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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

KURS I  FELTKONTROLL AV HJORTEVILTKJØTT 

LIERNE 11. MARS 2020 
Mer info og påmelding finnes her: https://www.skogkurs.no/kurs/kurs.cfm?id=43839 
 

 

EIENDOMSSKATT  2020 
Lierne kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 16. desember 2019 at det for 2020 

skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰. I medhold av 

eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, 

våningshus og fritidseiendommer settes til 5,0 ‰ av takstverdien. Samtidig har 

Stortinget bestemt at eiendomsskattegrunnlaget (skattetaksten) skal reduseres med 30 

% i 2020. 

 

Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2020 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker i 

kommunens administrasjonsbygg i Nordli fra 31. januar 2020. Det samme gjelder liste 

over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens 

§ 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål) og § 7b (bygninger med historisk 

verdi). Listene finnes også på kommunens hjemmeside under 

www.lierne.kommune.no. Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og 

sendes Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, innen 14. mars 2020. Klagen 

kan også sendes på e-post til: postmottak@lierne.kommune.no.  

 

Eiendomsskattekontoret sender ut skattesedler i månedsskiftet januar/februar.  

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars, 1. 

juni, 1 september og 1. desember. 

 

Lierne eiendomsskattekontor 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 
 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.skogkurs.no/kurs/kurs.cfm?id=43839
http://www.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
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TILKALLINGSVIKARER PÅ OPPVEKST- OG KULTURETATEN VÅREN 2020 
 

Ved barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen og voksenopplæringa er det jevnlig 

behov for tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater. 

Oppvekst- og kulturetaten ønsker herved flere personer som ønsker å stå på liste over 

tilkallingsvikarer.  
 

For å stå på vikarlister kreves følgende: 

 Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon.  I søknaden 
skrives hvor en ønsker å stå som tilkallingsvikar.   

 Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne 
beregne riktig lønn og ansiennitet. 

 Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest. 
Skolen/barnehagen kan bistå med å søke om dette gjennom å fylle i 
bekreftelse på formål.   

 

Personer som allerede står på vikarlister trenger ikke å sende inn ny søknad.  

Søknad sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Lierne. 

CV/attester vedlegges søknad. Søknad kan også sendes per e-post til 

postmottak@lierne.kommune.no.  
 

Det er lederen ved den enkelte skole/barnehage som til enhver tid administrerer bruken 

av tilkallingsvikarer. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom barnehage- og 

skoleåret.  
 

Spørsmål kan rettes til styrerne i barnehagene, rektorene ved skolene/kulturskolen, 

eller oppvekst- og kultursjef, tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73.     Oppvekst- og kulturetaten 

 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Ingen gudstjeneste i Lierne. 
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kommer til Lierne Samfunnshus lørdag 8. februar 2020 kl 16.00 med forestillingen 

Lek for livet. 
«Lek for livet» er historien om The Flying Seagull Project, en gruppe klovner, 

akrobater og musikere, som reiser verden rundt for å spre kjærlighet, lys og latter. Det 

er også historien om Bendik, en 30-åring fra Stjørdal, som reiser verden rundt som 

klovn. Hva motiverer han? Hva gjør det med han å stå ansikt til ansikt med 

traumatiserte barn?  Men dette er også historien om hva det gir å inspirere mennesker 

som har risikert livet for å overleve.   

I 9 år har The Flying Seagull Project gått inn i flyktningleire, lagt et tau i ring og 

begynt å klovne. Heftig. Dag etter dag, på samme sted, helt til barn som har vært 

stumme i måneder og tenåringer med ansiktstrekkene til en trettiåring starter å le, 

snakke, leke og synge. Nå kommer gruppen til Trøndelag og inviterer publikum til å ta 

del i leken og latteren, men også de menneskelige kostnadene med det hele. 
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LAG OG FORENINGER 
 

Til ALLE som er beboere i Sørli! 
Fellesskap og dugnadsånd er viktig for at en bygd skal bestå. (Vi kan alltids drøfte 

om hvor frivillig det er).Vi i styret i Sørli Samfunnshus og Sørli Ungdomslag har nå 

hatt et møte med tanke på hvordan vi skal kunne få opp dugnadshjelpen i bygda.  

Vi har satt opp et forslag for hvert arrangement gjennom året. Det vil si at hver grend 

har ansvar for å ordne dette hvert år. Dette ansvaret/arrangementene rullerer ut fra 

hvem som har julerevyen 4. juledag.  

