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Uke 26

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
LI-NYTT BLIR UTKJØRT TIL ALLE HUSSTANDER I UKE 28,
AVFALLSKALENDER 2. HALVÅR FØLGER MED.
RÅDMANNEN
Obs Obs! Uke 28 blir også siste Li-Nytt før Li-Martna`n.
LI-NYTT UTGIS IKKE UKE 27, 29, 31 PGA FERIEAVVIKLING.
FUNGERENDE RÅDMANN I UKENE 28-30
I rådmannens feriefravær, er det stabsleder Merete Gjertsås som er fungerende
rådmann i ukene 28-30, dvs. fra 11. juli til 31. juli 2016.
Rådmannen

Kommunen vil gjerne ha innspill til rekreasjonsløypene for snøscooter. Gå inn på
kommunens hjemmeside, eller send inn en e - post til postmottak@lierne.kommune.no
Eller, send pr. post til Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli
FRIST FOR INNSPILL: 20. juli 2016

NAV Lierne er stengt fredag 8. juli!

INFORMASJON FRA HELSE OG OMSORGSETATEN:
Enhetsleder Omsorgstjenester og Habilitering/rehabiliteringskoordinator vil du fra
29. juni treffe på helse og omsorgskontoret på Kommunehuset, 2 etg.
Enhetsleder Omsorg, Elin Danielsen: tlf 74343458
Hab/rehabkoordinator: Ann Cathrin Aasen tlf 74343459

Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIG 50 % FAST STILLING SOM SOSIONOM I LIERNE
KOMMUNE
Sosionomstillingen er organisatorisk plassert i Familieenheten ved Helse- og
omsorgsetaten.
I stillingen inngår kommunalt rusarbeid med brukerrettet, tverrfaglig og tverretatlig
arbeid samt saksbehandling. Medlem i kommunens psykisk og sosiale omsorgsgruppe
(POSOM) kommer i tillegg.
Stillingsinstruks og arbeidsbeskrivelse foreligger.
Helse og omsorgsetaten søker deg som:
- er utdannet sosionom. Annen treårig helse og sosialfaglig utdanning kan
vurderes.
- har erfaring fra arbeid innen kommunal sektor
- er fleksibel
- er løsningsorientert
- kan samarbeide og ser viktigheten i å samarbeide tverrfaglig
- personlig egnethet vil bli vektlagt
Tiltredelse fra 1. august 2016.
Spørsmål til stillingen rettes til helse- og omsorgssjef Edith Bruvoll Valfridsson,
tlf. 95799475/ mail: edith.valfridsson@lierne.kommune.no eller gruppeleder ved
Familieenheten Laila Bygseth, tlf. 97433362/ mail: laila.bygseth@lierne.kommune.no.
Søknad sendes elektronisk via hjemmesiden til Lierne kommune;
www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.
Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring.
Det er det som står i søknaden som vurderes.
SØKNADSFRIST: 12. juli 2016

LEDIG 16,43 % STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER
Helse og omsorgsetaten har ledig 16,43 % fast stilling ved hjemmebaserte tjenester.
Vi søker deg som er
- Helsefagarbeider
- Er fleksibel
- Har førerkort, klasse B
Du vil arbeide i turnus med hver tredje helg.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen,
på tlf. 74343522/ mail: elin.danielsen@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune;
www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.
Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring.
Det er det som står i søknaden som vurderes.
SØKNADSFRIST: 12. juli 2016
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LEDIG 20 % PROSJEKTLEDERSTILLING RUSFOREBYGGENDE
TILTAK
Lierne kommune har mottatt midler fra Fylkesmannen til rusforebyggende tiltak.
Lierne kommune ønsker å igangsette og gjennomføre målrettede tiltak for å heve
debutalder på alkohol. Tilskuddet fra Fylkesmannen dekker 20 % stilling. Det må
søkes videreføring av tilskuddet hvert år, i 3 år. Prosjektplan for arbeidet foreligger.
Overordnet målsetting for prosjektet: Igangsetting og gjennomføring av målrettede
tiltak for å heve debutalder på alkohol.
Delmål:
1. Ha en prosess på hvilket rusforebyggende program som vil være mest
hensiktsmessig å velge
2. Lage rammer og føringer for hvordan tiltaket skal gjennomføres
3. Gjennomføring av tiltak
4. Avklaring av veien videre etter prosjektets slutt
Vi søker derfor etter prosjektleder til dette spennende arbeidet!
Krav til stillingen: 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning/bachelor sosiologi/annen
relevant utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Merk: Denne stillingen kan kombineres med utlyst 50 % stilling som sosionom.
Tiltredelse fra 1. august 2016
Spørsmål til stillingen rettes til helse og omsorgssjef Edith Bruvoll Valfridsson,
tlf. 95799475/ mail: edith.valfridsson@lierne.kommune.no eller gruppeleder ved
Familieenheten Laila Bygseth, tlf. 97433362/ mail: laila.bygseth@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesiden til Lierne kommune;
www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.
Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring.
Det er det som står i søknaden som vurderes.
SØKNADSFRIST: 12. juli 2016

