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LI-NYTT   

Utgiver: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli 

Telefon: 74 34 34 00 

E-post: postmottak@lierne.kommune.no 

Hjemmeside: www.lierne.kommune.no 

Li-Nytt utgis onsdager. Manusstopp kl 12.00 

Dato:  1. mars 2023     Uke: 9 

 

KOMMUNAL/STATLIG INFORMASJON 

 

  

FRIST FOR INNLEVERING AV LISTEFORSLAG TIL ÅRETS 

KOMMUNESTYREVALG  
Listeforslag må leveres innen 31.03.2023 klokken 12.00.  
Listeforslagene opprettes elektronisk på www.valg.no  
All informasjon vedrørende valget finnes tilgjengelig på www.valg.no  

Valgansvarlig Lierne kommune  
 

FAKTURA FOR KOMMUNALE AVGIFTER 
Nå har vi mulighet til å sende faktura for hver måned på kommunale avgifter. 

 

Hvis du ønsker å motta faktura hver måned, ring Lierne kommune 74 34 34 00 eller sende 

en e-post til postmottak@lierne.kommune.no. 

 

LIERNE KOMMUNE ER I BEHOV AV FLERE BESIKTIGER AV 

EIENDOMMER. 
Interessert? 

Ta kontakt med Carita Liljefjäll telefon 48 03 5295 eller e-post: carita.liljefjell@lierne.kommune.no 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
http://www.lierne.kommune.no/
http://www.valg.no/
http://www.valg.no/
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
mailto:carita.liljefjell@lierne.kommune.no
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LEDIG INNTIL 100% VIKARIAT SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 

VED SØRLI BARNEHAGE 
 

Ved Sørli barnehage er det ledig inntil 100% vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra dagens dato til 

31.07.23. Sørli barnehage er en 2 avdelings barnehage og ligger i Mebygda i Sørli. 

Sørli barnehage: 

Ledig inntil 100 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra dagens dato.  

Kvalifikasjoner 

• Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.  

• Annen pedagogisk utdanning som kvalifiserer for å jobbe i barnehagen. 

• Hvis en ikke får kvalifiserte søkere så vil det vurderes tilsetting av assistent. 
 

Ansvars og arbeidsoppgaver 

• Barn og ungdomsarbeider har medansvar for at barnehagen følger gjeldende lover og forskrifter, med 
særlig vekt på at barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.  

• Barn og ungdomsarbeider medvirker til at kommunens og barnehagens verdigrunnlag og «Lierne det 
gode vertskap» blir fulgt opp 

• Barn og ungdomsarbeider skal bidra aktivt til utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

• Pedagogisk samarbeid med pedagogisk leder og det øvrige personale i barnehagen 

• Bidra til et godt foreldresamarbeid  

• Bidra til at barna blir ivaretatt på best mulig måte innenfor de rammene som er gitt 

Personlige egenskaper 

• Gode samarbeids og kommunikasjonsevner 

• Brukerorientert, raus og fleksibel  

• Utviklingsorientert og samarbeider godt i team  

• Evnen til å lytte og å være reflektert  

• Effektiv, strukturert og selvstendig 

• Bidra til et godt arbeidsmiljø 

• God digital kompetanse 
 

Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige egenskaper og 

egnethet til å kunne videreutvikle barnehagene som et viktig utvikling- og læringsmiljø. 

 

Det er også interesse for tilkallingsvikarer. Ta kontakt hvis interesse.  

Spørsmål rettes til: 

Styrer Bjørn Rasmussen, tlf. 48 11 06 47 

Kommunalsjef Oppvekst- og velferd, Edith Valfridsson, tlf. 95 79 94 75 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved tilsetting. 

Elektronisk søknadsskjema ligger på kommunens hjemmesider www.lierne kommune.no.  

Merk at søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.  

Søknadsfrist 13.03.23 

http://www.lierne.kommune.no/
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MØTEINNKALLING 

Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Møtested: Lierne kommunehus - Fjellrevhie 

Dato: 07.03.2023 

Tidspunkt: 11:00 

Tilleggsinformasjon: 

Temamøte kl 09.00 

* Bygdevekstavtale 

* Legesamarbeid 

* Grensesamarbeid 

 

Saksliste 

PS 1/2023 Godkjenning av innkalling og sakliste Råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 07.03.2023 

RS 1/2023 Protokoller Trøndelag eldreråd - 21. november. 28. november. 

