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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2023. 

FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2024-2026 
 

Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan, samt forslag til 

økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i tråd med kommunelovens 

bestemmelser i tiden 02.11.22 - 20.11.22. 

Frist for innspill/ uttalelse: Søndag 20.11.22.  

Uttalelsene sendes til postmottak@lierne.kommune.no evt. kan også leveres 

på sentraladministrasjon på kommunehuset i 2. etg. eller på bibliotekene.  

Alle innspill som foreligger innen fristens utløp, vil bli forelagt 

partigruppene foran formannskapets innstilling til kommunestyret den  

28. november 2022.  

 

Kommunestyret vedtar budsjett, årsplan og økonomiplan i møte mandag  

19. desember 2022. 

 

Kommunedirektørens forslag til budsjett, årsplan og økonomiplan ligger på 

kommunens hjemmeside, og kan evt. fås ved henvendelse til 

postmottak@lierne.kommune.no  
 

 

BIBLIOTEKET I SØRLI 
Torsdag 10. november er biblioteket i Sørli åpent kl 10.00-13.00. 

           Lierne folkebibliotek 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
http://www.lierne.kommune.no/
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
http://www.google.no/imgres?q=facebook&start=152&um=1&hl=no&sa=N&tbo=d&biw=1920&bih=915&tbm=isch&tbnid=Xn_hTBsza4rOiM:&imgrefurl=http://www.insidefacebook.com/2012/10/04/facebook-clarifies-how-like-plugin-works-addresses-privacy-concerns/&docid=GdHtFTIv_lc5vM&imgurl=http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2012/10/facebook_like_button_big.jpeg&w=490&h=218&ei=iRzsUIGJMIzU4QSw14GoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=635&dur=109&hovh=150&hovw=337&tx=134&ty=88&sig=117277935861702400892&page=4&tbnh=111&tbnw=250&ndsp=54&ved=1t:429,r:63,s:100,i:197


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 2  

 

 
 

Lierne 2. november 2022 

 

Reidar Rødli, ordfører 
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LIERNE FOLKEBAD  

 

Bassenget i Nordli åpner i dag 1. november  
 

Tirsdager: Påmelding via appen  
 
kl. 16:00 - 17:00  Vanngymnastikk med instruktør (LHL)  
kl. 17:00 - 18:00  Småbarns svømming, barn under skolealder m/foresatte  
kl. 18:00 - 19:00  Svømmeaktivitet  
kl. 19:00 - 20:00  Svømmeaktivitet  
 
Fredager: Ingen påmelding  
kl. 17.00 - 18.00  Alle. Svømmeaktivitet  
kl. 18:00 - 19:00  Alle. Svømmeaktivitet  
kl. 19.00 - 20.00  Alle. Svømmeaktivitet  
  

Bassenget i Sørli starter tirsdag 8. november  
 
Ivrige og flinke damer har tatt ansvar, gjennom idrettslaget, for at vi skal kunne gi 
et bassengtilbud nå før jul:  
  

Tirsdager: Påmelding via appen  
kl.  16.00 - 17.00  Vanngymnastikk med instruktør  
kl.  17:00 - 18:00  Småbarns svømming, barn under skolealder m/foresatte  
kl. 18:00 - 19:00  Familie  
kl.  19.00 - 20.00  Familie  
 
Lørdag: Her er det 2 badevakter så ingen påmelding  
Uke 45  11.00 - 15.00   
Uke 47  11.00 - 15.00  
Uke 49  11.00 - 15.00  
 

 

HLF LIERNE arrangerer møte/treff for hørselhemmede på biblioteket i Sørli 16. 

november kl.17:30 

Tema blir:  Bruk og stell av høreapparater. 

Hjelpemidler ved hørselskontakt Turid Gjertsås 

Opplevelser ved bruk av høreapparater. 

Vi snakker om erfaringer med å bruke høreapparater og lærer av hverandre. 

Vi spanderer smørgåstårta og kaffe. Velkommen. 

