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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

DIGITAL MOBBING, VOLDELIG DATASPILL, NETTSTEDER OG
DIVERSE APPER
Dette kan ungdommer mye om, men hva kan vi voksne?
Michal Solheim har i flere år jobbet med temaer som digitalmobbing, personvern,
trygg nettbruk og dataspill.
Torsdag 21. april 2016 kl. 19.00,
vil Michal Solheim ha et foredrag om temaet for foreldre/foresatte og andre voksne i
Lierne.
Sted: Foajeen på Stortangen skole.
-Dette er verdt å få med seg.
Velkommen!
Oppvekstetaten, Helse og omsorgsetaten v/ Familieenheten

Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 26.04.2016
Kl 13:00

Forfall meldes rådmannskontoret snarest, tlf. 74 34 34 00 eller postmottak@lierne.kommune.no.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er lagt ut ved rådmannskontoret.
Agenda:
Kl 09.00:
Kl 11.30:
Kl 12.00:
Kl 13.00:

Befaring Lierne Helsetun + Åpen omsorg
Lunsj
Temamøte: HO-loven
Ordinært utvalgsmøte, kommunestyresalen

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

20/16

16/3146
REFERATER UTVALG FOR FOLK OG LIVSKVALITET 26.04.2016
16/394
LI-MARTNA 2016 - BUDSJETTENDRING
16/2250
SALGS- OG SKJENKEKONTROLL 2016
16/2999
SKJENKEPRINSIPPER FOR LIERNE KOMMUNE, REVIDERING

21/16
22/16
23/16

Nordli, 19. april 2016
Einar Otto Ingulfsvann, sign.
leder
NAV Lierne er stengt torsdag 28. april grunnet samling i NAV Indre Namdal.
NAV Lierne
Med vennlig hilsen
Rita Totsås

Leder NAV Lierne
NAV Lierne
 55 55 33 33

nav.lierne@nav.no

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 3

PREP samliv- og kommunikasjonskurs
19. og 20. november 2016
Dato

(starter lørdag kl 10.00 og avsluttes søndag kl 14.00)

Pris
Sted
Arrangør

kr 1.000,- pr par
(Dersom dere trenger overnatting ordner dere dette selv)
Familievernkontoret i Namsos, kantine
Familievernkontoret i Namsos

familievernkontoret.namsos@bufetat.no
E-post
Kontaktperson, telefon Familievernkontoret i Namsos tlf 466 17 690
Prisen inkluderer kurs, materiell, kaffe og lunsj begge dager.
Kurslederne foreleser og dramatiserer eksempler. I tillegg vises det små filmsnutter og det deles ut
kurs bok og artikler til inspirasjon. Når paret skal snakke personlig, sitter de alene og prater uten at
noen hører på.
Kurset tar utgangspunkt i det forskningsbaserte parkurset PREP, og vil gi par som har interesse av å
investere i parforholdet, verktøy og inspirasjon.
• Å gjøre det gode parforholdet enda bedre
• Forebyggende
• Passer like godt for par i oppstartsfasen som for de med lang fartstid sammen.
• Begge bør ville fortsette samlivet for å ha best utbytte av kurset.
Alle temaene i PREP-programmet vil bli gjennomgått. Det vil handle om kjærlighet, forventninger,
glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.
Velkommen til kurs!

LEDIG ELGJAKT PÅ AUNET, LIERNE KOMMUNESKOG
Ledig elgjakt på Aunet kommuneskog for innenbygdsboende.
Jakta tildeles etter loddtrekning.
Se fullstendig utlysning på kommunens hjemmeside/her:
https://www.lierne.kommune.no/nyheter/ledig-elgjakt-pa-aunet-lierne-kommuneskog.4554.aspx