RS 2/2023 Vedr. 202238536-5 - Invitasjon til kommunale eldreråd og ungdomsråd - 
Generasjonskonferanse 21.-22. april 2023 

RS 3/2023 Årsmelding fra Pasient - og brukerombudet for 2022 

PS 2/2023 Årsmelding 2022 - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

Lierne 01.03.2023 

Arnodd Lillemark 

Leder 
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«Vi møtes ut» 

Har du tid lyst å treffes med andre ute på tur og rundt ett bål på 

dagtid annen hver torsdag? 

 Vil DU bli med ut? - Ja, da møtes vi ut! -Vi tenner bål, du tar med egen lunsj og kaffe/te/drikke 

Har du, eller har du hatt utfordringer med psykisk helse ? 

Har du, eller har du hatt utfordringer med rus ? 

Er du pårørende til noen som har, eller har hatt utfordringer med rus eller psykisk helse? 

 

Kjenner du ikke igjen deg i ovenstående men går hjemme på dagtid og har lyst å treffe 

andre, da er du også velkommen ! 

Kanskje dette er noe for deg? 

«Vi møtes ut» 

Torsdag 2. mars i Sørli. 

Vi går på oppdagelsesferd ved INGELSFOSSEN i Sørli kl. 11.00 (sving venstre mot Linesset 

når du kommer fra bakeriet på Bergliveien). Vi parkerer bilene på sørsiden av elven og går 

derfra. Vi kan gå langs med veien, eller på scootersporet langs med elven. Dette er 2. 

dagen etter vårvinterens start og kanskje finner vi noen vårvinter tegn allerede? Har 

fossekallen kommet, er det mye eller lite vann i fossen ? Bli med og oppdag at naturen 

våkner. 

Fint om dere tar med 2-3 vedskier hver til bålet ved gapahuken på nordsiden av elven. 

Dere er velkommen! 

Husk klær til bevegelse og deretter noe varmt å ha på ved bålet.  

Ta med skikkelig varme klær til når vi skal sitte stille  og noe varmt å sitte på. 

Husk kopp, noe å drikke og spise hvis du vil. Vi har med kaffekjele. 

 

 

Vi på Familieenheten har startet et utendørs-tilbud, der vi treffes på ulike plasser i Liernes 

natur for å gjøre noe sammen. 

Vi har nå også en Facebook side: «Vi møtes ut». Der legger vi ut anonymiserte bilder fra 

treffene og informasjon om neste treff. 

 

 

Ved spørsmål ang transport, samkjøring eller annet, ta kontakt med 

Lisa: 97 43 30 24 eller Birgitte: 900 34 308 eller Marita: 478 21 539 
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Revidering av forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-

Skæhkere nasjonalpark 
Nasjonalparkstyret kunngjør med dette at revideringsarbeidet med forvaltningsplanen til 

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark tas opp igjen. Arbeidet har tidligere 

vært oppstartet, men stått i ro siden 2020. Vi inviterer derfor lag, organisasjoner, offentlige 

og private aktører til å bidra i prosessen. Vi ønsker å høre fra dine meninger, erfaringer og 

kunnskap. 

Arbeidet kan ikke endre verneforskriften, og retningslinjene kan ikke være strengere eller 

lempeligere enn verneforskriften tilsier. Forvaltningsplanen skal være en veiledning for 

brukere og forvaltere i hvordan verneforskriften tolkes. Det blir arrangert åpne folkemøter: 
 

Torsdag 16. mars  Lierne kommunehus kl. 18:00-20:00 

 

Frist for innspill er søndag 23. april 2023, og sendes enten via: 

1. Digitalt skjema: https://forms.office.com/e/aFK5pGMZaj, eller 

2. E-post til sftlpost@statsforvalteren.no, referanse 2022/8248, eller 

3. Brev til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre 

nasjonalpaarhkeståvroe, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, referanse 2022/8248 

Spørsmål: Eirik Sønstevold (73 19 93 82, eirik.sonstevold@statsforvalteren.no) 

 

 

 

 

https://forms.office.com/e/aFK5pGMZaj
mailto:sftlpost@statsforvalteren.no
mailto:eirik.sonstevold@statsforvalteren.no
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SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2023 DEL 1 – 

