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Uke 39

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

TV-AKSJONEN 23. OKTOBER 2016
Årets TV-aksjon går i år til Røde Kors som skal redde liv og gi omfattende helsehjelp
til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt. Lokale
bedrifter, organisasjoner, lag, foreninger og andre kan gå inn på nettstedet
giverstafett.no/utfordre å gi et bidrag til aksjonen samt utfordre andre til å gjøre det
samme.

Årets kommunekomite:
Elin Danielsen(Røde Kors),
Bente Estil(leder),
Lena Bratlandsmo(sekretær)
Geir Bergli var ikke tilstede.

STRIKKEKAFÉ PÅ SØRLI BIBLIOTEK
Tirsdag 4. oktober kl. 18.00-21.00 på Sørli bibliotek.
Ingvill Freland kommer og forteller om sin nye bok, og hun viser teknikker fra den.
Du kan også kjøpe boka. Kaffesalg. Velkommen!
Lierne folkebibliotek
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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VÅRE NYE LIBYGGER
Jeg foreslår at vi følger opp kongens tale og viser det med å fortsette det gode arbeidet
for at de som kommer fra Eritrea skal få et levebrød og trives sammen med oss. Med
stort og smått er de nå 21 stykker. Noen er klare for å ut i arbeid, men de fleste skal
fortsette med skolegang slik at de kan ta seg arbeid på ettermiddager, i ferier og i
helgene. Vi har alle erfart at de er ivrige på være med på alt som foregår i bygda. De er
heller ikke redde for å ta et tak. Bedrifter av ulike slag utfordres spesielt. Ta kontakt
for å øke integreringsfarten. Dersom noen har oppgaver som lønnes er det spesielt
kjærkomment, mye fordi mange er i en prosess mot førerkort. Det koster. Det er flott
dersom noen vil prøve seg som sjåførlærer.
Det som vil gjøre susen er at mange er modige nok til å invitere en eller flere med på
noe. Det kan være å invitere hjem, på sopptur, elgjakt, tyttebærplukking, tur til
Gäddede, potetopptaking, fisketur, gåtur eller noe som viser dem hvilke skikker og
unoter vi har i Lierne. Jeg formidler gjerne kontakt. Arnfinn Monsen tlf. 975 782 81
Flyktningkonsulent

OPPSTART SPINNING I NORDLI !
Da setter vi i gang med spinning igjen. Kjører følgende program:
UKE 40-43:
Mandag 3.okt
Kl. 18.00
PULS-spinn
Vivi-Ann
Onsdag 5.okt
Kl. 18.00
PULS-spinn
Madde
Mandag 10.okt
Kl. 18.00
PULS-spinn
Vivi-Ann
Onsdag 12.okt
Høstferie
Mandag 17.okt
Kl. 18.00
PULS-spinn
Vivi-Ann
Onsdag 19.okt
Kl. 18.00
PULS-spinn
Madde
Mandag 24.okt
Kl. 18.00
PULS-spinn
Vivi-Ann
Onsdag 26.okt
Kl. 18.00
PULS-spinn
Madde
Mandag 31.okt
Kl. 18.00
PULS-spinn
Vivi-Ann
Priser:
Klippekort: 410,-, student/honnør (over 60 år) 360,-, drop in: 50,-,
student/honnør 40,-.
VELKOMMEN TIL SPINNING!

NAV Lierne er stengt tirsdag 4. oktober 2016 grunnet samling i NAV Indre Namdal.

