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Hei alle sambygdinger i Lierne. Det er på tide med en ny oppdatering. 

16. januar hadde politikere i Indre Namdal en Workshop om interkommunalt 

samarbeid. Vi samarbeider godt på mange områder med nabokommunene og 

det er viktig at vi klarer å bygge videre på dette og finne nye felt vi kan 

samarbeide om. Samarbeid er viktig for å kunne rekruttere fagsterke 

medarbeidere som kan levere gode tjenester til våre innbyggere i fremtiden. 

25. januar hadde vi Formannskapsmøte der vi bl.a. vedtok ny organisasjons- og 

ledelsesstruktur i kommuneadministrasjonen. Et spennende prosjekt det 

knytter seg store forventninger til og som er i tråd med våre visjoner om 

bærekraftig kommune fram mot 2030. 

25. januar hadde vi også ekstraordinær generalforsamling i Lierne Utvikling AS 

der vi valgte nytt styre. Lierne er ferdig med omstillingsprosjektet, men Lierne 

Utvikling AS skal fortsatt spille en viktig rolle i det videre arbeidet med 

næringsutvikling for å skape nye og varige arbeidsplasser. Med Tove 

Ingulfsvann som styreleder tror jeg suksessen vil fortsette.  

28. januar hadde vi møte med Røyrvik og våre svenske nabokommuner om 

Vaajma-samarbeidet. Det har skjedd lite på dette området etter at 

hovedprosjektet ikke fikk de resultatene man hadde håpet på. Korona og 

stengte grenser har i tillegg gjort samarbeidet over grensen utfordrende. 

Likevel er det en viss optimisme nå når pandemien ser ut til å gå mot slutten og 

alle parter er positive til fortsatt å jobbe med samarbeid. Områder som trekkes 

frem er bl.a. fiber/bredbånd, snøscooterkjøring og skolesamarbeid. 

10. februar ledet jeg mitt første Kommunestyremøte. I forkant av møtet fikk vi 

påfyll av informasjon om Helseplattformen som er det nye digitale verktøyet 

for Helse- og omsorgssektoren i Midt-Norge. Vi var også innom temaet i 

kommunestyremøtet, men det er først i april-møtet at vi skal vedta om vi går 

videre for denne løsningen. Det er snakk om store investeringer og økte 

kostnader med Helseplattformen samtidig som denne løsningen blir trukket 

frem som det beste alternativet for visjonen om en pasient / en journal. 

Ungdomsrådet hadde her et godt innspill om viktigheten av å få til løsninger 

tilpasset dagens digitale verden og utfordringer spesielt inne psykisk helse.  



En annen sak i kommunestyret var endringer i motorferdsel-forskriften som 

åpner for at bl.a. søknader om kjøring til leid hytte nå kan behandles 

administrativt. Det medfører en forenkling av saksbehandlingen og at 

Motorferdselsutvalget blir lagt ned. 

Karusellrenn. Endelig kom vi i gang med karusellrenn igjen. I Tunnsjøen, i Sørli 

og i Nordli legger idrettslagene ned en stor innsats for at skiglade folk i alle 

aldrer kan møtes til vennskapelig kappestrid. Vi håper på gnistrende gode 

skiforhold i ukene fremover. Det oppfordres til å møte opp selv om man ikke vil 

gå på ski for eventuelt bare å se på, slå av en prat og få god servering. 

Om Husbanken. Som nevnt i forrige brev har jeg fått litt informasjon om 

Husbankens mange gode tilbud. Her vil jeg oppfordre alle som går med planer 

om nybygg, tilbygg, renovering elle tilpasning om å ta kontakt for å få 

veiledning og finansiering. Tilbudene gjelder både enkeltpersoner og 

foretak/utbyggere. 

 

Hva skjer fremover? 

Regionrådet 14.02. møte i Namsos. Regionrådet er et interkommunalt råd for 

alle kommunene i Namdalen. Rådet skal fremme regionens interesser i viktige 

saker og sikre samarbeid om tiltak og på utviklingsområder som gir større 

effekt ved samhandling enn at kommunene opererer hver for seg. Denne 

gangen skal vi bl.a. snakke om Trøndelag Matfestival, rådets handlingsplan for 

2022 og valg av leder og nestleder. 

Arena Trøndelag 2.-3. mars. Møteplass for politiske og administrative ledere i 

kommunene sammen med Stasforvalteren, Trøndelag Fylkeskommune og KS. 

Her skal det diskuteres mange viktige teama bl.a. tillitsreform, kompetanse og 

rekruttering, inkludering, klimatilpasning, bærekraftig reiseliv, psykisk helse 

barn og unge og den nyoppnevnte helsekommisjonen.  

 

Dagens sitat: Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små 

ting, kan forandre verden (skrevet på Berlinmuren) 

 

Reidar Bolling Rødli 