LEDIG SMÅVILTJAKT PÅ AUNET, LIERNE KOMMUNESKOG
Eksklusiv småviltjakt ledig. Jakta tildeles høystbydende.
Se fullstendig utlysning kommunens hjemmeside/her: https://www.lierne.kommune.no/nyheter/ledigsmaviltjakt-pa-aunet-lierne-kommuneskog.4555.aspx
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STENGING AV ISFISKELØYPER
I utgangspunktet er løypene åpen til 1. mai (gjelder løype til Blåfjellet) og 5.
mai.
Men p.g.a. manglende snøforhold kan løypene måtte stenges på kort varsel.
Når kart og forskrift er fjernet er løypa stengt.
Når det gjelder stenging av løypene vil det blir varslet på kommunens
hjemmeside: www.lierne.kommune.no og kommunens Facebookside.
Plan- og utviklingsetaten

PÅMINNELSE – KJØREBØKER/ NÆRINGSOPPGAVE
De som har krav om kjørebok og/eller næringsoppgave/rapport i forbindelse
med bruk av snøscooter eller ATV anmodes om å returnere utfylt skjema til
Lierne kommune snarest. Det gjelder også om dispensasjonen ikke har blitt
benyttet.
Plan- og utviklingsetaten

SISTE DAG – SØKNAD SNØSCOOTER MOTORFERDSELUTVALG
Siste kjøredag for snøscooter er 5. mai.
Søknader for bruk av snøscooter i perioden våren 2016 skal registreres av
kommunen senest 21. april (sendes i post 20. april). Søknader for bruk av
snøscooter etter 21. april blir ikke behandlet våren 2016.
Plan- og utviklingsetaten

SVØM LANGT 2016
Årets kampanje er ferdig, William Totland og Wicki Hansen er trukket som vinnere av
gavekort.
Det er svømt over 500 000 meter i Sørlihallen i perioden 01.01.16-31.03.16!
Gratulerer alle deltakere med flott innsats!
Lierne kommune/folkehelse
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LEDIGE LÆRERSTILLINGER I LIERNE KOMMUNE
SKOLEÅRET 2016/2017
Med forbehold om politiske vedtak og øvrige endringer våren 2016 er følgende
undervisningsstillinger ledige i skolene i Lierne kommende skoleår:
Stortangen skole:
Ledig ca. 88 % fast lærerstilling fra skoleåret 2016/2017.
Sørli skole:
Ledig ca 265 % lærerstilling for skoleåret 2016/2017, hvorav 89 % fast / 185 %
vikariat.
Ledig 80 % lærerstilling i perioden 1. august 2016-31. desember 2016 – vikariat.
Lierne voksenopplæring:
Ledig ca 20 % lærerstilling rettet mot grunnskoleopplæring for voksne fra skoleåret
2016-2017.
Vi ønsker oss lærere som:
Har godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen med vekt på
grunnleggende ferdigheter.
Er tydelige og engasjerte klasseledere.
Er utviklingsorienterte og samarbeider godt i team.
 Fagbehov på Stortangen er bl.a. musikk, spesialpedagogikk, engelsk og ellers
andre fag. Det kan bli tilsatt i delstillinger innenfor enkeltfag som f. eks kunstog håndverk og musikk.
 Fagbehov på Sørli skole er bl.a. spesialpedagogikk, engelsk, norsk, tysk og
kunst- og håndverk, men de fleste skolefagene kan være aktuelle. Det ønskes
lærere som kan fungere som kontaktlærere.
 Fagbehov på Lierne voksenopplæring er hovedsakelig engelsk og norsk.
Skolenes totale stillingsfordeling vil være avgjørende ved tilsetting.
Spørsmål kan rettes til:
Rektor Stortangen skole, Jon Pedersen, tlf. 74 34 34 62
Rektor Sørli skole, John Arne Vestnor, tlf 74 34 35 59
Oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Kompetanse og personlig
egnethet vil bli vektlagt. Krav om politiattest ved tilsetting i grunnskolene.
Utlysningen gjelder også for stillinger som eventuelt blir ledige frem til skolestart
skoleåret 2016/2017.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens
hjemmesider www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være
fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.
Søknadsfrist 2. mai 2016.
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FAU på Stortangen skole og Sørli skole oppfordrer ALLE foreldre/foresatte til å
komme på foredraget om nettvett, med Michal Solheim på Stortangen skole torsdag
21. april kl. 19.00. (Se forrige Li-Nytt).
Etter foredraget er det mulighet til å møtes klassevis, for videre diskusjon. Kaffe
spanderes. Velkommen!
Hilsen FAU, Stortangen skole og Sørli skole