LEDIGE STILLINGER SOM LÆRERE I LIERNE KULTURSKOLE
Til skoleåret 2016-2017 søker vi lærere til vårt nye tilbud Musikk-Moro.
Musikk-Moro er et tilbud med bred, musikalsk undervisningsform basert på lek,
rytme, sang og gehør. Tilbudet passer for elever i 1. – 3. klasse som er glad i musikk,
men som ikke valgt instrument enda.
Vi trenger lærere på både Stortangen skole og Sørli skole, 3,86 % per skole. 1
undervisningstime per uke ved hver skole innenfor skoletid. Stillingene kan
kombineres. Spørsmål kan rettes til oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren,
tlf. 74 34 34 74 eller mobil 94 97 99 73.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Kompetanse og personlig
egnethet vil bli vektlagt. Krav om politiattest ved tilsetting.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens
hjemmesider www.lierne kommune.no. Der ligger også fullstendig utlysningstekst.
SØKNADSFRIST: 21.07.16
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LEDIG TRYGDEBOLIG I SANDVIKA I NORDLI
Det er ledig trygdeleilighet i Sandvika. Søknadsfrist 15. juli 2016. Søknad sendes
ko-ordinerende enhet v/ Ann Cathrin Aasen, 7882 Nordli, tlf. 74343524 eller
henvendelse til Helse- og omsorgsetaten, tlf. 74343455 for mer informasjon.
Helse- og omsorgsetaten

LAG OG FORENINGER
SAMARBEIDSPROSJEKTET FOLKEHELSE I LIERNE
KOMMUNE
LHL Lierne er med og arrangerer 3 trimturer:
13. juli går turen til Setervika ved Kvesjøen, forbi Harbækvold/Westum.
Oppmøte kl. 11.00 ved Kvelibua. Felleskjøring derifra.
3. august går turen fra Sandnes gård. Oppmøte ved samfunnshuset i Tunnsjø kl. 11.00.
Felles kjøring derifra.
17. august: Dalbekken skiferbrudd. Oppmøte ved samfunnshuset i Sørli kl. 11.00.
Felleskjøring derifra. Vi ordner kaffe og bål. Hver tar med sin egen mat, og det blir
anledning til å grille. Ta med kopp! Det er mulig å kjøre fram til grillplassene og å gå
turer derifra.
Vel møtt til hyggelige treff!
LHL Lierne

TUSEN, TUSEN TAKK
Til alle som hjalp til både før og under Tunnsjødagan, takk også til dere som
sponset Portfjelløpet med penger og gavepremier. Vi er veldig takknemlig og
stolt over alle som hjelper til igjennom hele helga.
Og her er vinnerne av Havdalsracet (andeløpet):
Georg Ingulfsvann kr.2000,- Anja Aasen kr.1000,- Kjell Modell kr.1000,Emma Andersson kr.1000,- Arne Stenvik (Sigurd) kr.500,- Anna Johansson kr.500,-.
Så med dette ønsker vi alle en GOD SOMMER. Tunnsjø IL. og Tunnsjø samf.hus.

SOMMERAVSLUTNING!
Mandag 4. juli kl.13.00 – 16.00 selger vi rømmegrøt og spekemat,
kaffe og kaker. Pris: 100 kr.
Vi satser på godvær og holder til ute. Det blir trimbingo og pilkasting.
Velkommen!
Fra mandag 11. juli t.o.m. 31. juli har vi feriestengt!
Vi flytter i løpet av august inn i de gamle banklokalene (hos Ola Sandvik).
GOD SOMMER ønsker Lierne Frivilligsentral!

BILBINGO
På Sørli Samfunnshus søndag 3. juli kl. 19.00.
Premiesum 15 000,- Kaffesalg

Styret
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DIVERSE
Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen.

Sara Marie

ÅPNINGSTIDER
Fra og med uke 27 og til og med uke 32 har vi følgende åpningstider.
MANDAG – TORSDAG KL. 09.00 TIL KL. 18.00
FREDAG KL. 09.00 TIL KL. 20.00
LØRDAG FRA KL. 09.00 TIL KL. 15.00
MATKROKEN LIERNE
LIERNES FORBRUK SA

RIKTIG GOD SOMMER!
Gjennom juli endrer vi åpningstider:
Tirsdager: 11-15, torsdager: 11-15, lørdager: 11-15
Pubvirksomhet vil annonseres, gjerne i anledning godt vær.
I august må vi dessverre ta svangerskaps- og Pe-Torsa ferie.
Altså har vi stengt fra tirsdag 2. august.
Men Pe-torsa helga åpner vi igjen.

God sommer! :-)

LEILIGHET TIL LEIE
Leilighet på Herredshuset i 2. etasje er ledig for utleie, den er ca. 75 m2 og ligger
sentralt i Sandvika. Er du interessert, ta kontakt med Elinor på tlf. 9513590 /74339595
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