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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

SØRLI GAMLE BRANNSTASJON PÅ JULE VURDERES SOLGT
Lierne kommune ønsker å selge den gamle brannstasjonen på Jule, som ligger mellom
elva og Li-Skifer, og som har vært utleid de siste 11 årene. Den har et areal på
60.75 m2, og selges som forevist. Bud stiles til Lierne kommunestyre,
Heggvollveien 6, 7882 Nordli og fristen settes til 17. oktober 2016. Evt. spørsmål kan
rettes til rådmann Karl Audun Fagerli, tlf. 950 59116 eller
karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no
Rådmannen

VEGSTENGING
Fv. 348 Jule – Berglia vil bli helt stengt for biltrafikk på Julestraumen bru i perioden
5. oktober kl. 12.00 - fredag 7. oktober kl. 17.00.
Stengingen skyldes montering av ny midlertidig bru. Midlertidig bru vil være
dimensjonert for akseltrykk på 10 tonn og totalvekt 60 tonn.
Fotgjengere og syklister vil kunne passere over brua. Omkjøring for personbiler på
sørsiden av innsjøen Lenglingen fra Jule til Aspneset (Sørsivegen).
Statens vegvesen har etablert kontakt med Lierne kommune for å gi best mulig
informasjon til de som er berørt av stengingen, samt for å ivareta beredskapen i forhold
til liv og helse. Det vil under denne perioden vegen er stengt, være Statens Vegvesen
som betaler bompengeavgiften.
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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FYLKESMANNENS TILRÅDNING OM KOMMUNESTRUKTUR
Hva sier Fylkesmannen i Nord Trøndelag i sin tilrådning om framtidig
kommunestruktur for Lierne og Indre Namdal? Her følger uttrekk fra Fylkesmannens
rapport til Kommunal- og regionaldepartementet 01.10.16:
Fylkesmannens vurdering av framtidig kommunestruktur for fylket
Med utgangspunkt i målene for reformen vil Fylkesmannen peke på en fremtidig
kommunestruktur rundt de etablerte samarbeidsløsningene og regionsentra som er i
fylket. Dette vil si en hovedinndeling i Ytre Namdal, Midtre Namdal, Indre Namdal,
Inn-Trøndelag, Innherred og Værnes.
Dette vil gi større kommuner med større fagmiljø, kommuner som er mer rustet til å
påta seg nye oppgaver, og kommuner som i større grad kan ta hånd om sine lovpålagte
oppgaver i egen regi. Denne regioninndelingen har i store trekk vært utgangspunkt for
kommunenes arbeid med fellesutredninger og intensjonsavtaler. Fylkesmannen mener
derfor at det har vært, og er utviklingstrekk i samhandlingen mellom kommunene i
fylket, som på lengre sikt kan gi følgende kommunestruktur: (resten ut over Indre
Namdal er tatt ut i dette utdraget)
- Grong, Namsskogan, Lierne og Røyrvik.
På grunn av lange avstander er det for Indre Namdal krevende å komme fram til en
strukturløsning som svarer til reformens mål. Løsningen framover kan være at
kommunene utvikler en mer helhetlig og forpliktende samhandlingsmodell, eller at to
eller flere kommuner går sammen og danner nye kommuner.
En kommunestruktur basert på en regioninndeling vil sette ekstra krav til hvordan man
skal opprettholde lokalt engasjement og samfunnsutvikling i alle deler av den nye
kommunen. For Indre Namdal medfører store avstander og tynt befolkningsgrunnlag,
at dette er ekstra krevende.