JORDMOR I LIERNE KOMMUNE
Vi kan nå tilby jordmortjeneste til våre innbyggere.
Anne Judith Skarland vil fremover ha konsultasjonsdager i Lierne.
Foreløpig er følgende datoer for jordmortjeneste bestemt;
25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06 og 04.07.
Ved ønske om time hos jordmor kontakt Lierne legekontor, tlf. 74 34 35 00
Helse og omsorgsetaten

HEI ALLE LI-BYGGER!
Noen av våre ”nye” Li-bygger ønsker kontakt med bygdas innbyggere for aktiviteter
og språktrening. (Oppfordrer spesielt ungdommer til å komme!)
Lierne Frivilligsentral inviterer til Språkkafé/spillekveld torsdag 28. april kl 18.00 i
våre lokaler. Kaffesalg!
Er det noen som har brettspill som de kan gi bort/låne ut, så er vi takknemlig for alle
bidrag!
Ta kontakt på tlf 46 84 39 89.
Arr. Flyktningetjenesten i Lierne og Lierne Frivilligsentral

LIERNEVOTTEN
- ei utfordring for de strikkeglade fram til Li-martnan 2016!
Votter med mønster leveres til Lierne Frivilligsentral v/ Lena og Johanne
(tlf 46 84 39 89) innen 30. juni, og blir utstilt anonymt på martnasdagen. Publikum får
da stemme frem sin favoritt!
Vi håper på mange kreative bidrag!
Premiering!
Lierne kommune v/ oppvekst- og kulturetaten og Lierne Frivilligsentral
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TRIMKAMPANJE
19. april starter trimkampanjen Sykle til jobben. Kampanjen varer i 9 uker.
All fysisk aktivitet som varer over 30 min. kan registreres, ikke bare sykling.
30 minutters aktivitet gir 1 poeng, maks poeng pr. dag er 3.
Lokal premiering i tillegg til Norges Bedriftsidrettslags premiering.
Gratis å delta.
Påmelding finner du på sykletiljobben.no
Du kan skrive opp dine trimaktiviteter og sende til Eva W. Kveli
lierne.kommune.no eller ta kontakt på 90 77 41 26.
Ordføreren utfordrer alle i kommunestyret til å delta og registrere seg på
sykletiljobben.no. Alle aktiviteter inngår. Premiering til den som samler mest poeng.
Ordføreren

KULTURMIDLER 2016 påminnelse
Søknadsfrist 20. april 2016
Organisasjoner, lag, personer og institusjoner kan søke
om kulturmidler til ungdoms-/idrettsarbeid,
musikkformål og generelle kulturtiltak i Lierne
kommune. Arbeid for barn og unge blir prioritert.
Kulturmidler/tilskudd tildeles på to måter:
1. Kulturmidler. Generell driftsstøtte med søknadsfrist 20.april 2016.
2. Tilskudd til spesifikke kulturelle formål/aktiviteter for lag/foreninger i løpet av
året. De søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.
Søknadsskjema til kulturmidler kan hentes i servicetorget eller på
www.lierne.kommune.no. Skjema kan enten:
- leveres i servicetorget
- sendes på e-post til postmottak@lierne.kommune.no
- sendes per post til Lierne kommune, Heggvollveien 6, Oppvekst- og
kulturetaten, 7882 Nordli
Kontaktperson ved spørsmål: Patrik Lundgren, Tlf. 74 34 34 74
NB! Søknader om kulturmidler som blir innlevert etter fristens utløp vil ikke bli
vurdert.
Oppvekst- og kulturetaten.
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TAKK TIL ALLE,
som bidro til att deltakerne under årets Vinteridrettsleiker fikk nok en
kjempeopplevelse i Lierne!
Det ble en flott start på jubileumshelga, med skirenn ved Stortangen og gåtur i
boligfeltet, før det ble bocciakamper i Liernehallen. Lierne Frivilligsentral ordnet med
lunsjpakker.
Programmet fortsatte med sedvanlig festmiddag på Li-vert’n, og Lierne kulturskole
åpnet med ett innslag, før ordføreren ønsket velkommen. Etter premieutdeling hadde
Barnelaget i UL Gå På danseoppvisning som ble avsluttet med en jubileumsmarsj som
alle ble invitert med i, og hvor Jupingan fra Røyrvik sto for musikken. De fortsatte så å
spille til dans, og barnelaget var med videre utover kvelden, som dansepartnere.
Utgangspunktet for søndagens aktiviteter var Nordli Totaktservice, hvor scooterturen
gikk mot Snellsteinsvatnet. Det var hele 20 scooterkjørere som stilte opp. Været var
fantastisk fint, og de som ventet på sin scootertur deltok på de andre aktivitetene rundt
Totaktservicen. Vi hadde skyting, matt-curling og en natursti som Lierne
Nasjonalparksenter hadde laget. Dagen ble avsluttet med grilling.
En STOR TAKK til alle, dugnadsfolk og sponsorer, som var med og bidro til ei
kjempehelg i Lierne!
Arrangementskomiteen: Inger Karine S. Aagård, Jørn Ove Totland, Knut-Eirik Himle,
oppvekst- og kultur

