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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

LI-NYTT I POSTKASSA UKE 8
Li-Nytt kommer i postkassa til alle husstander i Lierne uke 8

ÅPNE ISFISKELØYPER
For alle løypene unntatt nr 10 (Gjertsåsen - Blåfjellet/Nasjonalparkgrensa) legges
endepunkt ute på respektive vatn/fiskeplass.
Pr. 16.02.2016 er følgende isfiskeløyper åpne:
9. Stuenes - Stortjønna
10. Gjertsåsen – Blåfjellet
Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon på Lierne kommune sin hjemmeside om
hvilke isfiskeløyper som er åpnet for ferdsel.
Ei løype er åpnet når det er rapportert inn at den er stikket/merket, og det er hengt opp
kart og forskrift ved løypas start og ved vannkant på løypa.
Brukerne av isfiskeløypene må ha gyldig fiskekort som skal forevises ved kontroll.
Fiskeutstyr skal medbringes.
Plan- og utviklingsetaten
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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KRENKENDE YTRINGER VIA APPEN JODEL
I løpet av kort tid har appen "Jodel" blitt en beryktet arena hvor anonyme brukere har
muligheten til å legge ut meldinger. Appen har den siste perioden blitt et problem for
ungdom og skoler rundt om i hele Norge, da den også blir misbrukt til å legge ut
trakasserende meldinger, henge ut enkeltindivider og true skoler. Problemet har fått
landsdekkende mediaomtale og det samarbeides om å få bruken av appen under
kontroll. "Jodel" teamet har selv lagt ut en melding der de presiserer at selv om
meldingene som legges ut er anonyme, vil ulovlige trusler og personlige krenkelser i
samarbeid med politiet likevel kunne spores.
I Lierne har vi nå mottatt meldinger om at appen blant annet brukes i
ungdomsskolemiljøet, og at det forekommer krenkende meldinger mot enkeltpersoner.
Vi ber dere at derfor om følgende:
Vi ønsker at foreldre til ungdommer i Lierne tar en diskusjon med sine barn om bruken
av Jodel. Det er viktig å holde en aktiv dialog i heimen om bruken av sosiale medier
for å forebygge atferd som kan virke krenkende og nedsettende. Appen har en anbefalt
aldersgrense på 17+, noe som gjør at vi oppfordrer til at appen slettes av de som ikke
er i målgruppen.
Noen artikler om sosiale medier/Jodel fra Media den siste perioden:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sosiale-medier/ungdommertrakasseres-og-skoler-trues-i-ny-app/a/23563387/
http://www.t-a.no/nyheter/2016/01/14/Jodel-stenger-i-Levanger12026280.ece
Nettvett og bruken av sosiale medier vil være et fokusområde i den nye «Plan for
forebyggende arbeid barn og unge i Lierne kommune».
Jørn Ove Totland
Lensmann i Lierne

Laila Bygseth
Fagansvarlig barn og unge

Patrik Lundgren
Oppvekst- og kultursjef

MINNEGAVER VED BEGRAVELSER
Etter at det ikke lenger er mulig å legge ut gavelister i banken, forsøker vi å få til en
ordning slik at de som ønsker det får gitt penger til det formålet som pårørende ønsker.
I kommuneregnskapet har vi følgende gavefond:
Gavefond Lierne helsetun
Gavefond åpen omsorg
Gavefond kreftomsorg
Gavefond helsestasjon
Gavefond kulturskola
Gavefond trivselstiltak funksjonshemmede