FOR HUSDYRPRODUSENTER  
 

HVEM: Det er kun husdyrprodusenter som skal søke ved del 1  

NÅR: Søknadsfristen er 15.MARS  

TELLEDATO: Foretaket skal søke på antall dyr det disponerte 1.mars  

For mer informasjon og spørsmål: 

 

Landbruksdirektoratets nettside; 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-

avlosertilskudd-i-jordbruket 

 

Kommunens nettside;  

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-bevilgning/ovre-namdal-landbruk-og-

utmark/produksjons-og-avlosertilskudd.15611.aspx 

 

Ta kontakt med oss på kontoret 

 

Kamilla, telefon 95 22 67 76.  

E-post kamilla.ringseth@lierne.kommune.no 

Tina, telefon 90 56 86 97. 

E-post tina.ostby@lierne.kommune.no 

 

 

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUK (SMIL) 2023 

SØKNADSFRIST 1. APRIL 
 

Prioriterte tiltak 2023:  

1. Biologisk mangfold og kulturlandskapstiltak  

2. Hydrotekniske tiltak og erosjon  

3. Forurensingstiltak i foretakets driftsopplegg  

4. Kulturminner og verneverdige bygninger 5. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

For mer informasjon se kommunens hjemmeside; 

https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/soknadsfrister-tilskuddsordninger-

landbruk.18834.aspx 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-bevilgning/ovre-namdal-landbruk-og-utmark/produksjons-og-avlosertilskudd.15611.aspx
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-bevilgning/ovre-namdal-landbruk-og-utmark/produksjons-og-avlosertilskudd.15611.aspx
mailto:kamilla.ringseth@lierne.kommune.no
mailto:tina.ostby@lierne.kommune.no
https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/soknadsfrister-tilskuddsordninger-landbruk.18834.aspx
https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/soknadsfrister-tilskuddsordninger-landbruk.18834.aspx
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HEI DU SOM LESER LI-NYTT! 

Vi er en liten gjeng i Lierne som har startet en gruppe, som treffes annenhver fredag kveld. 

Vi treffes som regel ute rundt et bål, spiser av egen medbragt mat, og koker oss 

litt kaffe. 

Rundt bålet så snakkes det oftest om løst og fast, og noen gang om ting som engasjerer oss 
eller berører oss. 

Gruppen er til for oss som har en del vanskelige erfaringer i bagasjen, eller annet, som på en 
eller annen måte har preget eller preger oss. 

Meningen med treffene er at det skal finnes et felleskap der det er lov å møte opp sånn som 
en er, uten at det i gruppen er u-uttalte krav om å være veldig sosial eller å ha alt på stell. 
Det er meningen at treffene skal være et pusterom, der man møter forståelse og aksept, der 
det er rom for å snakke om alt mulig, å bare være seg selv. 

Vi møtes på ulike plasser rundt i Lierne, hvis været ikke tillater ute-treff/uteaktivitet, så 
møtes vi innendørs. Vi har ambisjoner om å utvikle treffene til våren, da vi ønsker å utforske 
ulike slags friluftsaktiviteter. 
 

Det som eventuelt deles innenfor gruppen blir selvfølgelig der. 

Dette skal være en trygg møteplass for oss alle. 

Kunne du vært interessert i å være med en kveld for å sjekke det ut, så er du hjertelig 
velkommen! 

 

Ta kontakt med Marita Haugen 

Telefon: 47 82 15 39. På facebook/messenger, eller mail : 

maritahaugen@yahoo.se 

 

INVITASJON TIL UKRAINSK MIDDAG OG DESSERT PÅ  

NORDLI MENIGHETSHUS ONSDAG 22.03.23, KL. 16-18. 

Elevene på voksenopplæringen ønsker å invitere lokalbefolkningen til treff med tradisjonell 

ukrainsk mat / drikke, samt kulturelle innslag.  

Påmelding til Tamara Markovic, mob; 94 28 47 00 innen 15.mars. 

Pris voksen (over 16år): kr. 200. Dette dekker mat / drikke. Barn: kr.100. 

Hjertelig velkommen! 

mailto:maritahaugen@yahoo.se
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KIRKE – GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 5 mars 2023: Ingen gudstjeneste i Lierne. 

