
Ordførerbrev november. 

Vi har passert midten av november og fortsatt venter vi på snøen. Advent er rett rundt hjørnet og 
julelysene begynner å dukke opp rundt omkring. Koselig! Her er noe av det som har skjedd siden sist:  

 

23.10. Jeg fikk æren av å åpne Li-Bua sammen med initiativtaker og årets ildsjel, Karl Audun Fagerli. 
Li-bua tilbyr utleie/salg av sports- og friluftsutstyr i foajéen på gamle Stortangen Skole og er et flott 
tilskudd til frivilligheten i kommunen. Samme dag var det TV-aksjon med ivrige bøssebærere og 
andre frivillige som samlet inn over 86.000 kroner til organisasjonen Leger Uten Grenser. Ny rekord 
for Lierne Kommune! https://giverstafett.no/landsstatistikk 

 

25.10.  Representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS. Dette er selskapet som sørger for at 
regnskapene og drifta i kommunen foregår etter de lover og regler som er fastsatt. De er også en 
viktig dialogpartner for administrasjonen. Selskapet eies av kommuner i Trøndelag og Nordland. 
https://revisjonmidtnorge.no/ 

 

27.10.-28.10. var det Namdalsting på Rock City i Namsos. Dette årlige arrangementet organiseres av 
Namdal Regionråd. Regionrådet er at politisk råd for 11 Namdalskommuner der alle ordførerne sitter 
i representantskapet. Selskapet har 1 ansatt og driftes med midler fra NTE-overskuddet. På årets 
Namdalsting hadde vi besøk av bl.a. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjeldsvik, 
Stortingsrepresentantene Terje Sørvik og Per Olav Tyldum, politisk kommentator Tone Sofie Aglen og 
Statsforvalter Frank Jensen. Statsbudsjett, inntektssystem og politikerforakt var noen av temaene. 

 

 

01.11. Formannskapsmøte. Protokoll og sakspapirer ligger på kommunens hjemmeside. 

 

02.11. Representantskapsmøte i MNA, Lierne kommunes samarbeidspartner for avfallshåndtering. 
Selskapet varslet om økte gebyrer som følge av kostnadsvekst og strengere krav til bl.a. 
avfallssortering. Vi må bli flinkere til å sortere, men Lierne får skryt for at vi er flinke til å gjøre det 
lettere for bilene som henter husholdningsavfall ved at vi setter ut dunkene. Selskapet signaliserer at 
det kan komme endringer i gebyr-regulativet som skal belønne de som har mindre avfall og som 
sorterer godt. https://mna.no/ 



04.11. Trøndelag Idrettskrets arrangerte Idrettens Hederskveld i Trondheim med utdeling av 
idrettsstipender og priser. Årets Ildsjel i Lierne, Karl Audun Fagerli, mottok ildsjelpris og Eva Westum 
Kveli mottok prisen som årets arrangør på vegne av Flyktningerennet.  

 

 

 

 

05.11. Statsforvalteren i Trøndelag inviterte til 
statsborgerseremoni for de som har fått innvilget norsk 
statsborgerskap. Fra Lierne deltok Beshir Said Idris og 
Hamid Mohammadi som mottok bok og gave sammen 
med mer enn 50 andre nye norske statsborgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.11. Representantskapsmøte i Nord Trøndelag Krisesenter IKS. Lierne Kommune er pålagt å ha et 
krisesentertilbud og løser dette gjennom vårt medeierskap i NTK. Senteret driver godt med 
begrensede ressurser og er et viktig tilbud til de mange som har det vanskelig. 
https://www.krisesenteret-nt.no/ 

 

09.11. Kommunestyremøte med innledende temamøte om interkommunalt samarbeid. En liten 
distriktskommune som Lierne er avhengig av godt samarbeid med naboene og i regionen for at vi 
skal kunne gi innbyggerne gode tjenester. Protokoll og sakspapirer fra møtet ligger på kommunens 
hjemmeside.  

 

21.11. Representantskap Regionrådet, Rørvik. Ordinært rep.-skaps-møte i tillegg til innledninger fra 
Trøndelags Europakontor, Husbanken og en rapports om Visit Namdalen. Rep.skapet gjennomgikk 
Regionrådets Handlingsplan og Samferdselsstrategi. https://namdalregionrad.no/ 

 

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 og årsplan 2023 med økonomiplan for 2024-2026 
er lagt ut til alminnelig ettersyn med generell høringsfrist 20.11. Det har kommet en del uttalelser og 
disse vil bli diskutert i Formannskapet mandag 28.11. før et endelig budsjett skal vedtas av 
Kommunestyret den 19.12. Det er fortsatt anledning til å komme med innspill og synspunkter til 
kommunestyrets medlemmer. 

 

Lierne har vært uten fast tannlege en stund. Det er Trøndelag Fylkeskommune som har ansvaret for 
tannlegetilbudet og nå ser det endelig ut til at vi får en ny fast tannlege i Lierne fra februar 2023.  

 

2022 er Frivillighetens år og det gjøres utrolig mye bra av frivilligheten i Lierne. Uten frivillig 
dugnadsinnsats hadde vi ikke hatt de flotte aktivitetsanleggene (idrettshallene, idrettsplassene, 
kunstgressbaner, lysløyper, turstier m.m.), vi hadde ikke hatt alle de flotte arrangementene vi er så 
stolte av (Pe-Torsa, Totsåsrock, Li-martna, Førjulsmartna, Flyktningerennet, Gunnarfjellrennet og 
mye my mer), vi hadde ikke hatt lag og foreninger som sørger for gode fritidstilbud (idrettslagene, 
helselagene, foreninger og interesseorganisasjoner). Lierne hadde vært et stusselig samfunn uten 
frivilligheten. Derfor vil jeg benytte anledningen til å takke alle sammen, hver og en av dere, for den 
fantastiske innsatsen dere gjør for fellesskapet og for at dere er med på å gjøre Lierne til en flott 
kommune å bo i. 

 

Til slutt vil jeg ønske alle sammen er fredfull og fin adventstid. 


