
Ordførerbrev september. 

Vi er over i høstmånedene, en n og aktiv tid for mange i Lierne. Her er 
noe av det som har skjedd siden sist: 

 

18.08. Skolestart. En viktig dag for de unge; Liernes fremtid.  

 

18.08.  Trøndelag eldreråd la sitt augustmøte til Lierne. Rådet er et 
samarbeids- og rådgivende organ for Trøndelag Fylkeskommune. 
Sammen med Lierne Råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne kk vi informasjon om hva rådet gjør og innspill og tips til 
vår eget råd. 

 

23.08.  Formannskapsmøte. Protokoll på kommunens hjemmeside. 

 

24.-25.08. UKL regionmøte. UKL er Landbruksdirektoratets støtteordning 
til Utvalgte Kultur Landskap. Det er 49 slike utvalgte områder i Norge, 7 
av dem ligger i Trøndelag og her i Lierne har vi Kvelia UKL. Vi hadde 
befaring steder i Kvelia UKL og kk god innsikt i hva som er gjort her. 
https://kveliaukl.no/ 

 

25.-26.08. Pe-Torsa/Politisk dialogmøte/Pangavslutning. Endelig kk vi 
hilse på Pe-Torsa og resten av originalene i Oppgården igjen. En 
imponerende og artig forestilling. https://pe-torsa.no/. Namdal Regionråd 
hadde lag et av sine møter i Lierne i denne forbindelse. Vi hadde et nyttig 
møte med representanter fra Storting og Fylkesting. Etter møtet hadde 
Lierne Utvikling AS en of siell markering av at Omstillingsprogrammet 
ble avsluttet 31.12.2021. Tor Erling Inderdal ble takket av som leder og 
mottok ordførerens rose for sin innsats. 

 

30.08. Møteplass Tunnsjøen. Jeg hadde en hyggelig formiddag på 
samfunnshuset i Tunnsjøen sammen med frivilligsentralen. God prat, god 
kaffe, god spis og så lot de ordføreren få vinne i bingo! 



01.09. Kommunestyremøte. Protokoll på kommunens hjemmeside. 

 

05.-06.09 Bibliotekene. Jeg besøkte bibliotekene på 
ettermiddag/kveldstid og åpnet for kaffeprat med innbyggere. Det var 
kanskje litt lite annonsert, men det kom da noen og praten var god. 

 

10.09. Gjenåpning Gamle Li-fjellveien. Prosjektet er initiert av Lierne 
Frivilligsentral med Augustine Nygård som prosjektleder. Det er lagt ned 
mange dugnadstimer for å gjøre et veistykke farbart for alle. Det ble en 
kjempetrivelig dag i solskinnet på Li-fjellet med 150 fremmøtte.  

 

 

 

 

13.09. Dagmøte for Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Det er 3 år siden sist det ble arrangert et slikt møte, og det må kanskje ta 
skylden for at det ikke var fullsatt sal. Kommunen informerte om mange 
ulike tema og det var allsang og god stemning.  



15.09. Grilling på Helsetunet. Nordli Kvinne- og familielag arrangerte 
grilling for beboerne på Helsetunet. Været gjorde at serveringen måtte 
foregå innendørs, men det la ikke noen demper på stemningen. 

19.09. Møte i Namdal Regionråd på Høylandet. Der ble vi enige om å 
komme med en felles uttalelse om Inntektssystemutvalgets forslag. Vi 
bevilget midler til en evaluering av selskapet Visit Namdalen med 
bakgrunn i selskapets signaler om at de ønsker å øke bidraget fra 
kommunene. Vi kk også informasjon om strategi for samhandling på 
infrastrukturområdet og om veterinærsituasjonen i Namdalen. 
https://namdalregionrad.no/ 

19.-20.09. Felles Formannskap for Indre Namdal. Formannskapene i 
Røyrvik, Namsskogan, Grong og Lierne møttes på Heia Gjestegård 
sammen med kommunedirektører og tillitsvalgte. Der kk vi informasjon 
fra KS, Statsforvalteren og NAV. Drøftingene i formannskapene munnet ut 
i enighet om en søknad om at IN4-kommunene søker om å bli pilot for 
utprøving av Bygdevekstavtaler. 

 

Av andre ting vil jeg nevne at jeg har hatt gleden av å bli invitert til flere 
samlinger i regi av Baxt Lierne. De bruker bevisst Lierne som destinasjon 
når de samler leverandører, kunder, ansatte og andre til sammenkomster 
og visninger. Flere Lierne-bedrifter nyter godt av deres engasjement for 
Lierne og de er gode ambassadører for kommunen vår. 

Nå i september har vi fått anmodning fra IMDI om å ta imot 15 flyktninger 
fra Ukraina i tillegg til 1 som har ankommet tidligere. Vi ser frem til å 
kunne bidra med hjelp og støtte til mennesker i en vanskelig situasjon og 
jeg oppfordrer alle Li-bygg til å bidra med det de kan for å gjøre 
hverdagen så bra som mulig for de som kommer. 

Ellers kan jeg nevne at jeg nå legger ut et skjema på kommunens 
hjemmeside som viser hvilke planer jeg har fremover. Er det noe som 
høres interessant ut og noen har innspill eller idéer så er det nt om dere 
tar kontakt. https://www.lierne.kommune.no/tjenester/politikk/ordforerens-
side/ordforerens-kalender/ 

Ha en strålende høst og god jakt! 

Reidar Rødli 