Fylkesmannens endelig tilrådning
Fylkesmannen vurderer at det, på bakgrunn av prosessene som har vært og vedtakene
til kommunene, ikke er grunnlag for å tilrå denne kommunestrukturen nå. I vår
tilrådning legger vi vekt på at kommunereformen bygger på frivillighet og gode
lokaldemokratiske prosesser. Ut fra dette tilrår Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
følgende sammenslåinger med virkning fra 1.1.2020:
kale
vedtak.
Det allerede vedtatt at Leksvik kommune går sammen med Rissa kommune i SørTrøndelag, og blir til én kommune fra 1. januar 2018.
Er det noen som har spørsmål i forhold til dette, så ta kontakt med ordfører
Bente Estil på telefon 48 25 46 74.
Ordføreren
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Fylkesmannen sier videre i sin tilrådning følgende spesifikk om Indre Namdal:
2.5.4 Indre Namdal
Indre Namdal består av kommunene Høylandet, Lierne, Grong, Røyrvik og
Namsskogan. Grong kommunestyre har fattet vedtak om at de ønsker
kommunesammenslåing. Videre beklager Namsskogan kommunestyre i sitt vedtak at
verken Indre Namdalsalternativet eller alternativet Namsskogan-Røyrvik lot seg
realisere. Det er ingen gjensidige vedtak om kommunesammenslåing.
Kommunene i Indre Namdal er svært små og sårbare når det gjelder
tjenesteproduksjon. Lierne, Røyrvik og Namsskogan har alle et innbyggertall i
området 500-1400. Lavt innbyggertall bidrar til at kommunens økonomi er sårbar i den
forstand at det er krevende å takle svingninger i inntekter og i tjenestebehov. Negativ
og skjev befolkningsutvikling har ytterligere forsterket kommunens sårbarhet. I tillegg
er det store avstandsutfordringer, som gjør det ekstra krevende å finne gode løsninger
som sikrer gode og likeverdige tjenester.
Fylkesmannens vurdering er «selvstendighetsalternativet» framover vil kreve en
styrking og videreutvikling av det interkommunale samarbeidet for å sikre kompetanse
og gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Dagens interkommunale samarbeid
står ikke sterkt nok til å møte dagens og framtidas krav og utfordringer. Det er behov
for å iverksette tiltak på kort sikt for å styrke dette.
Fylkesmannen vil peke på at en alternativ løsning kunne vært en ny sammenslått
kommune for hele Indre Namdal, alternativt at to eller flere kommuner går sammen.
Indre-Namdalsalternativet er utredet, men kommunene kom ikke fram til felles
intensjonsavtale om sammenslåing. En ny og større kommune hadde vært bedre i stand
til å takle uforutsette hendelser og svingninger i tjenesteproduksjonen, samt at
sårbarheten med små fagmiljø hadde blitt redusert.
Lavt innbyggertall og krevende geografi gjør at det er vanskelig å se en optimal
kommunestruktur for Indre Namdal som svarer til kommunereformens mål. En ny
sammenslått kommune for Indre Namdal vil ha en rekke svakheter. En eventuell ny
kommune vil fortsatt ha et begrenset innbyggertall. Krevende geografi med store
arealer og store avstander, setter ekstra krav til hvordan man sikrer og videreutvikler
lokaldemokrati og utvikling i alle deler av en ny kommune. Indre Namdal utgjør heller
ikke en naturlig «hverdagsregion». Fylkesmannen vurderer at Indre Namdal kommune
fortsatt ville ha behov for interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver. En
eventuell ny kommune vil heller ikke være spesielt godt rustet til å påta seg nye
oppgaver. Enten løsningen på lang sikt er en større kommune i Indre Namdal eller
ulike former for mer forpliktende interkommunalt samarbeid, vil det kreve
spesialtilpasninger som tar hensyn til en krevende geografi.
For de aller minste kommunene i Indre Namdal kunne en mulig løsning være en
sammenslåing mellom Røyrvik og Namsskogan. Isolert ville dette ikke bidra til å nå
målene med kommunereformen, men representerer et bidrag til redusert sårbarhet.
Høylandet har tatt et retningsvalg inn mot Overhalla og øvrige kommuner i Midtre
Namdal.
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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Utvalg for Folk og Livskvalitet
Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Dato:
Tirsdag 11. oktober 2016
Tidspunkt: Kl. 13.00 – ordinært utvalgsmøte
Til behandling:
1. Referater
2. Status over områder innen helse- og omsorgsetaten som ble nevnt i
interpellasjon, Lierne kommunestyre 16.06.16
3. Årsplaner oppvekst- og kulturetaten 2016-2017
4. Vedtektsendring barnehagene i Lierne
5. Kulturminneplan i Lierne – revidert prosjektplan
6. Avklaringer vedrørende Oppvekstforum – Partnerskapsavtale
7. Li-martnan 2017 – organisering og oppnevnelse av arrangementskomite
Nordli, 4. oktober 2016
Einar Otto Ingulfsvann, sign.
leder

LEDIG FAST 51,76 % STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER
FRA 01.01.17
Helse og omsorgsetaten har ledig 51,76 % fast som helsefagarbeider på dag/kveld for
tiden ved Lierne Helsetun avdeling Kosheim. Arbeid hver 3. helg. Stillingen kan ikke
deles.
Vi søker deg som er
- Utdannet helsefagarbeider
- Ønsker å arbeide turnus
Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.17. 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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LEDIG FAST CA. 51,2 % STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER
Helse og omsorgsetaten har ledig ca. 51,2 % 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

