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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

LANDBRUKSPLAST – RETURORDNING 2020 

Returordningen for landbruksplast som Grønt Punkt administrerer videreføres i 2020. 

Retura NT har i mange år hatt et tilbud om kostnadsfri henting ute på gårdene, men 

pga at plastmarkedet har kollapset får ikke lenger Retura betalt for å levere plasten til 

gjenvinning. De har derfor ikke lenger mulighet til å fortsette med dette gratistilbudet.  

De tilbyr imidlertid fortsatt henting av rundballeplast og storsekker i 2020, men da mot 

betaling. Tilbudet med utleie av containere for mellomlagring av rundballeplast 

videreføres også.  

Bestilling av betalt henting kan gjøres ved å ta kontakt med Returas kontor på 

firmapost@retura-nt.no eller på tlf 74281770. Se priser på retura-nt.no.  

Retura informerer også om at markedet for gjenvinning av farget rundballeplast ser ut 

til å utvikle seg mye dårligere enn for hvit plast, og anbefaler derfor bruk av hvit plast i 

framtida. Husk ellers at farget og hvit plast må leveres sortert og storsekker må leveres 

sekk-i-sekk. 

Se mer informasjon fra Retura NT på Lierne kommunes hjemmesider 

 
 

MUSIKKSPILLET «FRILUFTSLIV»  

vises på Sørli samfunnshus torsdag 13. februar og fredag 14. februar kl. 18.00. 

Inngang: 100 kr,- for voksne, barn under 16 år gratis. Det vil bli salg av lodd, kaffe og 

kaker.        Velkommen. Hilsen Sørli skole 

 

 

TEATERKAFE på LiVERTEN 

LiVERTEN har åpent i.f.m teateret lørdag 8. februar kl 15.00 - 19.00.  

Teateret er i Storsalen kl 16.00 

Internasjonal varmmatbuffe (mousakka, selma, kyllingwok m.m) og dessert/kaffe  

kl 15-18.30. Kun kr 165 for buffeen! 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:firmapost@retura-nt.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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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne formannskap 

Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen 

Dato: Torsdag 13.02.2020  

Tidspunkt:  13:00 

 
 

Til behandling: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 
 

8/20 20/944   

 REFERATER FORMANNSKAPET 13.02.2020  

 

9/20 18/3916   

 GODKJENNING - REGULERINGSPLAN FAGERSTRAND 

NÆRINGSOMRÅDE - GNR/BNR 6/4 M.FL.  

 

10/20 20/416   

 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - ULVIG 

KIÆR AS LK 022005 

 

11/20 20/980   

 DISTRIKTSFORSK - MANGESYSLERI I FJELLANDBRUKET  

 

12/20 20/1023   

 BEMANNINGSPLAN OPPVEKST- OG KULTURETATEN  

 

13/20 20/1033   

 ØKONOMIPLAN FOR LIERNE KOMMUNE 2021-2024  

 

14/20 20/950   

 ORIENTERING, SPØRSMÅL - FORMANNSKAPET 13.02.2020  
 

 
 

 

Lierne 4. febuar 2020 

 

Bente Estil, sign 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 3  

 

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne eldreråd 

Møtested: Møterom kapellet Lierne Helsetun 

Dato: Torsdag 13.02.2020 

Tidspunkt:  10:00 

 
 

Til behandling:  
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 
 

1/20 20/972   

 REFERATER LIERNE ELDRERÅD  
2/20 20/971   

 REGLEMENT LIERNE ELDRERÅD  
3/20 20/968   

 ÅRSBERETNING LIERNE ELDRERÅD 2019  

 
 

Lierne 4. februar 2020 

 

Kjell Urdshals, sign 

Leder  

 

 

KULTURMINNEPLAN LIERNE 
Vi er inne i sluttfasen med kommunens kulturminneplan.  

I den forbindelse ønsker vi innspill fra libyggene på hva som er viktige kulturminner 

og /eller kulturmiljøer som er viktig å ta med i en slik plan.  

Send mail eller ring til kulturlederen med innspill. Frist 1.mars 2020 

Mail inger.karine.aagard@lierne.kommune.no eller tlf 95 02 93 32 

En kulturminneplan er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer 

og inneholder en plan for forvaltning av disse. Planen gir kunnskap om fortida og 

avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida. 

De kulturminnene som skal ivaretas gjennom en kulturminneplan er de kulturminner 

som IKKE allerede har et vern gjennom lovverk/vedtak. 

