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Uke 8

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLANER I LIERNE
Jule sentrum: Planarbeidet omfatter i hovedsak revidering/oppdatering av
eksisterende plan. Nytt tiltak i planen er innregulering av et område for universell
boligbebyggelse vest for Vestre Vikbakken.
Laksjøli: Planarbeidet omfatter revidering/oppgradering av eksisterende plan, en
forskyvning av planområdet vestover og innregulering av 5 nye tomter.
Slåttemyra: Planarbeidet omfatter sammenslåing av 2 eksisterende planer (Slåttemyra
og Slåttemyrtangen). Sammenslåingen medfører en oppdatering av eksisterende
planer, samt innregulering av 2 nye tomter.
Høringsdokumentene ligger på kommunens hjemmeside: www.lierne.kommune.no
Høringsfrist er 27.3.19 og uttalelser/merknader sendes til: Lierne kommune,
Heggvollveien 6, 7882 NORDLI eller postmottak@lierne.kommune.no

Åpningstider: 21.01.2019- 21.02.2019

Mandag-torsdag kl. 08.30-17.00
 Tirsdag 19.02.-torsdag 21.02. er det kun drop-in, så hvis du ikke har
hatt anledning til å delta tidligere, er du velkommen da!

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

Lierne kommunestyre
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 26.02.2019
18:00

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/19

19/1276
REFERATER LIERNE KOMMUNESTYRE 25.02.2019
18/3048
BYGGEREGNSKAP - UTSKIFTING VENTILASJONSANLEGG,
LI-VERTEN/KOMMUNEHUS 2018
19/284
BYGGEREGNSKAP SANDVIKA RENSEANLEGG 022076
19/382
BYGGEREGNSKAP, MOBILT RØNTGEN
18/2778
OPPSTARTSVEDTAK 2019 OPPRUSTING AV NESSETVEIEN
18/6002
HØRINGSUTTALELSE - NY FJELLOV - LIERNE KOMMUNE
14/1796
REGULERINGSPLAN SANDMOEN - FRODE SKJELBRED - GNR/BNR
006007
18/6521
FELLES AVTALE TRØNDELAG - BETALING SKOLEPLASS FOR
FOSTERHJEMSPLASSERTE ELEVER
18/5432
UNDERRETNING OM TESTAMENT ANNA ØSTNOR
18/7039
FORPROSJEKT STØVIKA INDUSTRIOMRÅDE PRONEO AS - LIERNE
KOMMUNE
18/7759
HØRING - REVIDERING FOR REGULERINGEN AV ØVRE NAMSEN
18/8507
IKA TRØNDELAG - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN
19/1235
EVT. KJØP AV LEILIGHET I BORETTSLAG PÅ JULE
19/1246
HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2019, LIERNE UTVIKLING
19/1248
OMSTILLINGSPLAN 2015-2021. REVIDERING
19/1299
NYTT GJENBRUKSTORG FOR LIERNE. AVTALE MED MIDTRE
NAMDAL AVFALLSSELSKAP

2/19

3/19
4/19
5/19
6/19
7/19

8/19

9/19
10/19

11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19

Lierne 19. februar 2019
Bente Estil, sign
Ordfører

Karl Audun Fagerli
Rådmann
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HOVEDOPPTAK VED LIERNE KOMMUNES BARNEHAGER 2019/2020
Lierne kommune har ledige barnehageplasser ved Sandvika- og Sørli barnehage fra 01.08.2019.
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.
Rett til barnehageplass:
For å ha rett til barnehageplass etter § 12 "Lov om barnehager" må barnet være bosatt i Lierne
kommune, og søknaden må være levert innen fristen 8.mars 2019.
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 01.08.2019, 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 2020. Hvis det blir plasser ledig etter hovedopptaket, vil det være mulig
å søke plass i barnehagene etter hovedopptaket.
Barnehagesatser fra 01.08.2019.
5 dager / uke
kr 3.040,Matpenger pr. dag
4 dager / uke
kr 2.645,Ekstradager fast plass
3 dager / uke
kr 2.311,Ekstradager uten fast plass
2,5 dager / uke
kr 2.149,-

kr
kr

15,kr 260,350,-

Redusert betaling i barnehage/ 20 timers gratis tilbud.
Det gis 30% søskenmoderasjon for det andre barnet og 50% søskenmoderasjon for det tredje barnet
og oppover.
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 541.500,- kan søke
om redusert foreldrebetaling.
Alle tre, fire- og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt under kroner 533.500,- 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 8. mars 2019.
Søknadene vil bli behandlet av Oppvekst- og kulturetaten i løpet av mars 2019
Oppvekst- og kulturetaten
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Utlysning av plass i skolefritidsordningen (SFO) skoleåret 2019/2020
Lierne kommune lyser ut ledige plasser i skolefritidsordningen ved Stortangen og Sørli
skole for skoleåret 2019/2020. Det gis tilbud om halve og hele plasser.
Elever som har plass i SFO i dag og som ønsker å fortsette i SFO må søke på nytt,
da kommunestyret 29.11.18 vedtok endringer i tilbudet fra 01.08.19.
Fra 01.08.19 gis det SFO tilbud om halv plass (5 økter per uke) og helplass (6 økter
eller mer per uke).
Hvis det er ønsker om SFO-plass på 5.-7. årstrinn, søkes det om dette ved ordinært
opptak. SFO-plassen gjelder da for ett år i gangen, jf. punkt 4 i vedtektene.
Foreldrebetaling:
Matpenger i SFO fra 01.08.19:
Halv plass kr. 120,Hel plass kr. 240,Foreldrebetalingen i SFO som følger skoleruta er fra 01.08.19:
Halv plass
kr 1.075,- / mnd.
Hel plass
kr 1.905,- / mnd.
Foreldrebetalingen i SFO 11 måneder per år (også i skoleferiene) er fra 01.08.19:
Halv plass
kr 1.160,- / mnd.
Hel plass
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 8. mars 2019.
Søknadene vil bli behandlet av Oppvekst- og kulturetaten i løpet av mars 2019

Oppvekst- og kulturetaten
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SPINNING I NORDLI !
Vi fortsetter med spinning i Nordli, hver mandag fram til påske:
UKE 9-15 : (25.feb.-8.april)
MANDAGER
Kl 18.15*

Intervall/puls-spinn
(ca. 45 min)

Tone uke 9, 12 og 15
Vivi-Ann uke 10 og 14
Madde uke 11 og 13.