Påmelding innen 13.11 til: 

Arnodd Lillemark. Tlf 95778140 eller 

Marie Aagård Urdshals. Tlf 91734832  

Er det noen fra Nordli som trenger skyss så si fra da vi er flere som kan kjøre. 
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INFORMASJON FRA SYNS- OG HØRSELSKONTAKT  

I LIERNE KOMMUNE  

I Lierne kommune er det pr i dag kommunefysioterapeut Turid Solum Gjertsås som er 

syns- og hørselskontakt. Jeg har kontor i 1.etg på Lierne Helsetun, like ved 

venterommet til legekontoret.   

Jeg kan kontaktes pr mail: turid.gjertsas@lierne.kommune.no eller på telefon: 

976 46 837, hverdager fra 8-15.  

Det kan være noe ventetid for å få hjelp, så har du behov for hjelp i forbindelse med 

syn- eller hørselsutfordringer: ta kontakt snarest.  

Har du utfordringer med ditt høreapparat?   

Har du f.eks problemer med å bytte batteri eller filter, trenger råd for tilvenning 

av lyden i dine apparater, eller ønsker du bare å snakke med noen som kan mye om 

hørsel i høreapparat:   

Ta kontakt med en av våre likepersoner i Lierne:   

Marie Aagård Urdshals, 917 34 832 eller Lidvor Fjelde, 909 08 811.  

HUSK at høreapparatene fungerer bedre i ørene enn i nattbords-skuffen!  

Hørselskontakten kan bistå med:  

Kartlegge behov for tiltak i forhold til hørselsproblemer.  

Vurdere, sammen med bruker, om hørselshjelpemidler kan lette praktiske vansker i 

hverdagen.  

Formidle kontakt mellom hørselshemmet og audiopedagog på Hjelpemiddelsentralen.  

Formidle kontakt med Hørselslaget/likeperson hvis ønskelig.  

Bistå med tilrettelegging i bolig for å lette praktiske vansker i hverdagen.  

Bistå med søknad på hørselshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral.  

Gi opplæring og oppfølging i bruk av hørselshjelpemidler.  

Synskontakten kan bistå med:  

Kartlegge behov for tiltak i forhold til synsproblemer hvis vanlige briller ikke er 

tilstrekkelig.  

Vurdere, sammen med bruker, om synshjelpemidler kan bidra til å lette praktiske 

vansker i hverdagen.  

Formidle kontakt mellom synshemmet og synspedagog og optiker på Nav 

Hjelpemiddelsentral.  

Formidle kontakt med Blindeforbundet og/eller likeperson hvis ønskelig (vi har pr i 

dag ingen likeperson i Lierne kommune).  

Bistå med tilrettelegging/merking i bolig for å lette praktiske vansker i hverdagen.  

Bistå med søknad på synshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral.  

Gi opplæring og oppfølging i bruk av synshjelpemidler.  

 

 

 

mailto:turid.gjertsas@lierne.kommune.no
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NYTT FRA HELSEFRONTEN 
 
Vill 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? 

 

I så fall, er dette noe for deg? 

«Vi møtes ut» 

9. november, kl 11.00 i Kjerkviken i Devika (Sørli) 

Parker ved kirken, «å ta med klea etter vere». 

Vi på familieenheten har planer om å starte et utendørs-tilbud. Og starter med denne dagen 
i Sørli og følger opp med flere treff i Lierne. 

Ved spørsmål ang transport eller annet, ta kontakt med; 

Birgitte 90 96 36 65 og Marita 47 82 15 39 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

ABC-METODEN FOR BEDRE MENTAL SUNNHET 
ABC (Act, Belong, Commit) for mental sunnhet ønsker å fremme mulighetene for at 

alle kan holde seg mentalt sunn ved å være aktive, pleie vennskap og relasjoner til 

andre mennesker, og ved å engasjere seg i aktiviteter som føles meningsfulle.  

 

A: Vær aktiv på så menge måter som mulig- fysisk, mentalt eller sosialt. 

Å gjøre noe aktivt gir oss mer energi og det blir lettere å tåle stress og belastninger i 

hverdagen. 