LEDIG CA. 16 % FAST STILLING SOM ASSISTENT /
HELSEFAGARBEIDER
Det er fra d.d ledig ca. 16 % fast stilling ved Steinhagan Bofellesskap.
Arbeid hver tredje 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
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LEDIG 100 % VIKARIAT SOM HELSEFAGARBEIDER FRA D.D.
T.O.M. 31.08.2017
Helse og omsorgsetaten har ledig 100 % vikariat (ca. 78 % i fastsatt turnus og ca. 22 %
i vikarpool) som helsefagarbeider for tiden ved lang-/korttidsavdeling ved Lierne
Helsetun.
Vi søker deg som er
- Helsefagarbeider
- Ønsker å arbeide turnus
- Arbeide hver 3. helg
Vikariatet er ledig for tiltredelse fra dags dato med varighet til og med 31.08.2017.
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 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
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
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MARKERING AV VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2016
Vi markerer verdensdagen for psykisk helse i Lierne med å invitere til lunsj på Lierne
Frivilligsentral i Nordli, «gammel bankbygget.»
Det vil skje tirsdag 11. oktober 2016 mellom kl. 10.00-14.00, velkommen til alle!
Hvis noen trenger skyss fra Sørli kontakt Frivilligsentralen på tlf. 46 84 39 89 for å
avtale.
«... fordi livet forandrer seg ..." er temaet for Verdensdagen for psykisk helse 2016.
Verdensdagen for psykisk helse 2016, som er den 10. oktober hvert år, har som mål å
øke bevisstheten rundt betydningen av endringer i livet og samfunnet, egen identitet og
hvordan tilhørighet og meningsfulle aktiviteter kan bidra til bedre psykisk helse.
Hovedmål for årets kampanje:
 Øke kunnskapen om at åpenhet er det viktigste du kan gjøre for din
psykiske helse
 Bidra til dialog og kunnskap om at endringer er en del av livet og kan føre
til vekst
 Bidra til at flere vet hvordan vi kan bli tryggere på oss selv for å håndtere
livets forandringer
Årets tema «… fordi livet forandrer seg …» handler om at endringer er en naturlig del
av livet. Hvordan vi møter endringene vil påvirke vår psykiske helse. Og hvordan vi
har det inni oss kan påvirke hvordan vi responderer på endring.
Vi lever i en verden der endring og omstillinger er en del av livet. Noen endringer er
små, andre større. Noen oppleves som positive, andre som negative eller nøytrale.
Teknologi og sosiale medier bidrar til at vi opplever disse endringene som flere og
kanskje raskere.
Vi ønsker å bruke Verdensdagen for psykisk helse 2016 til å øke bevisstheten rundt
betydningen av endringer, egen identitet og hvordan tilhørighet og meningsfulle
aktiviteter kan bidra til bedre psykisk helse.
VELKOMMEN TIL Å MARKERE DAGEN SAMMEN MED OSS, LIERNE
FRIVILLIGSENTRAL, MENTAL HELSE LIERNE OG FAMILIEENHETEN.
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KIRKE
Prest Martin Ottoson har telefon 0046 702441066
Kirkevergen har telefon 95026518

LAG OG FORENINGER
LIERNE SENIORDANS
Øvelsene blir flyttet fra mandager til torsdager fra og med uke 42. Første torsdag blir
da 20. oktober, samme tid og sted.
Lierne seniordans

TUSEN TAKK – til alle som kom og hjalp oss til seier i
vår første 1. div-kamp nå sist søndag! Håper dere, med flere (!?), kommer til
Liernehallen LØRDAG 8. OKTOBER kl. 14.00 og lager like god stemning!
For: Lørdag møter vi studentene fra Trondheim: NTNUI. Vi satser på en like
artig og flott opplevelse som sist.
Barn (16 år): Gratis
Voksne: 100,-. Vi har kiosksalg samt loddsalg på fruktkorg!
Kom gjerne i god tid før kampstart. Hjelp og hei oss opp og fram!!
Velkommen i hallen!

Hilsen Volleyball-tausinj

TUSEN, TUSEN TAKK TIL ALLE SOM BIDROG TIL AT VI ATTER EN GANG
FIKK EN KJEMPEFIN ELGFESTHELG I TUNNSJØEN. OG IKKE MINST, STOR
TAKK TIL JAKTLAGA SOM SPANDERER KJØTT TIL ARRANGEMANGET.
" UTEN DERE HADDE VI IKKE KLART DETTE"
Styret Tunnsjø samf. hus

BINGO
På Kveli Samfunnshus søndag 9. oktober 2016 kl. 19.00.
Premiesum kr. 15 000. Kaffe. Velkommen!

BINGO
På Tunnsjø Samfunnshus onsdag 12. oktober 2016 kl. 19.00.
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DIVERSE
All oppmerksomhet på 80-årsdagen min den 13.10.2016 frabes.

Ragnhild Kveli

FINNLISTUGGU TRENINGSENTER
Uke 42 er vi i gang med Spinningen igjen. Mandager og onsdager, OBS ny tid
kl. 18.30. Mandager kjører vi litt kortere spinning, med ei god styrkeøkt.
Onsdager en lengre spinning, med kortere styrkeøkt. Torsdag den 06.10.16 kl. 09.00
kjører vi ei rein styrkeøkt/sirkel for å se om det er interesse. PS gratis treningsøkt.
Vi har fått en instruktør i teamet Ingrid Elisabeth Bentzen.
Ønsker gamle og nye trimmere velkommen!
Finnlistuggu treningsenter.

LEILIGHETER TIL LEIE PÅ HERREDSHUSET
3-roms leilighet i underetasjen m/carport og 2-roms leilighet i 3. etasje. Ta kontakt
med Elinor på tlf. 74 33 95 95/95 13 59 00

MALER LEDIG FOR OPPDRAG
Ring Linda tlf. 41 23 45 20

