
Nyttårshilsen fra ordføreren 

 

Hei alle gode sambygdinger. Året 2022 nærmer seg slutten 
og det er tiden for litt tilbakeblikk på året som har gått. 
Dette var mitt første år som ordfører og det har vært både 
lærerikt og innholdsrikt. Mye nytt å sette seg inn i, mange 
nye bekjentskaper både innenfor og utenfor kommunen og 
mange fine opplevelser. Jeg trives godt i vervet og går løs på 
et nytt år med stor iver.  

 

2022 er et år fylt med store kontraster. Krigen i Ukraina 
overskygger det meste av det som skjer og denne tragedien 
vil trolig prege oss i mange år fremover. Jeg fatter ikke 
hvordan dette kan skje i en såkalt sivilisert verden, men vi 
er kanskje litt naive og tror det beste om folk her på berget. 
Mitt største håp for det nye året er at konflikten får en 
snarlig politisk løsning slik at det ukrainske folket kan få 
fred. 

 

Lierne kommune har tatt imot 21 ukrainske flyktninger i 
løpet av 2022, og vi har sagt at vi er positive til å ta imot 
like mange i 2023 forutsatt at vi finner kurant bolig til de 
som kommer. Jeg synes Lierne-samfunnet viser omsorg og 
solidaritet i måten vi mottar medmennesker i krise på og jeg 
håper «det gode vertskap» fortsetter å være 
gjennomgangstonen for hvordan vi håndterer dette.  

 

Urolighetene i Europa har påvirket oss alle med skyhøye 
energipriser, råvareknapphet som i sin tur fører til voldsom 
prisvekst, høye drivstoffpriser og stigende renter. Samtidig 
ser vi et norsk næringsliv som går veldig godt, spesielt 



innenfor enkelte sektorer. Vi står foran store 
miljøutfordringer for at vi skal kunne skape en best mulig 
verden for fremtidige generasjoner. Det snakkes mye om det 
grønne skifte som kommer og jeg tror nok vi må forberede 
oss på en betydelig lavere vekst i levestandard i årene som 
kommer, kanskje til og med en nedgang. For oss i verdens 
beste land burde ikke dette være uoverkommelig, og vi bør 
alltid gå foran som gode eksempler selv om vår egen innsats 
kanskje ikke er så betydningsfull fordi vi er så få. Samtidig 
skal vi ikke glemme at det er flere som vil slite økonomisk nå 
i disse tider så vi skal også ta godt vare på disse. 

 

2022 var frivillighetens år og hva hadde Lierne vært uten 
frivilligheten. Da hadde vi ikke hatt Pe-Torsa, 
Flyktningerennet, Li-martna’n, Gunnarfjellrennet, 
Førjulsmartna’n, Totsåsrock, Portfjell-løpet og alle de andre 
arrangementene for store og små. Vi hadde ikke hatt 
idrettslag, helselag, ungdomsklubber, pensjonistforeninger, 
Røde Kors og alle andre lag og foreninger som sørger for 
mange aktiviteter vi setter pris på. Vi hadde ikke hatt flotte 
idrettsanlegg, skiløyper, turstier, scooterløyper og annen 
infrastruktur som legger til rette for aktivitet. Sist nå i 
mellomjula arrangerte Lierne Volleyball sin tradisjonsrike 
julecup med mange deltakere og flott stemning. De fikk også 
overrakt Lierne Kommunes Kulturpris, velfortjent! 

 

Statistikk viser at vi står overfor noen utfordringer med 
hensyn til en voksende eldre-befolkning. Det er sannsynlig at 
vi vil trenge enda flere hender for å ivareta de økte 
kommunale oppgavene dette vil medføre. Det er viktig at vi 
alle sammen er med og bidrar til at Lierne også i framtida 
skal være et flott sted å leve. For at vi skal få med alle 



sammen så er det viktig at vi gjør god innsats blant unge. 
Det er skremmende lesing å se hvor mange som slite psykisk 
og hvor mange som står utenfor samfunnslivet. Jeg tror 
nøkkelen til å løse utfordringene med “eldre-bølgen” ligger i 
at vi må få med alle til å dra lasset sammen og da er det 
viktig at vi tar vare på alle som føler seg utelatt eller 
utenfor. 

Bygdevekstavtale kom inn som et nytt begrep i 
Hurdalsplattformen og Statsbudsjettet. Opprinnelsen til 
dette kommer fra vår egen Steinar Bach som brakte temaet 
på bane på et årsmøte i Senterpartiet. De store byene har 
hatt byvekst-avtaler i mange år og Steinar lurte ganske 
enkelt på om ikke dette også var en god ide for små 
distriktskommuner. De 4 Indre-Namdals kommunene, 
Røyrvik, Namsskogan, Lierne og Grong gikk sammen om en 
søknad og fikk beskjed i november at vi er valgt ut til å 
være med på dette prosjektet. Sammen skal vi utforme et 
forslag til en bindende avtale mellom staten og kommunene 
der vi får hjelp og støtte til å utvikle oss videre og å få 
snudd den negative befolkningsutviklingen. Dette prosjektet 
vil vi jobbe med frem til sommeren og vi håper så mange 
som mulig vil engasjere seg for at denne avtalen skal bli en 
realitet og innholdet blir så bra som mulig. Mer informasjon 
om dette vil komme ut fortløpende. 

 

Jeg tror jeg vil avslutte dette nyttårsbrevet med en 
oppfordring til alle om, som svenskene sier, “at vara snälla 
med varann”. Omsorg og medmenneskelighet ligger naturlig 
for oss mennesker og jeg tror alle finner det hvis de leter i 
sitt eget hjerte. Et annet godt ordtak er å være mot andre 
som du vil at andre skal være mot deg.  

 



Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år og takk for det gamle! 

 

Reidar Bolling Rødli 