 

B: Gjør noe som styrker følelsen av å høre til og å være del av et fellesskap. 

Mennesker trenger mennesker. 

 

C: Gjør noe som gir en følelse av mening og verdi i livet. 
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VAKSINERING COVID-19 OG INFLUENSA, HØSTEN 2022 
Vi fortsetter vaksineringen og tilbyr nå Drop-in for vaksinering av 4. dose Covid-19 og 

Influensavaksine. Det er da bare å møte opp til vaksinering innenfor den oppsatte tiden. 
 

Du kan ikke ta disse vaksinene samtidig, minimum intervall er 7 dager. 
 

Under pandemien har vi vært tilnærmet influensafrie i Norge. Når reiseaktiviteten øker, vil 

influensaen komme tilbake og spre seg i Norge igjen. 

Siden det er en stund siden vi har hatt en normal influensasesong, vil mange mangle immunitet mot 

nye influensavirus. 

Det kan bety flere smittede og flere i risikogruppene med alvorlig sykdom. 

Vaksinering er derfor viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for 

dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19.  
 

Oppmøtested: Lierne Helsestasjon,helsesenteret, Nordli. 

Dato: 10. November, kl 12.00- 15.00. 

17. November, kl 09.00- 11.00. 

24. November, kl 12.00 - 15.00. 

 Egenandel influensavaksine 2022: kr 155,-            

 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko  

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 

• Alle fra fylte 65 år 

• Barn og voksne med: 

o diabetes type 1 og 2 

o kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller 

nyresvikt 

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet 

og/ eller hostekraft 

o nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom 

(organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 

o svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, 

etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

• Helsepersonell og andre ansatte som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 

• Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte 

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 

Ikke møt opp om du har symptomer på luftveisinfeksjon.  VELKOMMEN! 

     Oppvekst og velferdsetaten, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 

Det er også mulig å få tatt influensavaksinen ved å bestille time på legekontoret.   

For ev. vaksine mot lungebetennelse ta kontakt med fastlegen.  

         Oppvekst og veferdsetaten, Legekontoret 
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KULTURPRISEN 2022 
 

Forslag sendes til Lierne kommune, 

Heggvollveien 6, 7882 Nordli.  

Behandles i Lierne Formannskap sitt møte 28. november 2022. 
 

Retningslinjer for Lierne kommunes kulturpris 

(Vedtatt av utvalg for Folk og livskvalitet 23.04.2019) 

 

1. Formål 

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og 

fremragende innsats for kulturlivet i Lierne. 

Prisen skal normalt deles ut årlig. 

 

2. Prisens innhold 

Kulturprisen i Lierne består av en gavesjekk på kr. 10 000,- samt diplom m/ramme, 

laget av kunstneren Bjørn Arnfinn Devik. 

 

3. Hvem tildeles prisen 

Aktuelle kandidater til prisen er personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull 

innsats på kultursektoren i Lierne. Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand. 

Unntaksvis kan kulturprisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Lierne, 

men som likevel har virket positivt og stimulerende inn på kulturlivet i kommunen 

 

4. Nominasjoner 

Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller 

organisasjoner. 

Kulturprisen utlyses i Li-Nytt hvert år i oktober. 

Nominasjonene skal være skriftlige, og være begrunnet i henhold til prisens formål. 

Prisen deles ut hvis det foreligger innleverte nominasjoner som oppfyller kriterier for 

tildelinger av Kulturprisen, slik de er beskrevet i dette punkt. Prisen kan gis til 

kandidater som utvalget selv nominerer i møtet der det bestemmes om tildeling av 

kulturprisen 

 

5. Juryen 

Tildelte komité vedtar vinneren/ere av prisen blant de innleverte nominasjonene. 

Komiteen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin pristildeling. 

 

6. Overrekkelse av Kulturprisen 

Overrekkelsen av prisen skjer under høvelig anledning etter bestemmelse gjort av 

Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet. 

 

7. Endring av retningslinjer 

Disse retningslinjene kan endres etter vedtak i Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet. 

