem mot 
en vår og sommer med mange sosiale treffpunkter uten munnbind og 
håndsprit! 

 

Siden sist: 

14. februar var det møte i Interkommunalt Politisk Råd for Namdalen (tidligere 
kalt Regionrådet). Her fikk vi nyttig informasjon om samarbeid med 
Universitetet Midt og Sintef om forskning, studietilbud og etter- og 
videreutdanning. Vi bevilget 20.000 fra hver kommune til Trøndelag 
Matfestival. Vi bevilget 100.000 til statue av Pål Tyldum på Høylandet. Vi 
vedtok ny handlingsplan for Rådet og vi valgte ny leder (Frode Båtne, ordfører i 
Namsos) og nestleder (Hege Kristin Kværnø Saugen, ordfører i Ovehalla 
Kommune).  

16. februar hadde vi besøk av Hovedutvalg Næring i Trøndelag Fylke. Vi fikk 
informert godt om Liernes historie, jord- og skogbruk, nasjonalparkene og 
næringslivet ellers. Jeg var også med Utvalget på bedriftsbesøk hos Lierne 
Viltforedling AS og Nordli Totaktservice AS. 



01. mars var jeg på politisk innspills-møte i Steinkjer med kommunal- og 
distrikts-minister Bjørn Arild Gram, der jeg informerte om 
omstillingsprogrammet og vi fikk komme med innspill til regjeringens nye 
distrikts-melding. 

2.-3. mars. Deltok jeg på Arena Trøndelag, en møteplass for politiske og 
administrative ledere i kommunene sammen med Stasforvalteren, Trøndelag 
Fylkeskommune og KS. Her ble det diskutert mange viktige teama bl.a. 
tillitsreform, kompetanse og rekruttering, inkludering, klimatilpasning, 
bærekraftig reiseliv, psykisk helse barn og unge og den nyoppnevnte 
helsekommisjonen.  

7. mars var Kommunedirektøren og jeg på Grong i nytt Regionrådsmøte der vi 
bl.a. fikk informasjon om Friskgården, ny virksomhetsstrategi for NAV og vi 
drøftet prosjektet om Næringsvennlig Region og Ny Namdalsstrategi.  

Innimellom har det vært flere interessante møter med bl.a. Liverten om 
Turistinformasjon, med INAM (Inovasjon Namdalen) om næringsutvikling, med 
Kontrollutvalget og med AtB om busstilbud/fleksibel transport/tilbringer. 

 

Fremover: 

Den 70. utgaven av Flyktningerennet går av stabelen 2.-3. april og arrangørene 
håper på god oppslutning. Med de tragiske hendelsene i Ukraina og 
flyktningestrømmer over hele verden som et dystert bakteppe blir dette et ekstra 
spesielt renn. Jeg vil også minne om den 47. utgaven av Gunnarfjellrennet 
arrangeres lørdag 9. april (også dette en sterk minnedag i Norge). 

Det utlyses for tiden mange ledige jobber i Lierne og flere er på trappene. Jeg vil 
oppfordre alle som tenker på å flytte til Lierne eller som kjenner noen som 
tenker på dette om å benytte sjansen nå. Lierne har så utrolig mye fint å by på og 
vi trenger flere Li-bygg! 

 

Dagens sitat: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill og for 
øvrig kan man gjøre som man vil. (Torbjørn Egner, Kardemommeloven) 

 

Reidar Bolling Rødli 


