
Ordførerbrev          januar 2023 

 

Vi har lagt januar bak oss og er definitivt på vei mot lysere tider, ihvertfall sol-messig. Som sedvanlig 
har været variert fra bitende kulde til tø-vær og regn. Snøen lot vente på seg lenge, men nå ser det ut 
til at også det blir mer som normalt. 

Ute i verden rundt oss er det fortsatt mye som ikke er normalt. Russland fortsetter sin hensynsløse 
krig mot Ukraina samtidig som de forøker å splitte Europa. Det er særdeles viktig for vår framtid at de 
ikke lykkes med noen av sine intensjoner. Vi må stå sterkt sammen i fordømmelsen av 
krigshandlingene og solidarisk støtte det ukrainske folket i deres kamp for et fritt og uavhengig 
fedreland. Samtidig må vi ikke glemme at det er mange andre konflikter rundt omkring i verden som 
også krever vår oppmerksomhet og vår støtte til de som lider under fattigdom, urett og overgrep. 

Her hjemme er vi inne i en tid med høy inflasjon (i norsk sammenheng) og stigende renter noe som 
spesielt rammer svake grupper som enslige forsørgere, syke og eldre. Da er det viktig at de av oss 
som «har så vi klarer oss» er med på den felles dugnaden som kreves for å «stå han av». Jeg er 
overbevist om at styrende myndighetene gjør det som står i deres makt for at de aller fleste skal ha 
det så bra som mulig i en vanskelig tid. Så er det selvsagt delte meninger om hvilke virkemidler som 
virker best og når de skal settes inn, men jeg har stor respekt for våre sentrale politikere som stadig 
må ta vanskelige valg på fellesskapets vegne. De er også bare mennesker og vi må passe oss så vi ikke 
havner i en situasjon der ingen lenger ønsker å ta på seg dette ansvaret. 

Så en kort oppsummering av måneden som har gått (og litt til) 

9. januar var det møte med NAV i Grong. Vi har felles kommunal NAV-tjeneste med Grong, 
Namsskogan og Røyrvik. Fra sentralt hold i NAV skjæres det stadig ned og mer og mer av tjenestene 
gjøre digitale. For noen er dette bra, men for mange er digitalisering vanskelig. Vi forventer at NAV er 
seg sitt ansvar bevisst og sørger for at tjenestene er tilgjengelig for alle. 

11. januar deltok kommunedirektøren og jeg på arrangementet «Fellesstemmen» på Hell. Dette er et 
grenseoverskridende samarbeid i regi av Naboer AB. Våre svenske naboer er viktige for oss noe vi 
merket tydelig under pandemien med stengte grenser.  Vi ønsker å videreutvikle vårt gode 
samarbeid østover og unngå at vi havner i en situasjon med stenget grenser igjen. 

16. januar var det møte i Namdal Regionråd i Namsos med interessante regionale tema som f.eks. 
Visit Namdalen, Matprosjekter i 2023 og planlegging for kommende år. 

19.-20. januar var det styremøte i Lierne Utvikling AS der kommunedirketøren og undertegnede er 
observatører. De jobber med mange interessante tema og legger en god strategi for veien videre 
etter omstillingprogrammet.  

23. januar var jeg invitert til åpningen av et spennende batteri-prosjekt på Jule industriområde 
sammen med Olje- og energiminister Terje Aasland. Strømmangelen i Sørli har vært et 
tilbakevendende tema og muligheten for videre vekst for næringslivet på Jule er avhengig av god og 
sikker strømforsyning. Strømforbruket variere voldsomt gjennom et døgn og piltoprosjektet skal 
undersøke om et batterier kan være noe av løsningen. Teorien er at man lader opp batteriene i 
perioder med lavt strømforbruk og at den opplagrede strømmen kan brukes når man når 
toppforbruk. Senere var vi på besøk på Nedre Fiskumfoss og fikk omvisning i det nye kraftverket der. 
Imponerende ingeniørkunst. 

24. januar var det Formannskapsmøte med forutgående temamøte om Bygdevekst.  



26. januar var jeg i Trondheim i møte med Riksrevisoren. Utvalgte kommuner (bl.a. Lierne, Røros, 
Stjørdal og Trondheim) fikk komme med innspill om våre utfordringer og hvilke tema vi mener er 
viktig for Riksrevisoren fremover. 

1.-2. februar var ordførere og kommunedirektører invitert til Tromsø av Kommunal- og 
distriktsdepartementet for å komme i gang med arbeidet frem mot en Bygdevekstavtale. Jeg skrev 
litt om dette i forrige månedsbrev, og møtet i Tromsø ga oss litt mer innsikt i hva en slik avtale kan 
inneholde. Nå skal vi jobbe godt med dette frem mot sommeren og så får vi se til høsten hva som 
kommer ut av det for oss. 

6. februar er Samefolkets dag og jeg vil gratulere til alle. Samene og reindrifta har en viktig plass i 
Lierne sin historie, men er en del av historien som kanskje få kjenner til. Jeg ønsker meg mer innsikt i 
denne historien, kulturen og menneskene og håper å få mange sjanser til å øke min kunnskap. 
Læhkoeh biejjine! 

Freskar i Li er et nytt Folkehelse-prosjekt som skal være et lavterskel tilbud til mennesker som ønsker 
å komme i bedre form. Prosjektet skal jobbe med å bedre både fysisk og psykisk helse hos 
deltakerne. Jeg er selv så heldig å få delta i denne herlige gruppa. 

Aktivitetsdager. Jeg har vært på besøk på flere aktivitetsdager i Sørli, Nordli og Tunnsjøen. Her 
strikkes det og prates og drikkes kaffe med stor iver. Dette er viktige tilbud som virkelig blir satt pris 
på. Jeg kommer på flere besøk (følg med i ordførerens kalender). 

Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å komme seg mer ut og benytte den fantastiske naturen vi har 
her i Lierne. Nå på vinteren er det mange muligheter selv om snø og is setter noen begrensninger. 
Ski, snøscooter, sparkstøtting, akebrett, truger, rattkjelke eller piggsko er anbefalt hjelpemidler. Ta 
med deg en turvenn (venn, nabo, barn, bestefar, svigermor, hund eller katt; det er bare fantasien 
som setter grenser) og en termos med noe varmt. God tur! 

Reidar Bolling Rødli 

 

 

 

 

 


