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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
RESULTAT FRA HUNT4

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

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

Lierne formannskap
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 12.03.2019
13:00

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

14/19

19/1624
REFERATER LIERNE FORMANNSKAP 12.03.2019

15/19

19/1564
MØTEPLAN 2.HALVÅR 2019

16/19

17/3072
KLAGEBEHANDLING AVSLAG PÅ TILKNYTNINGSLØYPE FRA
LIMANNVIKA

17/19

18/8670
KARTLEGGING OG VERDIDSETTEING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDE
KVELI-HOLANDSFJELLET

18/19

19/834
NYE REKREASJONSLØYPER 2019, HOLAND/ KVESJØEN, KVESJØEN/
MURU

19/19

19/1205
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

20/19

19/1587
AVKLARINGER BEMANNING LÆRERE 2019-2020 - OPPFØLGING
LÆRERNORM.

21/19

19/1620
NY BARNEHAGE I SANDVIKA. PLAN OG BYGGEPROSESS.
PRIORITERING AV ALTERNATIV

22/19

19/1586
KOMPETANSEPLAN - VIDEREUTDANNING
UNDERVISNINGSPERSONALE 2019-2020

Lierne 5. mars 2019
Bente Estil, sign. Ordfører
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INFORMASJON FRA LEGEKONTORET
For å kunne yte en så god tjeneste som mulig for våre innbyggere ønsker vi på
legekontoret å innføre timebestilling for blodprøvetaking / tapping, måling av
blodtrykk, øreskylling, sårskift og lignende oppgaver.
Dette trer i kraft fra uke 11.
Ring legekontoret på telefon 74 34 35 00, mellom kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00 alle
hverdager for å bestille time eller om du har spørsmål angående dette.

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 10 mars. Ingen gudstjeneste i Lierne
Søndag 17 mars. Gudstjeneste med nattverd i Sørli kirke kl 11.00 NB! endret tid!

LAG OG FORENINGER
Husk! Årsmøte i Pårørendeforeningen ved Lierne Helsetun onsdag 13. mars
kl 19.00. Sted: Kapellet ved Lierne Helsetun

Hilsen Styret i Pårørendeforeningen

NORDLI PENSJONISTLAG
Medlemsmøte på Lierne frivilligsentral fredag 15.03. kl 11.00.
Kulturleder kommer kl 11.00 å informerer om søknader og om samarbeide på tvers,
«mere for pengene». Det blir tatt opp 2 viktige saker fra årsmøtet.
Scootertur med scooterklubben en lørdag så snart som mulig. De som er interessert
melder seg på på møte fredag 15.03. Mere info. på møtet.
Loddsalg og servering. Velkommen.
Styret

ÅRSMØTE I UL GÅ PÅ
Vi holder årsmøte i Ungdomslaget Gå På, på Eidet hos Cathrine og Michael, torsdag
28. Mars, kl. 18.00. Er det saker som noen ønsker skal
taes opp, kan disse meldes til Edel Holand innen 25. Mars.
Alle medlemmer og interesserte er velkommen til å delta :-)
Mvh Styret - Michael, Reidar, Cathrine og Edel

ÅRSMØTE I SØRLI IDRETTSLAG
Søndag 24.mars, kl.18.00 på Sørli Samf.hus.
VELKOMMEN!

Styret
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ÅRSMØTE I VISIT LIERNE SA
Visit Lierne SA inviterer til årsmøte på Lierne kommunehus mandag 11. mars
kl 19.00. Vi innleder med vanlige årsmøtesaker og deretter skal Gunn Anita Totland
fortelle om planene/aktivitetene som nettverket for opplevelser i Lierne jobber med.
Stian Solberg skal informere oss om Lierne Snøscooterklubb sin virksomhet,
rekreasjonsløypene og hva de planlegger fremover.
Styret

HUSK ÅRSMØTET I SØRLI HELSELAG
onsdag 13.mars kl.18.00 på Aktivitetssentret.
Vanlige årsmøtesaker. Kaffe med noe godt attåt serveres.
Velkommen.