 

I året 2020 har vi satt opp/foreslått:  

Aunet, Aspneset og Totland  har ansvaret for festen Li-Martnahelga 

Devika og Gåsbakk   har ansvaret for 4. dagsfesten 

Mebygda     har ansvaret for 6. dagsfesten 

Jule, Inderdal, Berglia og Linneset har ansvaret for sildbordet og oppsett til bingoer 

Skåle, Bakken og Østborg  årets julerevy 

 

I løpet av mars måned vil vi sende ut informasjon til 2 personer i aktuell grend som vil 

få ansvar å samle/delegere oppgaver til grenda. Dette innebærer:  

- Plan over arrangementet 

- Vakter 

- Barhjelp 

- Kjøkkenhjelp 

- Rydding  

- Evt. Billettsalg  

 

Ønsket er at ALLE i bygda skal kunne bidra, slik at det ikke blir de samme personene 

som må stille opp hver eneste gang. Hvis vi ikke får dette til å fungere ser vi oss nødt 

til å avlyse alle arrangement som foregår i Sørli i løpet av et år. Vi håper at ALLE 

støtter opp og bidrar til at dette kan fungere. Hvis det er noen som eventuelt har noen 

andre forslag på hvordan vi kan løse dette, er vi mottagelig for det. For eventuell 

kontakt: 

Inger Marie Krystad Skåle: 976 83 510 eller Lenita Granheim: 971 52 385.  

Dette blir bra - sammen er vi sterke! 

        Mvh Sørli Samfunnshus og Sørli Ungdomslag 
 

 

 

MORSDAG PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS SØNDAG 9. FEB. Kl 13.00 -16.00 

Da er det «gutta» som serverer saltkjøtt og kålrotstappe, kaffe og kaker. Pris:voksne 

kr.180.00, under 16 år kr.100.00, under 6 år gratis. Vi har vipps. VELKOMMEN. 

             Styret 

 

 

 

 

 

 

https://www.gulesider.no/inger+marie+krystad+sk%C3%A5le+s%C3%B8rli/80116242/person?page=1&query=inger%20krystad%20sk%c3%a5le
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ÅRSMØTE I TUNNSJØ SAMFUNSHUS  
søndag 8.mars kl. 19.00. Oppsigelser og saker må leveres styret innen 23. februar. 

Velkommen!          Styret 

 

 

ÅRSMØTE I SØRLI PENSJONISTLAG 
lørdag 15.02.20 kl 14.00 på Aktivitetssenteret i Mebygda. Vanlige årsmøtesaker. 

Gi beskjed til Bjørn Grindberg innen10.02 dersom dere har en sak dere vil ta opp på 

møtet. Etter årsmøtesakene vil vi aktivere møtedeltakerne med en morsom quiz. 

Servering. Loddsalg. Gevinster mottas med takk. Velkommen!        Sørli pensjonistlag 

 

 

ÅRSMØTE I LHL LIERNE 2019 
Onsdag 12. februar 2020 kl 18.00 blir det årsmøte på Lierne samfunnshus, storsalen. 

Det blir vanlige årsmøtesaker, underholdning servering. Gratis skyss med buss fra 

Sørli og samkjøring fra Tunnsjø. Frist for påmelding er onsdag 5. februar til  

Harald Bakken, 977 85 364, Liv Reitan, 990 23 214 og Anne Margrete Haugereid,  

950 77 811. Vil minne om saker som ønskes tatt opp, bes sendt til Harald Bakken 

innen 1. februar. Vel møtt til en hyggelig kveld med god mat, prat, sang og musikk!

           LHL Lierne 

 

 

 
Telenorkarusell i Nordli starter torsdag 30. januar 2020 
Påmelding fra 17.30 til 18.00. Start 18.00 for de minste.  

Første renn går i friteknikk og deretter annenhver gang med fri og klassisk.  

Egen trimklasse uten tidtaking for både unge og gamle.  

Salg av pølse m/brød, kaffe og kake.  

Kveldens trimmer trekkes hver kveld, og disse er med i trekkingen til årets trimmer!!  

Kuldegrensen er -12. Ved evt. avlysning pga. dårlig vær eller kulde, settes det opp 

beskjed på skolen innen 14.00, og det blir lagt ut på Lierne IL’s facebookside. 

Startkontingent for hele karusellen:  

Barn: kr 100,-  

Voksne: kr 150,-  

Familie: kr 300,-  

Premieutdeling på 5. og siste karusellrennet.  

Velkommen       Lierne IL, Aktivitetsgruppe Nordli 
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INVITERER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE  
 

På kommunehuset i Nordli, Søndag 23. februar 2020 kl 18.00.  
 - Ordinære årsmøtesaker, øvrige saker som ønskes tatt opp, meldes til styret innen 21. februar 
2020.  
Her finner du informasjon om våre politikere: https://lierne.arbeiderpartiet.no/politikere/ 
Gamle og nye medlemmer er velkommen       Styret 

 

 

DIVERSE 
 
 

SMÅBRUK TIL LEIE 
Kårkall'n ska fløtt, å husa træng folk. Me vurder å lei ut hus, garasje å fjøs på Bakken i 

Sørli en gång t vårå. Evt. interesserte kan ta kontakt me Tomas, tlf. 90 79 62 77, æller 

Jorunn, tlf. 97 06 97 60. 
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