Innbetalinger til gavefond skjer til samme konto i Grong Sparebank – 4448.46.87568.
Kommunekassen sørger for at innbetalte beløp blir ført på riktig fondskonto.
Kommunekassen skriver ut lister over de som har betalt inn ved hver begravelse og
sender til pårørende.
I tillegg er det anledning til å legge ut lister på servicetorget i adm.bygget, på
Matkroken i Mebygda og i Jokerbutikken på Jule. Her kan de som ønsker det betale
kontant, og så blir pengene overført til riktig konto.
Kommunekassen
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HOVEDOPPTAK VED LIERNE KOMMUNES BARNEHAGER 2016/2017
Ledige barnehageplasser ved Sandvika- og Sørli barnehage lyses ledig for opptak.
Alle som i dag har plass i barnehagen, og ikke tenker å utvide antall dager i barnehagen trenger ikke å
søke plass. Vedtektene for barnehagene når det gjelder opptaket i barnehage ble endret i Formannskapet i
møte 04.03.2014.
Opptaket gjelder for de årene søkeren har behov for barnehageplass. (Hvis det er behov for utvidelse av
barnehageplassen må en søke om det. Er det behov for reduksjon av barnehageplassen må en følge
prosedyrene for oppsigelse i punkt 6 i vedtektene).
Plassene det søkes om vil bli gjeldende fra 01.08.2016. Blir barnehagene fylt opp ved hovedopptaket, vil det
ikke bli foretatt nye opptak før våren 2017. Viktig at alle som vet at de vil få behov for barnehageplass i løpet
av 2016/17 søker plass, slik at kommunen kan planlegge behovet for bemanning ved barnehagene for neste
barnehageår.
Hvis det blir plasser ledig etter hovedopptaket vil det være mulig å søke plass i barnehagene etter
hovedopptaket.
For at oppholdet i barnehagen skal bli en positiv opplevelse for barnet, viser det seg at tilbud under 2 dager pr.
uke ikke er noen god løsning.






Det tas forbehold om at de dager det søkes om ikke alltid kan innfris.
Bytting av dager: Skal skje fra dato og til dato, og er kun mulig å få hvis det er ledig plass den dagen.
(Sykdom – planleggingsdager og røde dager gis det ikke byttedager for).
Ferie, barnet skal ha 1 mnd ferie pr. år, minst 3 uker sammenhengende. (Foreldrebetalingen er på 11
mnd./år). De barna som begynner på skole i august, må ta ut ferien før 1. august, for da begynner ett nytt
barnehageår.
Oppsigelsesfrist av barnehageplassen er 2 mnd.
Helseattest på barnet må leveres ved oppstart i barnehagen.

Vi ber om at foreldre / foresatte fyller ut hele fødselsnummeret både til barnet og til foreldre / foresatte.
Kommunen er nødt til å ha disse opplysningene i flere sammenhenger, både ved kontantstøtterapportering og
ved skoleskyssopplegg. (Når det gjelder kontantstøtterapporteringen så er det lovpålagt at fødselsnr. til
foreldre og barn skal være med, når det gjelder skoleskyss er det dataprogrammet til Fylkeskommunen som
krever disse opplysningene.) Lierne kommune vil bruke disse opplysningene med forsiktighet og i forhold til
regelverket i Personopplysningsloven.
BARNEHAGESATSER fra til 01.01.2016. I tillegg kan de som har lavere husholdningsinntekt enn kr.
486.750,- rett til redukskjon i foreldrebetalingen. Se informasjon på kommunens hjemmeside.
5 dager / uke
kr 2.655,Matpenger pr. dag
kr
15,4 dager / uke
kr 2.310,Ekstradager fast plass
kr
260,3 dager / uke
kr 2.020,Ekstradager uten fast plass
kr
350,2,5 dager / uke
kr 1.875,2 dager / uke
kr 1.720,50 % søskenmoderasjon
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til den enkelte barnehage, og Oppvekst- og kulturetaten ved
Lierne kommune tlf. 74 34 34 72. Elektronisk søknadsskjema ligger på Lierne kommunes hjemmeside.
www.lierne.kommune.no under selvbetjeningsskjemaer.
Søknadsfrist 24. februar 2016.
Søknadene vil bli behandlet av Oppvekst- og kulturetaten i løpet av mars 2016.
Oppvekst- og kulturetaten