Et kulturminne er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

Et kulturmiljø er områder hvor kulturminner inngår som en del av en større enhet 

eller sammenheng.      Oppvekst- og kulturkontoret 

 
 

 

mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
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LIERNE KOMMUNE 

«Lierne – Det gode vertskap» 

 
 

      

   
 

Lierne kommune en ledig fast stilling som helsefagarbeider på natt ved 
Steinhagan bofellesskap 
 

Steinhagan er et bofellesskap med 4 omsorgsboliger for funksjonshemmede, med 
bemanning 24/7. Du vil bli en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og 
varierende arbeidsoppgaver.  
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stort som Oslo eller like stort 
som Vestfold.  
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 
I kommunen bor det 1357 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende 
med familie garanterer kommunen barnehageplass. 
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne 
fe me te..» 
 
Når du sender søknaden kan det være greit å vite: 

- Vi søker etter deg som kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. 

 

- Stillingsprosent: 65,72. Arbeidet på deler av natt er hvilende. Lønn ved hvilende 

vakt er 1/3, dvs lønnsprosenten i stillingen er 39,43 

- Lønn etter avtale 

- Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll 

ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 21.02.20 

- Oppstart 1. mars, eller etter nærmere avtale. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med 
Enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 74343458/ 93663458 eller mail; 
elin.danielsen@lierne.kommune.no 
 

 

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

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Søndag 9. februar 2020: Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

     Martin Ottosson 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

MORSDAGSMIDDAG PÅ SØRLI SAMFUNNSHUS.  
Søndag den 9.februar kl 15:00-18:00 

Lettrøkt roastbiff av elg, men tilbehør og hjemmelaget karamellpudding serveres. 

Kr 200 for voksen og 100 for barn 6-15 år. 

Styret i Sørli Samfunnshus ønsker alle velkommen!    Styret 
 

 

 

HUSK ÅRSMØTE NORDLI PENSJONISTLAG 
14. februar 2020.          Styret 
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LETER ETTER NY LEDER 
Nordli Pensjonistlag risikerer å stå uten leder etter neste årsmøte. Dagrunn Austheim 

takker av, etter å ha vært styreleder de siste åtte årene. Valgkomiteen håper nå at noen 

kan ta over stafettpinnen, slik at ikke laget må legge ned virksomheten sin. Årsmøtet er 

fredag 14. februar kl 12. 

Pensjonistlaget har 63 medlemmer. De har møtested på Frivilligsentralen, og 

arrangerer av og til en busstur eller underholdning. Det er ingen tvil om at det er en 

stor verdi i å ha et pensjonistlag i lokalsamfunnet, og vi håper derfor at virksomheten 

kan fortsette. 

Å være leder i et pensjonistlag skal være lystbetont og innebærer et samarbeid med 

resten av styret. En leder trenger å være litt strukturert og kunne delegere. Som 

fylkessekretær i Pensjonistforbundet Trøndelag vil jeg kunne bistå en ny leder med å 

sette seg inn i oppgaver og annet.  

Pensjonistforbundet Trøndelag består av 82 lag og foreninger. Styremedlemmer blir 

hvert år invitert til samlinger, opplæring og temamøter. Treffene er ute i regionene, i 

Steinkjer eller Trondheim. Årsmøtet til fylkesforeningen holdes i Stjørdal mandag 23 

mars. Da vil den nye lederen til Nordli Pensjonistlag bli invitert. Vi krysser fingrene 

for at noen ønsker å ta på seg dette positive vervet! 

Ellers ønsker vi selvfølgelig også velkommen til nye medlemmer. Som medlem støtter 

du Pensjonistforbundets kamp for en god pensjon og en god eldreomsorg. I tillegg til 

en rekke medlemsfordeler, vil du også motta bladet Pensjonisten åtte ganger i året. 

Medlemskapet koster kr 410 / år, og da har du også tilgang til aktiviteter i ditt eget 

lokallag. 

Om du vil ha mer informasjon, så ta kontakt med fylkeskontoret på telefon 978 78 479, 

eller med fylkessekretæren på 470 24 559. Vår mailadresse er 

trondelag@pensjonistforbundet.no 
 

Anne-Kari Minsaas 

Fylkessekretær 

 
                Trøndelag 

 

 

 

 

ÅRSMØTE I LIERNE IL  

holdes mandag 4. mars 2020. Kl. 19.00 på Klubbhuset, Gamle Stortangen skole.  

Saker som ønskes tatt opp må meldes til styret v/ leder Patrik Lundgren innen  

20. februar.           Lierne IL 

 

 

 

mailto:trondelag@pensjonistforbundet.no
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DIVERSE 
 

TUSEN TAKK for all vennlig deltagelse ved pappa, Viktor Woldseths, bortgang. 

           Hilde, Siri og Åse. Jorid 
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