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Uke 17

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
KONSTITUERT RÅDMANN
Merete Gjertsås er konstituert Rådmann i uke 17, 18 og 19.

Ordfører

OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING REGULERINGSPLAN EIDESMOEN
Forslag til endret reguleringsplan for Eidesmoen med gnr/bnr 21/3 legges ut til
offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist 4. juni 2021. Plandokumentene ligger på
kommunens hjemmeside: www.lierne.kommune.no
Lierne kommune

DATAHJELP
Vi tilbyr individuell veiledning i bruk av datamaskin, smarttelefon og nettbrett. Du
bestemmer hva du vil lære mer om, og vi hjelper til med det vi kan. Tilbudet er for
nybegynnere og de med litt erfaring.
Vi må ha påmelding, så ring Siv på tlf. 48 28 54 47.
Dette vil foregå på biblioteket i Nordli onsdag 5. mai, 19. mai og 2. juni
kl 13.00-15.00.
I Sørli bibliotek blir det torsdag 20. mai, 27. mai og 3. juni kl 13.00-15.00.
Velkommen!

Oppvekst- og kulturetaten, Lierne Folkebibliotek

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 utvalg for Folk og Livskvalitet
Lierne kommune, kommunestyresalen
Torsdag 06.05.2021
13:00

Agenda:
Kl 12.00
Kl 13.00

Temamøte NAV Indre Namdal
Ordinært utvalgsmøte

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

12/21

21/2455
REFERATER - FOLK OG LIVSKVALITET 06.05.2021
13/21
21/2352
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I
LIERNE KOMMUNE
14/21
21/2353
HANDLINGSPLAN FOR OPPFØLGING AV PSYKOSOSIALT
BARNEHAGEMILJØ
15/21
21/2354
ÅRSBERETNING 2020, RÅD FOR LIKESTILLING AV PERSONER
MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
16/21
21/2456
ORIENTERINGER OG SPØRSMÅL FOLK OG LIVSKVALITET
06.05.2021
21/2083
Tilleggsak, legges frem i møtet
SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEAREAL TIL LIVERTEN TIL
OGSÅ Å OMFATTE LIVERTEN SERVICESTASJON

Lierne 27. april 2021
Reidar Rødli, sign
Leder

Merete Gjertsås
Konstituert Rådmann

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 3

17. MAI
Vi hadde nok alle ønsket oss en tradisjonell 17-mai feiring i år, dette lar seg dessverre
ikke gjøre i henhold til de smitteverntiltak som gjelder.
Men, det er mulig å få gjennomføre mindre grendavise arrangement. Kriseledelsen vil
oppfordre velforeninger, grendalag eller andre lag og ordne mindre arrangement.
Vi ber arrangører om å gå gjennom sjekklista som er utarbeidet for et godt smittevern i
forbindelse med arrangement:
https://www.lierne.kommune.no/_f/p3/i8fd73d63-b5d8-4960-81cdfa9dc0e72905/200614_sjekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-medarrangementer.pdf og sende inn skjema for arrangement:
https://www.lierne.kommune.no/_f/p3/if8394400-d97d-4ff0-89dcbafbeee4c3f8/200614_risikovurdering-av-arrangementer.pdf
Vi oppfordrer gjerne til å samles utendørs hvis været tillater det.
Kriseledelsen Lierne kommune

PROSJEKT MOTVIRKE ENSOMHET BLANT HJEMMEBOENDE
ELDRE
Lierne kommune har mottatt midler fra Statsforvalteren for å jobbe med tiltak som kan
motvirke ensomhet blant hjemmeboende eldre.
Prosjektet er i startfasen, så det er ingen fasit på hvilke tiltak som kan settes i gang,
men vi regner med at blant annet hjemmebesøk og sosiale sammenkomster i henhold
til gjeldene smittevernregler er aktuelt.
Hvis du ønsker en prat eller har tanker om hva som kan gjøres, kan du ringe
Eva W. Kveli, 907 74 126.
Helse og omsorgsetaten

LEDIG ELGJAKT PÅ AUNET KOMMUNESKOG
Elgjakta på Aunet er ledig i årene 2021 - 2024 for innenbygdsboende, og tildeles etter
loddtrekking.
Les mer her: https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/elgjakt-pa-aunet-kommuneskoginnenbygds.16765.aspx

LEDIG ELGJAKT PÅ LINNES JAKTFELT
Linnes jaktfelt i Sørli er ledig for perioden 2021- 2024, og tildeles høystbydende.
Les mer her: https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/ledig-elgjakt-pa-linnesjaktfelt.16767.aspx
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Lierne - bærekraftig
kommune 2030
Har du flyttet til Lierne i løpet av (pluss-minus) de ti siste
årene?
Vi ønsker å lære av deg og hvordan flytteprosessen har
vært, for å finne ut hvordan vi kan legge enda bedre til rette
for tilflytting fremover.
Vi trenger din hjelp og dine innspill!
Håper du tar deg tid til å gjennomføre undersøkelsen, den tar
deg cirka 5 minutter å svare på.

Undersøkelsen finner du ved å gå inn på denne lenken:
https://no.surveymonkey.com/r/XN7Z9L6
Samfunnets utfordringer må løses med samhandling på tvers for å få med alle kreftene! Vi
har klokketro på at ved å jobbe sammen med alle innbyggerne, vil vi greie å utvikle en
bærekraftig kommune for fremtiden. Lierne Kommune vil ha med innbyggere, frivilligheten
og næringsliv til å gå sammen for å utforme framtidens kommune.
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Ingen gudstjeneste.

LAG OG FORENINGER
PÅMINNING
om årsmøte for Sørli pensjonistlag på Sørli samfunnshus fredag 30.04 kl 14.00
Velkommen!
Sørli Pensjonistlag

SØRLI SAMFUNNSHUS ARRANGERER BILBINGOER
Nå ser det ut som vi kan arrangere bilbingo utover våren og sommeren.
Alle starter kl 19:00 søndager 09.mai, 06. juni, 11. juli, 25.juli (dobbel bilbingo) og 15.
august.
Det vil bli salg av kaffe som før og smitteverntiltak tas på alvor.
Velkommen til alle!
Styret

ÅRSMØTE I LENGLINGEN SKOGSBILVEG SA
holdes på Sørli samfunnshus torsdag 6. mai 2021 kl. 19.30
Vanlige årsmøtesaker.

Styret

DIVERSE
KURS I HMS - INTERNKONTROLL FOR SMÅ OG MELLOMSTORE
BEDRIFTER
Friskgården Namdal arrangerer kurs i oppbygging av internkontroll
Internkontrollkurset vil gi bedriftseiere i små og mellomstore bedriftene et grunnlag
for å bygge en internkontroll som dekker kravene i internkontrollforskriften.
Kurset er på to timer hver onsdag i 5 uker. Deltakelse kan skje via teams eller ved
fysisk oppmøte på Robrygga i Namsos. Kurset inneholder teoretisk grunnlag for å
bygge internkontroll, forslag på struktur, maler for bruk i internkontrollen, samt 4
timer veiledning fra bedriftsveileder.
Dato: 5, 12, 19, 26. mai og 2. juni fra kl 0800 – 1000
Introduksjonspris i vår: 5000 kr
Spørsmål ta kontakt med:
Ørjan Sundvik
Hege Halvorsen
Bedriftsveileder
Bedriftsveileder
959 78 017
950 36 231
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