LOPPEMARKED PÅ SØRLI SKOLE!
Er du jaktenke? Ta med deg naboen og kom på loppemarked på Sørli skole, lørdag
1. oktober kl. 13 -16. Har du nok av prelesiker fra før, kan du ta turen for å kjøpe
rømmegrøt, kaffe og lodd! Velkommen!
Hilsen 5. klasse.
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ENDRINGER I FORELDREBETALING I BARNEHAGER
Fra 1. mai 2015 er det nye regler om foreldrebetaling i barnehager- fastsettelse av en
nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass for familier
med lav inntekt. Med lav inntekt menes her husholdninger som har en samlet
skattepliktig kapital- og personinntekt på under kr. 473.000,-. Fra 1. jan. 2016 er den
samlede inntekten forhøyet til under kr. 486.750,-. Fra 1. jan. 2016 skal ingen
husholdninger som har en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt på under
Kr. 486.750,- betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1.januar 2016 er
2.655 kroner pr. mnd.
Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer: Fra 1. august 2015 har alle 3-, 4- og 5åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å
få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Den ordningen gjelder for
familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.
(Endringer knyttet til gratis kjernetid ble vedtatt av Kongen i Statsråd fredag 5. juni
2015). Fra 1. august 2016 vil dette beløpet bli forhøyet til en samlet inntekt på under
kr. 417.000,-. Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen.
Søskenmoderasjon videreføres med 50 prosent i foreldrebetaling for barn 2 og
minimum 50 prosent for 3. barn eller flere barn. Foreldrebetalingen skal beregnes ut
fra husholdningens samlede skattepliktige kapital og personinntekt, gjelder begge
ordningene om redusert foreldrebetaling. Som husholdning regnes ektefeller,
registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal
foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er
folkeregistrert. For å få reduksjon i foreldrebetaling må det leveres inn en egen søknad
med dokumentasjon på person- og kapitalinntekt. Som dokumentasjon regnes den siste
selvangivelsen.
Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden: Selvangivelse skal legges ved
søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste
skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på
selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å
opplyse om det ved søknad. Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for
eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon
for inntekt.
Hvis inntekten er endret fra foregående år: Søker kan legge frem annen
dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig
endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes
stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endringer i husholdningens
sammensetning eller lignende.
Søknadsprosedyre: Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.
Retten til moderasjon gjelder utgifter til barnehageplass og inntrer fra oppstart av hvert
barnehageår. Søknadsfrist for redusert betaling er for Lierne kommune satt til 1.
august. Søknader som innkommer etter 1. august hvert år etter hovedopptak, der vil
reduksjon i foreldrebetaling bli gjeldende fra og med førstkommende måned etter at
søknad er levert og godkjent. Den nye forskriften finner dere på:
https://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/Moderasjonsordningerforeldrebetaling/ Søknad om redusert foreldrebetaling eller søknad om gratis
kjernetid sendes Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 NORDLI
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LEDIG VIKARIAT CA. 26 % STILLING SOM
HELSEFAGARBEIDER FRA D.D TIL 30.09.17
Helse og omsorgsetaten har ledig ca. 26 % vikariat som helsefagarbeider på natt for
tiden ved Lierne Helsetun avdeling Kosheim. Arbeid hver 3. helg.
Vi søker deg som er
- Utdannet helsefagarbeider
- Ønsker å arbeide turnus
- Krav om kjørekort klasse B
Vikariatet er ledig for tiltredelse fra d.d. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen,
på tlf. 74343458/mail elin.danielsen@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune;
www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.
Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som vurderes.
SØKNADSFRIST: 15. oktober 2016

LEDIG CA. 16 % FAST STILLING SOM ASSISTENT /
HELSEFAGARBEIDER
Det er fra d.d ledig ca. 16 % fast stilling ved Steinhagan Bofellesskap.
Arbeid hver 3. helg. Helsefagarbeider foretrekkes.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen,
på tlf. 74343458/mail elin.danielsen@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune;
www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.
Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som vurderes.
SØKNADSFRIST: 15. oktober 2016

LEDIG FAST CA. 51 % STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER
Helse og omsorgsetaten har ledig ca. 51 % helsefagarbeider for tiden ved Bjørklund 3.
Arbeid hver 3. av 6 helger på en 6 ukers turnus. (Antall helger kan endres etter avtale,
mulig å søke på en helg for de som ønsker å øke sin stilling, med unntak av helg deles
ikke stillingen. Vi søker deg som er:
- Utdannet helsefagarbeider, men kan åpne opp for søkere uten utdanning.
- Ønsker å arbeide turnus
Stillingen er ledig for tiltredelse fra d.d. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen, på tlf.
74343458 / mail elin.danielsen@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune;
www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.
Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som vurderes.
SØKNADSFRIST: 15. oktober 2016
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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
Prest Martin Ottoson har telefon 0046 702441066
Kirkevergen har telefon 95026518

LAG OG FORENINGER
SØRLI OG NORDLI PENSJONISTLAG
Inviteres av PRO- Frostviken til høstfest 15. oktober kl. 17.00 på Folkets hus i
Stora Blåsjön. Musikk: Janne Hansson. Pris: 200 kr.
Påmeldingsfrist 8. oktober til:
Liv på tlf. 74339187/97535912 eller Halvard på tlf. 92273242
Dagrunn på tlf. 91763620 eller Eldbjørg på tlf. 41339562 NB! Ingen etteranmelding!
Sørli pensjonistlag
Nordli pensjonistlag

UTDANNINGSFORBUNDET SPANDERER MEDLEMSLUNSJ!
Seniorer og andre medlemmer som har anledning, er velkommen på medlemslunsj på
Gale-rie tirsdag 4. oktober kl. 12. Seniorkontakt Oddny møter dere der.
Velkommen!
Hilsen Utdanningsforbundet Lierne.