*NB: Merk tiden 
Følg gjerne med på facebook: «Spinning i Nordli» eller på hjemmesiden til Lierne Kommune for evt
ekstra-timer, eller avlysninger.
PRISER 2019:
Klippekort 11-klipp ordinær:
kr 442,Klippekort 11-klipp 20 %:
kr 354,- (kommunalt ansatte)
Klippekort 11-klipp student/honnør: kr 380,- (student m/bevis, honnør: over 60 år!)
Drop-In vanlig:
kr 51,Drop-In student/honnør:
kr 41,Elever på ungdomstrinnet spinner fremdeles gratis sammen med en betalende voksen!
VELKOMMEN TIL SPINNING!

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 24 februar 2019: Ingen gudstjeneste i Lierne.

LAG OG FORENINGER
LEDIGE LEILIGHETER I FIRER-BOLIG PÅ JULE
Det er nå ledig 2 leiligheter i 4-er bolig i boligfeltet på Jule.
Leiligheten er på 1 plan har 2 soverom og ei husleie på kr 5.588,- pr. måned.
Leiligheten på 2. plan har 3 soverom og ei husleie på kr. 6.210,- pr måned
Leilighetene har også bredbåndstilgang med internett og TV. Utgifter til dette vil
komme i tillegg til ovennevnte priser
Det kan også avtales leie av garasje ved behov.
Leilighetene vil også kunne deles opp til hybler med delvis møblering om ønskelig.
Det er da 2 egne soverom i 1 etg og 3 soverom i 2 etg. Husleien vil da kunne deles på
antall beboere.
Søknad om leie sendes Lierne Boligutleie A/S v/Robert Gåsbakk, Østvikveien 12,
7884 SØRLI.
Spørsmål og avtale om visning kan rettes til tlf. 916 48 784.
Søknadsfrist 01.03.19
Lierne Boligutleie A/S
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ÅRSMØTE I LIERNE RØDE KORS
Tirsdag 26. februar 2019, kl 19.00 på Røde kors huset.
Vanlige årsmøte saker.
Kaffe m/noe til spanderes.
FØRSTEHJELPSKURS
Lierne Røde kors arrangerer førstehjelpskurs med oppstart 6/3 19 kl 18.00 (Øvrige
kursdager blir den 8/3, (9/3), 11/3 og 20/3.
Frist for påmelding 1/3 18.
For mer informasjon/påmelding ta kontakt med: Elin Danielsen telefon: 936 63 458
Lierne Røde Kors

Årsmøte Lierne Frivilligsentral
mandag 11. mars 2019 kl. 16.30.
Vanlige årsmøtesaker.
Frist for innsending av saker blir torsdag 28. februar 2019.

HEI ALLE JAKT-, FISKE- OG FRILUFTS-INTERESSERTE!
Lierne jeger- og fiskeforening holder søndag den 17. mars et ekstraordinært årsmøte på
kommunehuset i Nordli.
I forbindelse med årsmøtet kommer fylkeslaget hit med skyte-simulator, fra 17.00 vil
det være mulighet for alle å prøve simulatoren!
19.00 starter årsmøtet, møtet vil være åpent for alle!
Velkommen skal dere være!

ÅRSMØTE OG GRUPPEMØTE - SØNDAG 24. FEBRUAR
Sted: Kommunestyresalen, kommunehuset/ Adm.bygget. Lierne Arbeiderparti
avholder ekstraordinært årsmøte, kl.18.00 og Gruppemøte med gjennomgang av saker
til kommunestyremøte ca. kl.18.30 (samme sted) - Vel møtt!

ÅRSMØTE JULE GRENDEHUS
Onsdag 20. mars 2019 kl 18.00 på Grendehuset.

Styret

DIVERSE
ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN!
Osvald
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I FRABED MEIG ALL OPPMERKSOMHEIT PÅ DAN MIN DEN
02.03.
Astrid Vestnor
HYTTE ØNSKES KJØPT!
Noen som har eller vet av noen som har en hytte til salgs i Lierne?
Jobber i Sandvika på Nasjonalparksenteret, så en hytte i Nordli hadde vært perfekt.
Stiller ikke store krav, men strøm og ikke så altfor langt unna bilveg er å foretrekke.
Så om du vet av noe som kan være aktuelt så ring meg på 936 89 000 eller send meg
en melding.
Kristian Fiskum Nesser

TURBODAG PÅ ASPNESET
Lørdag 23. Februar kl. 12.00 blir det turbodag på Aspneset
hos AN-Motor AS.
Det blir da mulig å prøve diverse modeller av YAMAHA sine
snøscootere:
Sidewinder X-TX, B-TX, M-TX
SRViper B-TX
MP 600 EX Transporter
VK 540
SNO SCOOT 200
Det blir også 20% på FXR produkter denne dagen.
Kaffe serveres

Velkommen
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LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
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