Styret

GRASROTANDEL NORSK TIPPING
Vi takker våre støttespillere og oppfordrer til å benytte muligheten til å velge lokal
Grasrot-andel-mottaker. Lykke til med spillet!
Nordli sangkor

ÅRSMØTE I MEBYGDA VASSVERK SA
Mandag 18. mars kl 19:00 er det årsmøte i Mebygda Vassverk SA,
møtet avholdes på kafeen på Sørli Samfunnshus 2. etg.
saker til årsmøtet sendes leder senest torsdag 14. mars.

Styret

Lierne Frivilligsentral skal i uke 11 (11. – 17. mars) organisere innsamlingsaksjonen
«Krafttak mot kreft».
Til å hjelpe oss har vi i Nordli fått medlemmer i Nordli kvinne- og familielag.
I Sørli har medlememr fra LHL Lierne stilt seg til disposisjon som bøssebærere.
Da vi ble klar over at Russen på Grong videregående skole skal være bøssebærere for
Kreftforeningen, har vi valgt å stå på butikkene i Lierne som vår del av aksjonen.
Dere finner oss på butikkene torsdag, fredag og lørdag.
Hvis du ikke er på butikken eller får besøk, men ønsker å gi, kan du bruke:
VIPPS NR 461016 (nr for Lierne Frivilligsentral)
Konto nr. 1503 07 66056
SMS: GAVE til 2277 (kr. 200,-)
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DIVERSE
MULIG TILTENKT OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN FRABES.
Berit

ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN!
Rolf S.
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MASSEFORFLYTNINGSMASKINER
40 TIMER TEORIKURS
Kurset gjennomføres over fire dager 14.-17. mars. Alle dager er kurstid
08.00 – 17.00. Det serveres lunsj, møtemat og kaffe alle dager.
Målgruppe: Kurset er beregnet for personer som bruker eller vil komme til å
bruke anleggsmaskin. Gårdbrukere som bruker anleggsmaskin kun på egen grunn
skal også ha dette kurset. Du må være over 18 år og ha de fysiske og psykiske
forutsetninger som er nødvendig for arbeidet.

Mål: Etter kurset skal deltakeren kunne:
 Føle seg mer sikker i sin rolle som anleggsmaskinfører
 Redusere risikoen for å skade seg selv, andre og materiell/utstyr
 Bli en dyktig anleggsmaskinfører som arbeider både sikrere og smartere
 Forstå regler, rettigheter og plikter

Arbeidsform: Kurset er lagt opp med forelesning og avsluttende teoretisk og
praktisk prøve for aktuell maskintype. Det er lagt vekt på en levende og
aktiviserende arbeidsform. I elevmateriell og støttemateriell er det spesielt
tatt hensyn til pedagogiske prinsipper. Etter endt kurs og bestått
avsluttende teoretisk og praktisk prøve får deltakerne førerbevis for de
maskinklasser det er avlagt kjøreprøve på. Praksis under oppsyn av oppnevnt
fadder i bedriften i samråd med vår instruktør.
Kjøreopplæring: Gjennomføres i regi av opplæringsbedriften eller i bedrift
med fadder, etter retningslinjer beskrevet i aktuell opplæringsplan. Det
utstedes kompetansebevis for aktuelle klasser til den som er opplært iht.
Brukerforskriften.
Kursinnhold











Innledning / læreplaner
Sikkerhet, ansvar, vedlikehold
Geoteknikk
Maskinens konstruksjon og virkemåte
Maskinbruk og sikkerhet
Kontroll, vedlikehold og rapportering
Ergonomi, arbeidsmiljø og sikkerhet
Natur og miljøhensyn
Arbeidsmiljø
Gravemaskin, hjullaster, veihøvel, dozer og anleggsdumper

Praktisk gjennomføring: Kurset gjennomføres som teorikurs på fire kursdager.
Etter gjennomgått kurs med bestått teoretisk prøve, skal deltakerne gjennom
en praksisperiode før bestått oppkjøring gir rett til maskinførerbevis.
Praksisperioden kan gjennomføres med fadder i egen bedrift eller i regi av
opplæringsbedriften. Kursholder: Sikkerhetsrådgiver Inge Eriksen, mobilnummer
97067310, www.srie.no Kursavgift er 5000 kroner. Liernebedrifter ka n få dekt
halvparten av kursavgiften ved å sende enkel søknad og kopi av faktura for
kursavgift til post@lierneutvikling.no
Meld deg på ved å gå inn på lierneutvikling.no/kurs/ eller ved å sende en
mail til post@lierneutvikling.no

