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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Agenda:
Kl. 09.00:
Kl. 12.00:
Kl. 13.00:
Kl. 14.00:

Lierne formannskap
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Mandag 26.02.2018
Kl. 14:00
Befaringer: Lierne Tre og Lierne Utmarksservice
Temamøte: Skog og Utmark
Temamøte: Levende Lierne
Ordinært formannskapsmøte

Til behandling:
10/18
11/18

12/18

18/1252
REFERATER FORMANNSKAPET 26.02.2018
18/1339
SØKNAD FRA LIERNE KOMMUNE OM Å VÆRE AKTØR UNDER
MERKEVAREN "NORGES NASJONALPARKER"
17/7985
DISPENSASJON BYGGEGRENSE OG UTNYTTINGSGRAD - OPPFØRING
AV LAGER/BUTIKK - ARNE BERGLI AS - GNR/BNR 7/49 GNR 007049
Nordli, 20. februar 2018
Bente Estil, sign.
Ordfører

KOMMUNEKASSEN er stengt fredag 23. februar 2018. Er på plass igjen
mandag 26. februar 2018.

BRANNØVELSE - Tirsdag 27.02.18 er det planlagt brannøvelse ved helse og
omsorgstunet i Grong. Datoen er valgt fordi Høylandet har legevakt.
Pasienter fra Lierne loses til Høylandet de timene øvelsen varer, øvelsen er antatt
ferdig kl. 20.00.
Rådmannen
Li-Nytt: Manusstopp tirsdager kl. 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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HOVEDOPPTAK VED LIERNE KOMMUNES BARNEHAGER 2018/2019
Lierne kommune har ledige barnehageplasser ved Sandvika- og Sørli barnehage fra 01.08.2018.
Barn som i dag har plass i barnehagen, trenger ikke å søke. Dersom det ønskes endret oppholdstid
eller overflytting til annen barnehage, må elektronisk søknadsskjema på Lierne kommunes
hjemmeside benyttes.
Samordnet opptak
Barnehagene i Lierne har samordnet opptak. Dette innebærer at foreldre/foresatte benytter felles
opptakssystem. Alle må søke elektronisk. Med et samordnet opptak kan søknadene bli vurdert i
forhold til hverandre og i forhold til kapasiteten, slik at man kan finne en plass så nær opp til
foreldrenes ønsker som mulig.
Rett til barnehageplass:
For å ha rett til barnehageplass etter § 12 "Lov om barnehager" må barnet være bosatt i Lierne
kommune, være født før 01.12.2017 og søknaden må være levert innen fristen for hovedopptak.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har
etter søknad rett til å få tilbud om plass i barnehage innen kommunen fra den måneden barnet fyller
ett år.
Opptaksperiode:
Opptaket gjelder fra 01.08.2018, og fram til skolestart eller til plassen sies opp.
Oppsigelse av barnehageplassen er 2 måneder jf. «Vedtekter for barnehagene i Lierne kommune,
punkt 8».
Barnehageåret er fra 01.08 til 31.07. Blir barnehagene fylt opp ved hovedopptaket, vil det ikke bli
foretatt nye opptak før våren 2019. Hvis det blir plasser ledig etter hovedopptaket vil det være mulig
å søke plass i barnehagene etter hovedopptaket.
Barnehagesatser fra til 01.01.2018.
5 dager / uke
kr 2.910,Matpenger pr. dag
4 dager / uke
kr 2.532,Ekstradager fast plass
3 dager / uke
kr 2.212,Ekstradager uten fast plass
2,5 dager / uke
kr 2.057,2 dager / uke
kr 1.887,-