LAG- OG FORENINGER 
 

           
 

ÅRSMØTE I PE-TORSA VEL  
Medlemmer i Pe-Torsa Vel ønskes velkommen til årsmøte på Kveli samfunnshus søndag 

19.mars kl 18.  

Medlemmer er ifølge vedtektene:   

«Alle som har bidratt på dugnad eller tilhørt aktørgjengen i løpet av de tre siste 

arrangementsår, eller har bostedsadresse Kvelia, eller er medlemmer av styret, er 

medlemmer i Pe-Torsa Vel og har stemmerett på foreningens årsmøte.»  

Ta kontakt på e-post: post@pe-torsa.no for å få tilsendt sakspapirer.    

                Pe-Torsa Vel 

 

ÅRSMØTE LIERNE JEGER- OG FISKERFORENING 
Det blir årsmøte i foreninga på Sørli skole 13. mars kl. 18.00 

         Styret ønsker velkommen! 

 

BILLETTSALGET TIL LI-MARTNAN 2023 ER I FULL GANG!  
 

Sikre deg billett til Livepod med Jegerpodden her:  

https://li-martnan.hoopla.no/sales/event/2158829732 

 

og til martnasfest med Knall Ivars her:  

https://li-martnan.hoopla.no/sales/event/4055921567 

 

Vil du være frivillig, sponsor eller utstiller? Send mail til post@li-martnan.no 

           Martnaskomiteen 

mailto:post@pe-torsa.no
https://li-martnan.hoopla.no/sales/event/2158829732
https://li-martnan.hoopla.no/sales/event/2158829732
https://li-martnan.hoopla.no/sales/event/4055921567
https://li-martnan.hoopla.no/sales/event/4055921567
mailto:post@li-martnan.no
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ÅRSMØTE LIERNE VENSTRE 
Styret innkaller til årsmøte søndag 12. mars 2023 kl. 17:00 til kl. 18:30.  

Sted: kommunestyresalen ved Lierne kommunehus.  

Saksliste publiseres i Li-Nytt 8. mars. 

Forslag til saker utenom ordinær årsmøteagenda meldes inn til styret ved Eirin før 5. mars. 

Mobil 93 20 99 97 eller e-post eirin.holand@outlook.com 
 

Alle nåværende og nye medlemmer er invitert til møtet og til mat på Li verten 

servicestasjonen fra kl. 16:00. Trenger påmelding i forhold til serveringen, til  

mobil 93 20 99 97 Eirin.      Styret i Lierne Venstre 

 

ÅRSMØTE JULE GRENDEHUS 
Mandag 27. mars kl 18.00 på Grendehuset. Saker kan meldes styret v/ Bent Martinsen innen 

fredag 10. mars. Telefon 41 65 17 99.      Styret 

 

ÅRSMØTE SØRLI HELSELAG 
Onsdag 22. mars kl 18.00 på Aktivitetssenteret i Sørli. Vanlige årsmøtesaker. Innkomne 

saker må være styret i hende innen 14. mars. Servering! Nye medlemmer er hjertelig 

velkommen! ½ pris på medlemsskap første året.     Styret 

DIVERSE 
 

 

mailto:eirin.holand@outlook.com
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND ER ÅPENT!  
Bedrifter i Lierne kan søke om midler til utviklingsarbeid. Fondet er på totalt kr. 250.000 i 

året, og søknader behandles fortløpende.  

For retningslinjer, se: 
https://lierneutvikling.no/2023/02/kommunalt-naeringsfond-2023-er-apent/ 

  

Takk til Lierne kommune for fortsatt satsing på næringsutvikling. 

 

Har din bedrift behov for et klokt, nyutdannet hode?  

230 studenter, både på bachelor og masternivå, innen alle mulige studieretninger, har søkt 

om å være med i en trainee-base for Trøndelag. Det er 230 muligheter til å få tak i den 

kompetansen man trenger. De fleste ansetter sin trainee i 1-2 år, men det er opp til 

bedriften og traineen.  

For å lese mer om ordningen, se:  

https://traineetrondelag.no/bli-traineebedrift/ 

           Lierne Utvikling  

 

 

https://lierneutvikling.no/2023/02/kommunalt-naeringsfond-2023-er-apent/
https://lierneutvikling.no/2023/02/kommunalt-naeringsfond-2023-er-apent/
https://traineetrondelag.no/bli-traineebedrift/
https://traineetrondelag.no/bli-traineebedrift/