TUSEN TAKK til komiteen for nok et flott gjennomført vinteridrettsleik arrangement.
Dette var 25. gang og vi skal fortsette i mange år til.
Ordføreren

TUSEN TAKK til de flotte og flinke ungdommene fra Sørli- og Stortangen skole
som deltok på årets UKM Fylkesmønstring i Stjørdal. Dere har vært fantastiske
ambassadører for Lierne i helgen!
Tusen takk til foresatte som stilte opp. Takk til Drømmebakeriet og Matkroken Lierne
for sponsing til mat på bussen.
Hilsen Edel og Ingela, UKM-komitéen /Oppvekst- og kulturetaten.

Husk å besøke www.lierne.no. Der ligger det også en kalender som viser hva som skjer i
Lierne.
Merker du dine bilder på instagram med #Lierne kommer bildene på hjemmesiden

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Gudstjeneste på Tunnsjø samfunnshus søndag 24. april kl 11.00. Konfirmantenes
samtalegudstjeneste. Kirkekaffe.
Telefon prest Martin Ottoson: 0046 702441066
Telefon Kirkevergen: 95026518

LAG OG FORENINGER
OFFENTLIGE ÅTEBUER FOR REVEJAKT
JaktiLierne ser på muligheten for å få etablert èn eller flere «offentlige»
åteplasser/åtebuer for revejakt i bygda, og er derfor på leiting etter egnet sted og egnet
husrom/åtebu. Ikke alle har mulighet for åtejakt hjemmefra, samtidig som enkelte
jegere ønsker å kunne drive åtejakt på flere steder i løpet av sesongen. Tilbudet skal
være åpent for alle og du må reservere åtebua før bruk.
Det kan være aktuelt å lage nye, enkle buer, men like gjerne å bruke eksisterende bygg
(fjøs, garasje, brakke etc.) som er tilgjengelig og ligger gunstig plassert med tanke på
jakta. JaktiLierne-prosjektet har noe ressurser til å koste bygging/ombygging, samt
nødvendig utrustning for åtebua (lys, varsler, varme osv). Prosjektet vil også
administrere lånet/bruken av bua.
For å ha mulighet til å realisere tiltaket er vi avhengig av et godt samarbeid med
grunneiere som synes dette er nyttig og interessant. Vi ønsker derfor kontakt med
grunneiere som tror de kan ha egnet plass og/eller bygning som de vil stille til
disposisjon for prosjektet. Vi ønsker også innspill fra jegere, på områder som anses
som aktuelle og hvor det kanskje er lite jakttrykk fra før. Ta i så fall kontakt med Arve
Åness (tlf. 900 67949) så får du også mer informasjon om hva det innebærer.

