
Fra Ordføreren.        Juni 

Hei alle sambygdinger i Lierne. 

 

Noe av det som har skjedd siden sist: 

30.-31. mai Regionrådssamling Jøa. Mitt første besøk til øya i eventyret i flott 
sommervær. Interessante og nyttige møter med ordførere og 
kommunedirektører, busstur med guidet rundt på Jøa, gode måltider og sosialt 
samvær.  https://visitnamdalen.com/joa-landet-i-eventyret/ 

31. mai Folkemøte – Ungdom og Rus på Storsalen i Sandvika. Veldig godt 
oppmøte og engasjerende historier og informasjon om et alvorlig og viktig 
tema. 

1. juni Vaajma-møte på Gäddede. Hovedprosjektet der målet var å fjerne 
hindringer for grensesamarbeidet gikk ikke som vi håpet, men vi fortsetter å 
møtes med jevne mellomrom. Nyttig å utveksle informasjon og se på områder 
der vi kan samarbeide over grensa. 

7.-8. juni Ordførermøte i Oslo. Ordføreren i Oslo inviterer alle ordførere i 
Norge til gallamiddag i Oslo Rådhus hvert 4. år. Veldig stas med Kongen og 
Dronningen på nabobordet. I tillegg fikk vi omvisninger på det nye 
Nasjonalmuseet, på Munchmuseet og på Deichmanske Bibliotek.  

 

 



 

13. juni Seminar Lierne Utvikling AS. Omstillingsprogrammet ble offisielt 
avsluttet 31.12.2021 og sluttrapporten fra selskapet og evalueringen fra 
Oxford Research viser at dette var et særdeles vellykket prosjekt. Lierne 
Utvikling AS fortsetter som kommunens næringsselskap og Rebekka Vilu 
Rhoden er ansatt som selskapets daglige leder fra 1. september.  
https://www.facebook.com/lierneutvikling/ 

13. og 14. juni Var det kulturskoleavslutning i henholdsvis Nordli og Sørli der 
store og små kulturskoleelever fikk vist frem hva de har lært. Det spirer og gror 
på kultursiden i kommunen. 

17. juni var det endelig klart for musikkspill i Sørli. «Meir tå de me hi i Li» var 
en forestilling preget av flotte utøvere, fin musikk og slagkraftige tekster. I 
forkant av showet fikk jeg æren av å markere tildelingen av Drømmestipendet 
til vår egen Amanda Ovesdottir Storaunet. Stor stas! 

 

23. juni Kommunestyremøte. Temamøte om Lierne Utvikling, sluttrapport, 
evaluering og vegen videre etter Omstillingsprogrammet. I selve 
kommunestyremøtet fikk vi informasjon om innføring av gratis SFO for alle 1.-
klassinger. Regnskapsstatus for kommunen pr 31.05. viser at vi preges av 
koronapandemien og generell prisstigning i tillegg til at vi forventer tilflytting 



av flyktninger fra Ukraina. Det er forventning om at dette skal kompenseres 
med økte inntekter fr bl.a. koronakompensasjon og flyktningetilskudd. I 
utfordringsdokumentet for budsjettarbeidet til høsten beskriver vi hva vi vil 
prioritere for kommende periode.  

https://prod01.elementscloud.no/publikum/972417963/DmbMeeting/89 

 

Juni er den offisielle PRIDE-måneden. Det er viktig å markere at i Norge skal 
alle ha de samme rettigheter uansett etnisitet, religion eller seksuell legning. 
Den tragiske skyte-episoden i Oslo der 2 mennesker mistet livet fordi de var 
ute på byen for å kose seg viser at dette er en kamp som må kjempes hver dag 
av oss alle. Ekstremister må ikke få styre våre liv med terror. Jeg tror også det 
er viktig at vi ikke kan bekjempe hat med hat.  

 

Nå blir det godt med sommerferie og for min del blir det Storsjøcup i 
campingvogn sammen mange andre fra Lierne i uke 27 og andre småturer i uke 
28/29. I mitt fravær er det varaordfører Jørn Ove Totland som styrer skuta, 
men jeg er stort sett alltid tilgjengelig på telefonen dersom det er noen som 
ønsker en prat. Jeg sjekker også e-post daglig. Med det ønsker jeg dere alle en 
riktig god sommer! 

 

Hilsen Reidar Bolling Rødli 

 

 

 

 