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 4

SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLEÅRET 2016/2017
Skolefritidsordning er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud til barn på 1. - 4. årstrinn.
De barna som for høsten 2016 går på 1.-, 2.-, 3. og 4. årstrinn vil kunne søke om plass i skolefritidsordning for
skoleåret 2016/2017. Den enkelte skole kan innenfor de til en hver tid vedtatte budsjett og stillingshjemler gi
plass for alle barn til og med 7. årstrinn.
Skolefritidsordningen administreres av rektor ved den enkelte skole.
Opptaket i SFO gjelder for de årene søkeren har behov for SFO- plassen eller frem til og med
4. årstrinn. Hvis det er behov for utvidelse av SFO- plassen må en søke om det. Er det behov for
reduksjon/oppsigelse av SFO- plassen må en følge prosedyren for oppsigelse i punkt 8 i vedtektene med 2
måneders oppsigelsesfrist. De som ikke ønsker noen endringer av SFO- plassen for neste skoleår trenger ikke
å søke plass, men beholder den SFO- plassen de allerede har frem til de har gått ut 4. årstrinn. Hvis det er
ønsker om SFO-plass på 5.-7. årstrinn, så søkes det om dette ved ordinært opptak. SFO-plassen gjelder da for
ett år i gangen.
Foreldrebetalingen for SFO som følger skoleruta er for 2016 satt til:
Under 10 timer / uke
kr 1.015,- / mnd.
10 - 15 timer / uke
kr 1.345,- / mnd.
Over 15 timer / uke
kr 1.805,- / mnd.
Foreldrebetalingen i SFO for de som bruker SFO 11 mnd./år (også i skoleferiene) er for 2016 satt til:
Under 10 timer / uke
kr 1.100,- / mnd.
10 - 15 timer / uke
kr 1.470,- / mnd.
Over 15 timer / uke
kr 1.995,- / mnd.
Søskenmoderasjon
50 %
SFO vil i hovedsak bli lagt til barnehagene under skoleferiene.
Matpenger pr. dag
Ekstradager fast plass
Ekstradager uten fast plass


kr. 12.kr 260,- / dag
kr 350,- / dag

Viktig at dere krysser av for oppholdstid og om SFO- plassen skal følge skoleruta eller 11 mån./
år, og når eleven skal begynne i SFO.

Antall timer pr. dag vil bli utregnet etter hvor stor åpningstiden er ved den enkelte SFO- ordningen.
Eks. er SFO åpent 4 timer på tirsdag vil oppholdstiden for den dagen bli beregnet til 4 timer om den så
kun blir brukt 3 timer. Bruker man kun formiddag eller ettermiddag vil det bli beregnet oppholdstid
etter åpningstiden morgen eller ettermiddag.
Åpningstid for skolefritidsordningen er 07:30 til 15 min. før skolestart, og fra skoleslutt (leksehjelp) til 16.30.
Åpningstiden kan reguleres ved den enkelte skole i samarbeidsutvalget innenfor de til en hver tid vedtatte
budsjett og stillingshjemler.
SFO er stengt på skolens planleggingsdager.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Stortangen skole tlf. 74 34 34 60, Sørli skole tlf. 74 34 35 60 og
Oppvekst- og kulturetaten ved Lierne kommune tlf. 74 34 34 72. Søknadsskjemaet ligger på Lierne kommunes
hjemmeside www.lierne.kommune.no.
Søknaden sendes Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Nordli.
Søknadsfrist 19.02.2016
Oppvekst- og kulturetaten
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TILKALLINGSVIKARER PÅ OPPVEKST- OG KULTURETATEN
VÅREN 2016
Ved barnehagene, skolene, SFO, og voksenopplæringa er det jevnlig behov for
tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater. Oppvekst- og
kulturetaten ønsker herved personer som ønsker å stå på liste over tilkallingsvikarer.
For å stå på vikarlister kreves følgende:
 Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon. I søknaden skrives
hvor en ønsker å stå som tilkallingsvikar.
 Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne
beregne riktig lønn og ansiennitet.
 Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest.
Skolen/barnehagen kan bistå med å søke om dette gjennom å fylle i bekreftelse
på formål.
Personer som allerede står på vikarlister trenger ikke å sende inn ny søknad.
Søknad sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Lierne.
CV/attester vedlegges søknad.
Det er lederen ved den enkelte skole/barnehage som til enhver tid administrerer bruken
av tilkallingsvikarer.
Spørsmål kan rettes til styrerne i barnehagene, rektorene ved skolene/kulturskolen,
eller oppvekst- og kultursjef, tlf. 74 34 34 74.
Oppvekst- og kulturetaten