kr
kr

15,kr 260,350,-

Redusert betaling i barnehage/ 20 timers gratis tilbud.
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Dette innebærer at alle som har en brutto husholdningsinntekt lavere enn kroner 533.500,- kan søke
om redusert foreldrebetaling.
Alle tre, fire- og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt under kroner 450.000,- har rett på
gratis kjernetid på 20 timer per uke. Den enkelte familie må selv søke om reduksjon og søknaden vil
bli behandlet individuelt. Informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside/
Oppvekst og utdanning/ barnehage.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til den enkelte barnehage, og Oppvekst- og kulturetaten i
Lierne kommune tlf. 74 34 34 72.
Sandvika barnehage v/ Jannike Hildrum tlf. 90 22 43 71
Sørli barnehage v/ Agnes Hammer Hanssen tlf. 48 11 06 47
Elektronisk søknadsskjema ligger på Lierne kommunes hjemmeside. www.lierne.kommune.no under
selvbetjeningsskjemaer. Søknadsfrist 9. mars 2018.
Søknadene vil bli behandlet av Oppvekst- og kulturetaten i løpet av mars 2018
Oppvekst- og kulturetaten
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SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLEÅRET 2018/2019
Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid. Tilbudet skal
gjelde for barn på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. (Opplæringsloven § 137)
Skolefritidsordning er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud og administreres av rektor ved den enkelte
skole.
Opptaksperiode:
Opptaket i SFO gjelder til og med 4. årstrinn eller til SFO plassen sies opp. Oppsigelse av SFO
plassen er 2 måneder, jf. «Vedtekter for Lierne kommunale skolefritidsordning» punkt 8.
Barn som har plass i SFO i dag trenger ikke å søke, dersom det ønskes endring i form av reduksjon
eller utvidelse av oppholdstid må elektroniske søknadsskjema på Lierne kommunes hjemmeside/
skolens hjemmeside benyttes.
Hvis det er ønsker om SFO-plass på 5.-7. årstrinn, søkes det om dette ved ordinært opptak. SFOplassen gjelder da for ett år i gangen, jf. punkt 4 i vedtektene.
Åpningstider:
Åpningstid for skolefritidsordningen er kl. 07:30 til 08:45, og fra skoleslutt/ leksehjelp til kl. 16.30.
Åpningstiden kan reguleres ved den enkelte skole i samarbeidsutvalget innenfor de til enhver tid
vedtatte budsjett og stillingshjemler.
SFO kan være stengt i inntil fem planleggingsdager per år.
Foreldrebetaling:
Foreldrebetalingen for SFO som følger skoleruta er for 2018 satt til:
Under 10 timer / uke
kr 1.075,- / mnd.
10 - 15 timer / uke
kr 1.425,- / mnd.
Over 15 timer / uke
kr 1.905,- / mnd.
Foreldrebetalingen i SFO for de som bruker SFO 11 mnd./år (også i skoleferiene) er for 2018 satt til:
Under 10 timer / uke
kr 1.160,- / mnd.
10 - 15 timer / uke
kr 1.550,- / mnd.
Over 15 timer / uke
kr 2.105,- / mnd.
Avhengig av antall elever, vil SFO i hovedsak bli lagt til barnehagene under skoleferiene.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til den enkelte skole og Oppvekst- og kulturetaten i
Lierne kommune tlf 74 34 34 72
Stortangen skole v/ Jon Pedersen
74 34 34 64
Sørli skole v/ John Arne Vestnor
74 34 35 59

Elektronisk søknadsskjema ligger på Lierne kommunes hjemmeside. www.lierne.kommune.no under
selvbetjeningsskjemaer. Søknadsfrist 9. mars 2018.
Søknadene vil bli behandlet av Oppvekst- og kulturetaten i løpet av mars 2018
Oppvekst- og kulturetaten
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FERIEVIKARER HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD 2018
Helse- og omsorgsetaten og renhold har behov for ferievikarer sommeren 2018 på
følgende steder:
Lierne Helsetun, sykehjem
Lierne Helsetun, kjøkken
Lierne Helsetun, vaskeri
Legekontoret
Åpen omsorg/hjemmehjelp
Psykiatribolig
Boliger for funksjonshemmede
Brukerstyrt personlig assistent/boveiledning
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 går på v.g.skole helse og oppvekst/helsefagarbeider. 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.
Vår ferieavvikling er inndelt i to perioder. Periode 1 uke 25 -28. Periode 2 uke 29 – 32.
Oppgi i søknaden hvilken periode du søker på, periode 1, 2 eller begge. De som kan ta
begge periodene vil bli prioritert.
Spørsmål kan rettes til helse- og omsorgskontoret, tlf. 74 34 34 50, for renhold i Nordli
Britt Oline Wallinder tlf. 95 85 66 98, renhold i Sørli Ann Helen Gjertsås tlf. 95 10 40
86.
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. Søknaden må
inneholde ønsket arbeidssted i prioritert rekkefølge, og ønsket stillingsprosent.
Elektronisk søknadsskjema finner du på Lierne.kommune.no
Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 25 -32, må også levere
elektronisk søknad.
Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse.
Søknadsfrist 25. februar 2018.
Helse- og omsorgsetaten/PU-etaten
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LAG OG FORENINGER
ÅRSMØTE I LIERNE IL
Onsdag 28. februar kl. 19.00 på klubblokalet, gamle
Stortangen. Årsmøtepapirer legges ut på hjemmesiden. Ta
kontakt med Patrik Lundgren eller Merete Gjertsås, om du
ønsker å få papirutgave. VELKOMMEN!