BINGO
På Sørli Samfunnshus søndag 2. oktober kl. 19.00.

JUPINGAN SPILLER PÅ ELGFEST
På Tunnsjø Samfunnshus lørdag 1. oktober kl. 21.00- 01.00. Inngang kr. 150,-.
salg av elgsodd fra kl. 18.00. Velkommen!
Arr. Tunnsjø samf.hus

SØRLI INNKJØPSLAG
Har nå flyttet inn i nye lokaler. Vi har bare flyttet noen meter og er nå i kjelleren på
Sørli Servicestasjon. Inngang på nedre side av bygget.
Daglig leder
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Til helga er det all grunn til å ta turen til Liernehallen - da spiller nemlig Liernes tre
volleyball-lag årets første seriekamper på hjemmebane!!
Lørdag spiller både 2. div herrer og 3. div damer, mens på søndag debuterer damelaget
i 1. div mot Skjetten. Med andre ord: MYE spennende volleyball man ikke bør gå
glipp av!
Inngang lørdag: Gratis!
Inngang søndag:
Barn (16 år): Gratis
Voksne: 100,Sesongkort: 500,(6 stk 1. div.-kamper: 2. oktober kl. 12, 8. oktober kl. 14, 5. november kl. 13, 5.
februar kl. 12, 26. februar kl. 12 og 12. mars kl. 13)
Det vil bli kiosksalg samt loddsalg på fruktkorg begge dager.
LØRDAG 01/10:
Herrer 2. div:
12:00: Verdal VK - Inderøy
14:00: Lierne - Inderøy
16.00: Lierne - Verdal VK
Damer 3. div:
12:00: Stod - Inderøy
13:30: Lierne - Stod
15:00: Lierne - Inderøy
SØNDAG 02/10:
Damer 1. div:
12.00: Lierne - Skjetten
Kom og hei oss fram til seier!!
Lierne Volleyball
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DIVERSE
TILBRINGERTJENESTEN/BESTILLINGSTRANSPORT
Fra tid til annen oppstår det dessverre feil med bestillingene. Du/dere som skal ut å
reise vil alltid få en sms/oppringning fra transportøren i forkant av turen for å avtale
om avreisetidspunkt. Hvis dere ikke hører noe MÅ dere ta kontakt med oss for å
forsikre dere om at bestillingen er mottatt.
God tur!
Drosjene i Lierne

Fredag 30. september er det strikkekveld får vi får vi besøk av
Ingvill Freland. Hun presenterer den nye boka si.
Ta med strikketøyet og kom kl. 19.00. Velkommen!

FINNLI TRENINGSENTER
Me start me SPINNING måndan ætt høstferin den 17. oktober.
Ungdommer i skolealder fe vårrå me foreldre gratis ein dag fer vukku på organisert
trening, altså spinning. De forutsætt at foreldran hi gyldig treningskort.
Treningskort fer ungdommer under 16 år er halv pris. Foreldre er ansvarlig og må
vårrå me, å hå gyldig treningskort.
Kommuneansatte hi 20% billigar, men må krev refusjon sjøl frå Lierne Kommune
v/Rita Gjertsås. LHL medlemmer hi 30% billigar, men må krev refusjon sjøl tå LHL.
Treningskort fe dåkk kjøpt på Joker Lierne.
Da ønsk me gamle og nye medlemma HJERTE-lig velkømmin te en ny innetrenings
sesong.
PS:E de nån som hi nå ønska i forhold te trening, f.eks styrkesirkel, aerobikk, sumba,
stepp, bodypump eller nå anna. Ta jern kontakt me ein tå oss i styret som e:
Ørjan Sundvik, Harald Bakken, John Arne Vestnor, Tor Arne Moen, John Helge
Inderdal å Åse Tangen.
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