TUSEN TAKK FOR EI FANTASTISK UKM-HELG!
Det har vært et kjempefint samarbeid mellom kommunene, og det takker vi for.
La dette samarbeidet fortsette! :-) Vi vil også gjerne takke våre sponsorer; Joker Jule,
Joker Røyrvik, Matkroken Mebygda og Matkroken Lierne. De har bidratt til å holde
barn og voksne mette gjennom hele helga. Vi takker også Li-vert'n for godt samarbeid
og god mat.
Takk til fantastiske foreldre som har stilt opp både dag og natt.
Vi takker Hilde Bach og Stein Rune Otnæs for kjempegod hjelp under arrangementet.
Tusen takk til Magne og Anders Aagård for all mulig teknisk hjelp - spesielt lyd og
lys! :-)
Vi takker juryen som har den vanskeligste jobben av alle - å velge de som går videre til
fylkesmønstring. Til slutt, og ikke minst takker vi alle deltakerne - store og små - uten
dere hadde det ikke blitt slik en festhelg! :-) Hurra!!
Hilsen fra årets UKM-Komitè! :-)
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FERIEVIKARER HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD 2016
Helse- og omsorgsetaten og renhold har behov for ferievikarer sommeren 2016 på følgende
steder:
Lierne Helsetun, sykehjem
Lierne Helsetun, kjøkken
Lierne Helsetun, vaskeri
Legekontoret
Åpen omsorg/hjemmehjelp
Psykiatribolig
Boliger for funksjonshemmede
Renholdere på Helsetunet, adm.bygg, Nordli og Sørli barnehage m.v.
For å dekke vårt behov trenger vi assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere, helsesekretærer
og sykepleiere. Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter. Vikarer må fortrinnsvis ha
fylt 18 år for å kunne arbeide i pleierelaterte oppgaver, så fremt du ikke har gått 2. året på
v.g.skole helsefagarbeider og blir 18 år i løpet av 2016. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Det vil måtte påregnes arbeid annen hver helg (ikke hjemmehjelp, renhold, helsesekretær og
vaskeri). Du må selv sørge for å bytte helger, dersom oppsatt turnus ikke passer.
Prioriter i søknaden hvor du ønsker å arbeide, og i hvilket tidsrom. Hovedferien skal avvikles
mellom uke 26 og uke 33. De som kan arbeide hele perioden vil bli prioritert.
Spørsmål kan rettes til helse- og omsorgskontoret, tlf. 74 34 34 50, eller til renholdsleder
Berit Ness, tlf. 99 24 52 61.
Ansettelse og avlønning skjer på vanlige kommunale vilkår.
Kun elektroniske søknader blir vurdert.
Merk at søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som vil bli vurdert.
Elektronisk søknadsskjema finner du på www.lierne.kommune.no
Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 26 -33, må også levere elektronisk
søknad.
Søknadsfrist 1. mars 2016.
Helse- og omsorgsetaten/renholdsleder

Avd. Lierne

SMÅJOBBER UTFØRES
Vi kan ta på oss enklere arbeidsoppgaver til privatpersoner, så fremt vi har tid og
kapasitet. For eksempel snømåking, vedbæring, hagearbeid o.l.(ikke tak).
Timespris: kr 120.- + moms. Evt. kjøreutgifter kommer i tillegg med kr 4.10 pr km.
Ta kontakt pr telefon 47 47 53 97 for avtale 

BESTEFORELDRE (og andre )
Vi har byggesett for fuglekasser til salgs! Kr. 50.- pr sett. Fin-fin aktivitet sammen
med barnebarna  Kom innom i åpningstiden, 08:00-15:30! Vi har div. andre
produkter på lager også.
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 21.februar:
Ingen gudstjeneste i Lierne.
Søndag 28. februar:
Gudstjeneste i Sørli kirke kl. 11.00. Kirkekaffe. Menighetens
årsmøte.
”Väkxa vidare”-gruppen har også dette semesteret samlinger i Sørli menighetshus og
Hotagen församlingshem. Mandag 22. februar er det samling på Sørli menighetshus kl.
18.00. Alle er velkommen.
Martin Ottoson som bor i Frostviken er tilsatt i 50 % stilling som sokneprest i Lierne i
2016. Han har telefon 0046 702441066.
Kirkevergen har telefon 95026518.