Jenter 19 til NM i Stavanger!
Lierne J19 skal til NM 9.-11.mars. Og vi trenger reisepenger: SPONSORER ønskes! Vi tar kontakt med
bedrifter, lag og foreninger snart, og hvis privatpersoner ønsker å gi noen kroner er vi SVÆRT
TAKKNEMLIGE. Alle beløp er verdifulle.
Kontonr. til Lierne Volleyball: 4448.12.20200.
Mrk: NM J19.
Årets J19 lag er følgende spillere: Synnøve Gjertsås, Natalie Totland, Charlotte Skåle, Maja
Gåsbakk, Thea Hestnes (fra Hitra), Nora Bruvoll Valfridsson, Maya Opsal, Kari Bruce, Selma
Risberg Kveli, Sanna Blomdahl og Sofie Skogen.
PANT: Norsk eller svensk pant tas imot: ring Hilde B. 47261043 i Nordli/Kvelia/Tunnsjø, og
Eirin 91694518 i Sørli. Vi blir svært glade hvis dere panter selv – og legger lappen i kassen på
butikken – men kjører og henter hvis dere ønsker å gi bort – men ikke har anledning til å pante
selv!
TUSEN TAKK TIL ALLE SOM ØNSKER Å STØTTE! 😊

SAMMENHENGEN MELLOM TARMEN OG HELSA VÅR
Vi inviterer til foredrag og lunsj kl. 11.00 torsdagene 1., 8. og 15. mars på Sørli
aktivitetssenter. Temaet «sammenhengen mellom tarmen og helsa vår» er aktuelt og
det er mye ny forskning. Inger Marie K. Skåle kommer og forteller oss litt om temaet,
og biblioteket har kjøpt inn og presenterer bøker om temaet. Påmelding til Ingvill
Freland på tlf.: 90 57 74 19 innen tirsdag 27. februar kl. 20.00. Pris kr 50,- for hver
gang. Man kan melde seg på alle 3 dagene eller enkeltvis.
Velkommen!
Sørli Helselag og Lierne folkebibliotek

ÅRSMØTE I SØRLI HELSELAG
onsdag 14. mars kl. 18.00 på Aktivitetssentret.
Saker som ønskes tatt opp på møtet, sendes til leder Kari Merete Lian innen 10.mars.
Det blir kaffe og noe godt å bite i. Velkommen!
Sørli Helselag
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LUNSJ
Vi ønsker å invitere våre brukere og frivillige til lunsj
mandag 12. mars kl. 11.30 (på Frivilligsentralen).
Gi beskjed om du kommer til Frivilligsentralen tlf. 46 84 39 89 innen onsdag 7. mars.
Lierne Frivilligsentral

ÅRSMØTE for Lierne Frivilligsentral
blir 19. mars 2018 kl. 18.00 på Lierne Frivilligsentral.
Vanlige årsmøtesaker.
Frist for innkomne saker er onsdag 7. mars.

Årsmøte HLF Lierne /Namsos
Det blir årsmøte i HLF (Hørselhemmedes Landsforbund) Lierne /Namsos på Lierne
Frivilligsentral
Onsdag 14. mars kl. 18.00. Enkel servering.
Dere fra Lierne som står som medlemmer i HLF Namsos inviteres til årsmøtet.
(Det er åpent for dere som ikke er medlem, men som ønsker å bli medlem også.)
Det ble i september 2017 valgt et styre fra Lierne for å holde liv i Namsos- avdelingen.
Styret består av Leder Arnodd Lillemark, styremedlemmer Marie Aagård Urdshals og
Lena Gjertsås.
Varamedlem Odd Hermann Totland.
Ved å betale medlemskontingent (490 kr pr år) til HLF har dere en gunstig
erstatningsordning hvis dere selv må skaffe nytt høreapparat.
Det selges batterier på Frivilligsentralen.