Endringer i statuttene trer først i kraft etter at de er vedtatt i dette politiske organ. 
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   ÅPEN SCENE & GALLERI  

                
 

Under åpningen av årets Førjulsmartna 19.november 
ønsker vi å gi alle barn og unge mulighet til å stille 

med kunst og innslag på scene. 
Dette vil foregå i foajeen, Liernehallen.  

Mulighet for opptredener også andre steder denne 
dagen. 

 
Påmelding med navn, alder og hva dere vil bidra med 

sendes på mobil til: 
Inger Karine Aagård 95 02 93 32 eller  

Nina Fossland 93 85 34 63 
 

Påmeldingsfrist: 13. november 
 

Hilsen UKM-komitèen 

Inger Karine, Siv Inger, Randi, Nina og Victoria 
 

 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 6. november: Sang og lyrikk aften i Sørli Kirke kl. 18.00. 

     Medvirkende Gunhild D. Brønstad, Torill Gustavsen og 

     Bjørnar Holand. 
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LAG OG FORENINGER 
 

LHL LIERNE INNFORMERER 
Bassenget i Sørli er åpent fra og med tirsdag 8. november for LHL fra kl 16.00 til 

17.00. 

 

Julelunsj er bestilt til onsdag 14. desember. Nærmere info kommer senere. 

        Ha fortsatt fin høstFor LHL Lierne, Harald 

 

 

NORDLI SANGKOR HI STARTA OPP IJÆN 

Kore starta opp ijæn, måndan 24.10.  

Så hvis det e nån om hi løst t å syng ilamme oss, så e dåkk velkømmin oppi 

menihetshuse, måndagan kl 19 00. ALL e velkømmin t å bruk dein stæmmen dæm hi. 

Det viktigste e å træffes, å ha ei trevle stund. Velkømmin på øvels! 

        For Nordli Sangkor, John Olav Vestgård 

 

 

VINNERE PÅ LODDBOKA 

Gavekort 1000,-  Mia Emilie Kvitle 

Gavekort 500,-  Solbjørg Lundquist 

Gavekort 300,-  Solbjørg Engelin 

T-shirt MontLi Anne Margrete Haugereid 

Orkide   Margit Totsås  

Gratulerer til vinnerne. Takk til alle som ga gevinster og kaker, kjøpte lodd, kaffe og 

kaker.              Frivilligsentralen og Nordli kvinne-og familielag  
 

 

FRAMTIDSFULLMAKT 

Sparebank1 SMN og statsforvalteren kommer å innformerer om framtidsfullmakt den 

9. november kl 18.00 på LiVERTEN servering. Kaffe spanderes. Det er ønskelig med 

påmelding enten på nett, eller til Inger Karine på nr. 95 02 93 32. 

Velkommen! Meld deg på her; 
https://events.provisoevent.no/sparebank_1_smn/events/informasjonsmoete-om-fremtidsfullmakt---lierne-

grong/register 

          Nordli kvinne og Familielag  

 
 

LI KÆRAKORET STARTER OPP SANGØVELSENE 
Da gjør vi et forsøk på å starte opp Li kærakoret etter koronapandemien. Me så langt 

opphold bli e vel som å start på nytt, så all gamle og nye sangera e velkømmin på skola 

onsdaga kl. 19.00 Me start opp me nån enkle julsånga så fe me sjå kes d går. 

 

 

 

 

https://events.provisoevent.no/sparebank_1_smn/events/informasjonsmoete-om-fremtidsfullmakt---lierne-grong/register
https://events.provisoevent.no/sparebank_1_smn/events/informasjonsmoete-om-fremtidsfullmakt---lierne-grong/register
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FOTBALLTRIM FOR VOKSNE 

I november kjører vi fotballtrim for voksne, damer og herrer, både i Nordli 

(Liernehallen) og Sørli (Sørlihallen) hver onsdag. Kl. 19.00-20.00. 

Dette blir et prøveprosjekt for å se om interessen er der       

Det koster 30 kroner per gang for halleie, vipps: 527224. Aldersgrense 18 år.  