LAG OG FORENINGER
ÅRSMØTE UL GÅ-PÅ
Det blir avholdt årsmøte i Ungdomslaget Gå-på fredag den 4. mars kl. 18:00 på GaleRie i Sandvika. Alle som har betalt årskontingent for 2015/2016 har møterett. Saker
som ønskes behandlet i tillegg til ordinære årsmøtesaker må meldes inn til Reidar
Rødli (909 22 912 eller reidar.rodli@gmail.com) innen fredag 26. februar.
Årsregnskap og Årsmelding kan fås ved henvendelse til Reidar.
Styret i UL Gå-på

PÅMINNELSE OM SØRLI PENSJONISTLAGS ÅRSMØTE
lørdag 20.02 kl. 14.00 på aktivitetssenteret. Velkommen!

Sørli pensjonistlag

ÅRSMØTE I LHL LIERNE 2015
Torsdag 10. mars kl. 18.00 blir det årsmøte på Li-vert’n i storsalen. Det blir vanlige
årsmøtesaker, underholdning og servering. Gratis skyss med buss fra Sørli og
samkjøring fra Tunnsjø. Meld dere på innen onsdag 24. februar til:
Harald Bakken, 977 85 364
Gunvor Kveli, 476 16 036
Gunnar Rönnerby, 995 73 395
Vel møtt til en hyggelig kveld med god mat, sang og musikk!
LHL Lierne

DIVERSE
JEG ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN.
Hilding Skåle
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FORRETNING/KONTOR- LOKALER I SANDVIKA TIL LEIE
Flott forretningslokale på 160 kvm (Grong sparebank avd. Lierne) blir ledig for nye
leietakere fra august/september.
«Lillians lune rede»(tidligere Brukt`n) på 90 kvm blir ledig fra 01.08.16 med mulighet
til å overta tidligere.
Interesserte bes ta kontakt med Marita Sandvik, tlf. 400 66 268 eller Anne E. Sandvik,
tlf. 400 10 434

HUS TIL LEIE
Hus til leie i Mebygda. Er du interessert, ta kontakt på tlf. 901 01 797

LAKSJØPILKEN 2016
Isfiskekonkurranse i Sandvika, Nordli, onsdag 24. og fredag 26. februar
kl 18.00 – 20.00 begge kvelder. Hovedpremie; kr 5000 til den som får den største
fisken i løpet av begge dager. Pluss mindre kveldspremiering. Påmelding på Gale-rie
fra kl 17.00. Påmeldingsavgift kr 100/50 for en kveld. Kr 150/75 for to kvelder
Sandvika Vel

Vi starter QuizCup, som vil holdes en gang i mnd frem til mai i år.
Første runde er fredag 19. Februar allerede! :-)
Vi har både kveldspremier og sammenlagtpremie, slik er det mulig
å delta bare for en kveld og lage seg et fast lag som kan konkurrere om
sammenlagtseier.
Det er maks 5 pers pr lag, men det trenger ikke være samme personer hver gang.
Lag nabo-lag, bedriftslag eller vennelag og møt opp
fredag 19. Februar kl 19.30.
Vinterferie
20. Februar har vi Lørdags Cafè
23.Februar er det Tirsdagslunsj
24. Februar er det Laksjøpilken - fiskekonkurranse 18-20
26. Februar har vi Laksjøpilk-Pub! 18-24
27. Februar er det LørdagsCafè og klokken 15.00 er det avslutning av vinterferien og
konsert med John Arne og Anna Lundquist - 150 kr i inngang! :-)

