
Fra Ordføreren.        22.04.2022 

Hei alle sambygdinger i Lierne.  

Nå er det en stund siden forrige oppdatering så det blir en del oppramsing av 
hva som har foregått siden sist. 

10-11. mars KLP-konferansen, en konferanse i Trondheim for inspirasjon og 
informasjonspåfyll. TV-sending fra konferansen ligger på KLP sine hjemmesider. 
https://www.klp.no/kurs-og-konferanser/kommunekonferansen 

15. mars Generalforsamling i Grong Sparebank. Banken forsetter sin positive 
utvikling og vokser videre. Grong Sparebank er den nest største banken i Nord-
delen av Trøndelag. 

18. mars Lierne Utvikling AS, styremøte på Lierne gjestegård. Lierne Utvikling 
skal være Lierne Kommunes tjenesteyter og kommunikasjonsledd til 
næringslivet i kommunen.  https://lierneutvikling.no/ 

22. mars LVK Regionmøte. Mye interessant informasjon om vår rolle som 
vassdragskommune og hva dette betyr økonomisk for kommunen. 
https://lvk.no/ 

23. mars Nordli kvinne og familielag, møte på Lierne Gjestegård. Var invitert til 
pizzakveld sammen kommunedirektøren. En hyggelig kveld der vi informerte 
litt om omorganisering, Lierne mot 2030 og status for flyktningsituasjonen. 

26. mars Namdalsidrettens møteplass, Hållinghallen. Her snakket 
representanter for namdalsidretten om hvor viktig samarbeid blir i veien 
videre. 

2.-3. april Flyktningerennet. Endelig kunne vi avvikle det 70. Flyktningerennet 
og det ble en stor suksess. Mange fryktet for deltakerantallet etter 2 år med 
opphold, men det viste seg at Flyktningerennet fortsatt er populært, spesielt 
blant ski-trimmere og familier. 

4. april Representantskapsmøte i Interkommunalt Politisk Råd Namdalen på 
trivelige Fru Opdals Gårdshotell ved Namsen i Overhalla. Viktig med godt 
samarbeid i Namdalen. Sammen blir vi sterk.  https://namdalregionrad.no/ 

5. april Formannskapsmøte. Vi fikk vedtatt noen endringer i rekreasjonsløypene 
og avslo søknaden om konsesjon på kjøp av Ågård Vestre der den svenske 
stiftelsen Naturarvet ville gjøre om gården til naturreservat. Vi ønsker at det 
skal drives gårdsdrift på de få brukene som fortsatt eksisterer i kommunen. 



7. april Representantskapsmøte Nord Trøndelag Krisesenter. Et samarbeid 
mellom 22 kommuner om krisesenteret i Verdal. Et godt drevet senter med et 
viktig tilbud til sårbare grupper.  https://www.krisesenteret-nt.no/ 

7. april Kommunestyremøte. Mange interessante saker og fruktbare 
diskusjoner. Jeg vil fremheve det gode samarbeidsklimaet vi har i Lierne 
Kommunestyre, noe som gjenspeiles i at vi stort sett blir enige. 

9. april Gunnarfjellrennet. Det 47. Gunnarfjellrennet ble arrangert av Sørli 
Idrettslag med god deltakelse på tross av at Li-fjellet ble stengt dagen før   
og at været fredag var under enhver kritikk. All honnør til arrangører og 
deltakere. 

9.- 18. april PÅSKE! Og hvilken påske det etter hvert ble. Det nydelige været har 
fortsatt også i uka etter og mange solbrune fjes dukker opp.   

20. april Representantskapsmøte i IKT Indre Namdal IKS. Selskapet har ansvar 
for drift, vedlikehold og utvikling av datasystemene i 5 Namdalskommuner; 
Lierne, Røyrvik, Grong, Namsskogan og Høylandet. https://iktin.no/ 

21. april Representantskapsmøte i Lierne Nasjonalparksenter IKS. Et 
interkommunalt selskap med Lierne, Grong, Snåsa, Steinkjer og Verdal som har 
som oppgave å være et informasjonssenter for Lierne nasjonalpark og 
Blåfjella/Skjækerfjella Nasjonalpark. På hjemmesidene deres finnes det mye 
informasjon om hva de driver med. https://nasjonalparken.no/ 

---- 

Lista over er ikke uttømmende så dere ser det foregår en del i kommunal 
sammenheng. Vi prøver også å få utvikling i en del viktige saker som f.eks. 
mobildekning. Fortsatt er det områder som har dårlig eller ingen dekning selv 
om Telenor har garantert at alle som hadde fasttelefon før skal ha 
mobildekning i dag). Vedlikehold og standard på fylkesvei er noe vi jobber med 
og som ble ekstra aktuelt når Li-fjellet ble steng i 15 timer selv om været ikke så 
ut til å være helt umulig, i hvert fall ikke i så mange timer. Vi står foran et 
meget viktig jordbruksoppgjør som kanskje vil avgjøre fremtida til mange av 
våre matprodusenter. I disse urolige tider trenger vi sikkerhet for at vi kan fø 
oss selv i størst mulig grad, og da trenger vi at bøndene får levelige vilkår! Dette 
er også sentralt med tanke på utviklingen av Liernesamfunnet fremover mot 
2030. Vi trenger å ha de innbyggerne vi har og gjerne at ny kommer flyttende.  

 



Våre lokale utfordringer fortoner seg likevel som bagateller når vi ser utover 
landets grenser. Det er mye uroligheter rundt omkring i verden og Russlands 
hensynsløse krigføring mot Ukraina ser ut til å fortsette. Det kan være vanskelig 
å se for seg en løsning på dette, men vi må aldri miste håpet om at 
forhandlinger vil føre frem og at fred og forsoning blir alle menneskers hverdag.  
Vi skal hjelpe til så godt vi kan, og jeg vet at innsatsviljen er stor i Lierne for å 
hjelpe mennesker i nød. Vi vet fortsatt lite om hva som skjer med 
flyktningsituasjonen og når det eventuelt kommer noen hit til Lierne, men vi 
skal være klare når de kommer. 

 

Da gjenstår det å ønske alle ei riktig god helg! Ut og nyt finværet! 

 

Hilsen ordfører’n 

 

 

 

 

 

 

 