DIVERSE
HEI!
Bli bortreist helga 23.02-25.02, men fredag 02.03 bli æ heim å kaffekjeln e varm fra
kl. 12.00 og utover dagen.
Kari Gartland

HYSJ!!! Vi ber så pent vi kan om å slippe oppmerksomhet på dagene våre, som nå
nærmer seg. Takk!

Gunnvor og Reidar

LEILIGHET TIL SALGS sentralt i Namsos. 2 soverom. Passer godt for
studenter og videregåendeelever. Tlf. 900 34 058

LEILIGHET TIL LEIE
Leilighet på Herredshuset m 2 soverom + bod blir ledig for leie fra 1juni 2018
Ta kontakt m Ellinor på telefon 951 35 900 /74 33 95 95
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Lierne Nasjonalparksenter er besøks- og informasjonssenter
for nasjonalparkene Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne, og er
autorisert av Miljødirektoratet. Vi er organisert som et IKS,
med kommunene Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne
samt Trøndelag fylkeskommune som eiere. I tillegg til
informasjonsansvar for verneområdene har vi utstillingen «Å
leve av naturen – Å leve med rovdyr» og utendørs
Geologipark. Vi driver en utstrakt naturformidling gjennom skoleopplegget «Leve med Rovdyr» der
ca 1000 trønderske skolelever på 7.trinn deltar hvert år. Vi er en betydelig initiativtaker innenfor
naturbasert næringsutvikling i regionen, og har gjennomført flere store verdiskapingsprosjekt basert
på naturarven. Innenfor dette arbeidet samarbeider vi tett med både aktører, salgsapparat og ikke
minst med Lierne Utvikling AS som driver omstillingsprogrammet i Lierne kommune fram til 2021.
Vi har gitt ut 3 bøker; sist praktboka om Børgefjell sammen med naturfotografene Steinar Johansen
og Kjartan Trana, og er nå midt i et nytt bokprosjekt om nasjonalparkene i Trøndelag. Vi har
koordinator- og pådriverfunksjonen i kompetansefelleskapet og forvaltningsknutepunktet
«Naturporten», der vi er samlokalisert med Nasjonalparkforvaltningen, Statens Naturoppsyn og
Fjellstyrene i Lierne. Vi har gående flere prosjekt som skal utvikle dette fellesskapet og
knutepunktsfunksjonen.

Nå ønsker vi å løfte informasjonsarbeidet vårt til nye høyder, samtidig som vi i
reiselivssammenheng sikter mot stjernene! Vi oppretter derfor en ny 100 % fast stilling
hos oss fra 01.05.2018, og vi oppfordrer DEG til å søke!
Tiltenkte oppgaver for denne stillingen:
- Ansvar for å koordinere informasjonsarbeidet, sammen med nasjonalparkforvalter
- Ansvar for våre digitale informasjonskanaler
- Delansvar i vårt arbeid innenfor naturbasert næringsutvikling
- Prosjektleder/-medarbeider for en del pågående prosjekter innen utvikling av
knutepunktsfunksjonen i kompetansefellesskapet «Naturporten»
- Prosjektmedarbeider i oppfølgingen av boka om nasjonalparker i Trøndelag
- Andre oppgaver må kunne påregnes
Vi ser etter deg med
- Relevant høyere utdanning eller tilsvarende
- Realkompetanse innen informasjon, kommunikasjon og markedsføring
- Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
- Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid
Vi tilbyr
- Lønn etter avtale
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Et kompetansesterkt og utviklende fagmiljø
- Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
Søknadsfrist 06.03.2018. Send din søknad med vedlegg til post@naturporten.no. For mer
opplysninger kontakt daglig leder Lillian Bergli, tlf 41 55 99 98, lillian@naturporten.no
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FISKEBILEN KOMMER
Fersk torsk, seifilet, hysefilet og uer.
Nordli: Torsdag 22. feb. kl. 12-17 ved Lierne samfunnshus/ Li-verten 123
Sørli: Fredag 23.feb. kl. 12-17 ved Matkroken Mebygda
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