
Ordførerbrev oktober. 

Vi er godt inne i høsten, og den første snøen har lagt seg på de høyeste toppene. Fortsatt lar vinteren 
vente på seg til glede for noen og til ergrelse for de som venter på snø og skiføre. Her er noe av det 
som har skjedd siden sist: 

22.09. og 28.09. hadde jeg lesestund på bibliotekene for barnehagebarna. Veldig koselig med eventyr 
og sang. 

23.09. Patrik Lundgren og jeg var på Vaajma-møte i Krokom. Vaajma-gruppen består i dag av 
ordførerne og kommunedirektørene fra Strømsund, Krokom, Røyrvik og Lierne. Vi møtes 2-3 ganger i 
året for å samsnakke om hva som skjer i regionen og for å se om det er områder vi kan utvide 
samarbeidet på over landegrensen. Vi besøkte Prosjekt Kaxås og fikk informasjon og omvisning i 
området. Dette er et Imponerende prosjekt som viser at det går an å få til boligbygging og vekst i 
distriktene. https://projektkaxas.se/. Etterpå fikk vi lunsj på Almåsa Alpinanlegg.  

05.10. Webinar i regi av Likestillingssenteret KUN. Temaet var likeverdige tjenester og forebygging 
av samehets og diskriminering. Bakgrunnen er en rapport som ble lagt frem i seminaret som viser at 
samehets og diskriminering er svært utbredt i Norge og et tema vi må vie spesiell oppmerksomhet. 
Rapporten ble referert i kommunestyremøtet 6. oktober og kan leses i protokollen. 
https://www.kun.no/prosjekter_ny/forebygging-av-samehets-og-diskriminering 

06.10. Kommunestyremøte. Her fikk vi bl.a. fyldig informasjon om organisasjonen USS 
(Utmarkskommunenes Sammenslutning) av en av organisasjonens grunnleggere og første leder; 
Arnodd Lillemark. Av vedtakssaker hadde vil bl.a. Lønnspolitisk Plan, Regnskapsrapport for 
Kommunen, Eiermelding og oppnevnelse av representanter til Ungdomsrådet. 
https://prod01.elementscloud.no/publikum/972417963/DmbMeeting/98 

17.10. Teamsmøter med Namdal Regionråd https://namdalregionrad.no/ der vi behandlet bl.a.  Ny 
Samferdselsstrategi og Namdalstinget, og Visit Namdalen https://visitnamdalen.com/ der vi 
diskuterte selskapets stilling og veien videre.    

18.10. Representantskapsmøte for Brann Midt IKS ble avholdt på Jægtvollen Fjordhotell på 
Inderøya. Interessant møte med spesielt fokus på neste års budsjett. 

I perioden har jeg også deltatt på flere andre Webinarer og Teamsmøter med interessante tremaer. 

10. oktober var Verdensdagen for psykisk helse. Et utrolig viktig tema i tider der utenforskap og 
ensomhet er stadig tilbakevendende begreper. Vi må ha mer åpenhet om dette og vi må bry oss mer 
om hverandre. Alle som sliter psykisk, må kunne ha noen fortrolig å snakke med. 
https://www.verdensdagen.no/  -   https://mentalhelse.no/  -  https://napha.no/content/25957/-
lurt-a-stotte-seg-pa-nabokommunene-i-det-psykiske-helsearbeidet 

Statsbudsjettet ble presentert 6. oktober og mye har vært sagt og skrevet om dette. Det som er 
utvilsom er at det ikke blir større spillerom for kommune-Norge i årene fremover. Vi må sannsynligvis 
stramme inn noe, men det vil vi får mer svar på når vi skal presentere vårt eget budsjett. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/et-budsjett-for-trygghet-og-rettferdig-fordeling/id2930559/ 

Denne uka kom også gladmeldingen om at Statskog fikk tilslaget på kjøp av Meraker Brug, en av 
Norges største privateide eiendommer på 1,3 millioner mål.  

Regjeringen har meldt om økt beredskap i Norge etter krigens utbrudd i Ukraina. Beredskap handler 
om å være forberedt på hendelser som kan sette liv, helse eller nasjonens sikkerhet på spill. Det er 



ingen konkret trussel mot Norge, men justisministeren ber folk være årvåkne og melde fra om mulig 
etterretning og aktivitet som kan fremstå mistenkelig. Dette skal rapporteres til politiet lokalt. Nå er 
vel ikke vi i Lierne spesielt i faresonen her, men jeg tenker det er greit å være årvåken. 
Egenberedskap er også viktig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sin årlige 
kampanje i uke 44: "Du er en del av Norges beredskap". Se https://www.sikkerhverdag.no/ for 
mange gode tips for sikker hverdag.  

Vi har tatt imot flere Ukrainske flyktninger denne måneden og vi venter flere i tiden fremover mot 
jul. Hovedfokus er først og fremst bosetting, norskopplæring og generell integrering. Alle kan være 
med å bidra til å gjøre tilværelsen her i Lierne så bra som mulig for alle. Vær imøtekommende og 
vennlig og møt alle du møter med et smil. Hjertelig velkommen til Lierne! 

Ellers har jeg som leder av aksjonskomitéen jobbet en del med årets TV-aksjon. Den har vært 
arrangert hver høst siden 1974 og regnes som verdens største dugnad. Årets TV-aksjon NRK – Leger 
Uten Grenser, skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av 
landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn. 
Selv vil jeg markere aksjonen som «gatesanger» før lørdagens volleyballkamp i Liernehallen og ved 
åpning av Li-Bua og G-16 fotballkamp på Stortangen på søndag. Vi ses. Sammen redder vi liv!   
https://blimed.no/ 

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å komme i Liernehallen og oppleve de flotte «Tausin» i Lierne 
Volleyball spille hjemmekamp mot Førde lørdag 22.10. kl. 14:00. God fornøyelse! 

 

 

 