BINGO
på Sørli Samfunnshus søndag 24.04. kl. 19.00
Premiesum 15 000,- Lykketall. Kaffesalg

Styret

HUSK ÅRSMØTET I MEBYGDA VASSVERK SA
Torsdag 21. april kl 19.00 på Sørli samfunnshus.

Styret
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GUNNARFJELLRENNET
Vi vil med dette takke alle løpere og alle trofaste medhjelpere, som bidro til et
vellykket Gunnarfjellrenn lørdag 9. april. Spesiell takk til våre sponsorer:
Grong Sparebank, Midt-Norsk Byggservice, Liskifer AS, Gåsbakk og sønner AS,
Fjellstyrene i Lierne, Lierne VVS AS, Lierne Bondelag, Blomdal Maskin AS,
Sørli Bygg AS, Lierne Kommune, Sørli Skog AS, Brødrene Hals As,
Mebygda Snarkjøp AS, Sørli Servicestasjon AS, Joker Lierne, Sandvik Verksted,
Lierne Snøscooterklubb, Lierne Viltforedling, Nordli Totaktservice, Li-Vert`n,
Toyota Nordvik, G-Sport Grong, Johs. Blengsli & sønn, Petter Brauten Eftf AS,
Nava Sport, Tools Industrivarer og Namsen Auto.
Takk alle sammen!
Takk også til alle som støttet oss med gaver til kaketombolaen. Det ble trukket ut to av
giverne som hver fikk fire flaxlodd. Vinnerne ble Else Gåsbakk og Ragna Solberg.
Gunnarfjellrennet Sørli Idrettslag

Lierne Volleyball skal på kvalifisering til 1. divisjon; og vi trenger reisepenger!
Vi ønsker derfor å komme rundt i uke 16-19 for å samle tomgods. Vi tar imot både
svenske og norske tomflasker.
Har du mye, så vi trenger stor bil/henger, ring Turid (Nordli): 97646837 eller Linda
(Sørli): 99770068.
Håper vi får masse flasker
Ønsker noen å gi oss en liten «skjerv» til turen, kan dette gjøres til konto:
4448.12.20200.
Så får vi bare krysse fingre på at vi lykkes - og håper på mange spennende oppgjør
neste sesong!
På forhånd: TUSEN TAKK!

DIVERSE
SØRGÅRDEN FRISØR.
Jeg tar ferie fra 7. mai til 1. juni
Ida Sofie vil være her, så de som ønsker frisering da, kan ta kontakt med henne på tlf
41671351.
Ellinor.

Vår hjertligste takk for blomster, hilsener og omtanke i anledning Olas bortgang.
Svanhild Gagnås m/ familie

OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN 4. MAI FRABES BESTEMT. Helmer Fossdal
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CV OG JOBBSØKERKURS FOR UNGDOM
Søndag 24. april vil vi invitere alle unge i kommunen mellom 13-26 år til CV og
jobbsøkerkurs.
I løpet av kurset får alle deltakerne laget sin egen CV, og informasjon og tips i
forbindelse med jobbsøking. Kurset er en del av prosjektet "Ung i Li", som er et
prosjekt som skal arbeide med å utvikle samarbeidsaktiviteter mellom ungdom,
næringsapparatet og næringslivet i kommunen.
Kurset holdes på Lierne kommunehus, kommunestyresalen, mellom kl 14.00 og 18.00,
og avsluttes med felles middag.
Alt er gratis:)
Påmelding skjer til Tove Heggdal Ingulfsvann på e-post: tove@lierneutvikling.no eller
sms: 41406868.
Påmeldingsfrist er lørdag 23. april kl 12.00.
For program og mer informasjon, se Lierne Utvikling sin facebookside.
Velkommen!
Lierne Utvikling AS
Fredag 22. April er det endelig duket for
ny quizkveld på Gale-rie’.
Eidesmoen og Ivars ligger best an til
sammenlagtseier!
Kom og ta opp kampen eller kjemp om
kveldsseieren!
Quiz’n starter 19.30, og vi åpner dørene 19.00.
Vi stenger klokka 24.00 - Vi ses :-)
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