Vi begynner altså onsdag 2. november. Treninger framover: 2.nov, 9.nov, 16.nov, 

23.nov og 30.nov. 

Møtt opp: vær sosial, få trim og morsomme fotballopplevelser! 

         Hilsen fotballgruppa i Lierne IL 

 

 

 
 

 

DIVERSE 

 

JAKT 2023 
Har du fått oppgjøret for 2022?? 

Er du fornøyd med leieprisene du oppnår for leien av din eiendom?? 

Vi har hatt en fantastisk høst, masse fornøyde kunder. 

Vi opplever at 60 % av kundene bestiller samme terreng og overnatting til neste år. 

Vi trenger mere områder på småvilt, fugel og elgjakt til sesongen 2023. 

Hvis du ikke jakter selv, kan vi leie ditt terreng. 

Vi leier storviltjakt og småviltjakt på langtidsleie. 

Vi betaler kr 7 pr.mål for terrenget, for storvilt og småvilt. 

Vi betaler kr 2.65 pr.mål for småviltjakt. 

Hvis arealet er utleid ut i dag, er vi behjelpelige med papirene. 

Kanskje på tide at du som grunneiere får betalt for leiejakta på eiendommen din?? 

Prisen indeksreguleres hver år. 

Leiekontrakten må være minimum i 4 år. 

Vi er inntressert i små og store områder i Lierne. 

Vi kan også være inntressert i å kjøpe eiendommen/småbruk hvis du vurdere å selge. 

Ta kontakt med Svein Nordbakk telefon 90 92 29 99 eller Ketlyn Nordbakk 91 53 99 99 

Svein@namsenauto.no  

www.ksresort.no    Nytt liv på Ulland 

 

tel:+4790922999
tel:+4791539999
mailto:Svein@namsenauto.no
http://www.ksresort.no/
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LEDIG STILLING SOM ASSISTENT BPA HOS MEG FRA D.D.  

Jeg er en kvinne på 66 år, bor i enebolig, og bruker elektrisk rullestol. Man jobber i 

turnus hele uka, kl 08.30 til 16.00 pr. dag, og 18.00 til 23.00 på kveld, og noen helger. 

Lønn i hht. tariff. Arbeidsoppgaver: praktisk assistanse i heimen, og ved/på turer. 

Har egen bil. Fordel med førerkort klasse B. Stillingsstørrelse pr. i dag ca 80 %. 

Kan deles. Opplæring vil bli gitt. (Mine interesser er familien og musikk). Ingen krav 

til formell utdanning. Du må være punktlig ihht arbeidstid, nøye med hygiene, og til å 

stole på. Det er mulighet for fast ansettelse. Jeg blir din arbeidsleder, Lierne kommune 

din arbeidsgiver. Ring meg på mobil 911 52 169, eller send søknad til: 

livkbrun@gmail.com         Liv Kristine Brun 

 

 
 

10.KLASSE PÅ STORTANGEN SELGER VAFLER, SAFT  

OG KAFFE 
i Liernehallen på tirsdager kl.18 – 21 

Til tirsdag 8. november vil vi også ha mulighet for å selge glutenfrie vafler       

           Hilsen 10.klasse 

 

 

SNØSCOOTERENS DAG PÅ NORDLI TOTAKTSERVICE! 
Lørdag 12. november har vi åpent kl. 10.00 – 15.00.  

Vi har mange fine snøscootermodeller på lager, og har fått inn nytt sortiment av klær 

og utstyr. Skjelbred Grendehus selger hamburger, pølser, brus og bålkaffe. 

 

Alle som kommer innom er med på trekning av AMOQ snøscooterbriller, 

Polarisjakke og T-skjorte. Vi har 50 % rabatt på utgåtte Polaris vinterjakker og 

bukser.Velkommen store og små ☺ 
Tlf:  74 33 98 48 

Mobil : 480 45 003 

E-post:  post@nordli-totakt.no 

Web:  www.nordli-totakt.no 

 

 

 

 

mailto:livkbrun@gmail.com
mailto:post@nordli-totakt.no
http://www.nordli-totakt.no/
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