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Uke 35

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
GRATULERER NOK EN GANG!
Gratulerer til hele Pe-Torsa gjengen og alle frivillige som nok en gang slår alle
rekorder!!
Selv om dommedag var nær på fredag ble det ei kjempehelg med en fantastisk
avslutningsdag på søndag i strålende sol.
Takk for ei kjempehelg!
Bente Estil
Ordfører

NAV Lierne er stengt tirsdag 6. og onsdag 7. september på grunn
av samling i NAV Indre Namdal.
Du kan få svar på det meste uten å ta kontakt med NAV. Les mer om dette på
www.nav.no eller logg inn på Ditt NAV med Bank ID- brikke
NAV Lierne v/ Rita Totsås

TORSDAG 15. SEPTEMBER KOMMER AMBJÖRN SANDLER
TIL LIERNE.
Ambjörn forteller om forfatterskapet sitt og bøkene sine.
Høsten 2015 kom hans siste bok ut i trilogien om utvandrerne fra
«jämtländska Björnberget».
Torsdag 15. september besøker Ambjörn Sørli bibliotek kl. 12.00 og Englagaard
sjokolade kl. 18.00.
Det blir kaffesalg og salg og signering av bøker. Velkommen!
Lierne folkebibliotek

Sørli bibliotek blir stengt torsdag 8. september og 22. september.
Lierne folkebibliotek
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne kommunestyre
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 06.09.2016
Kl. 17:00

Agenda:
Kl. 16.00:
Kl. 17.00:

Tema: Næringsvennlig kommune
Ordinært kommunestyremøte.

Til behandling:
Saksnr.

74/16
75/16
76/16

77/16
78/16

79/16

80/16
81/16
82/16

83/16

Arkivsaksnr.
Tittel
16/5961
REFERATER KOMMUNESTYRET 06.09.2016
16/4167
ÅRSMELDING OG REGNSKAP FRA FJELLSTYRENE I LIERNE 2015
16/6096
UTVIDELSE AV JULE INDUSTRIOMRÅDE. INNGÅELSE AV NY
FESTEKONTRAKT
16/6105
NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV. HØRING
16/3402
STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2017 - FASTSETTING AV
VALGDAG OG VALGSTYRE
16/980
REVIDERING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR
MOTORFERDSEL I UTMARK I LIERNE KOMMUNE
15/4625
SALG AV VAKTBERGET/GRENSEN 35/7 - KOMMUNESKOGENE
16/4858
KURS I JAKTLEDELSE
16/4648
SKJENKEBEVILLINGER FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN I PERIODEN
2016 - 2020
16/5004
SALGSBEVILLINGER FOR ØL OG RUSBRUS I PERIODEN 2016 - 2020

Nordli, 30. august 2016
Bente Estil, sign.
ordfører
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LEDIG VIKARIAT 14,08 % STILLING SOM
HELSEFAGARBEIDER/ASSISTENT
Helse og omsorgsetaten har ledig 14,08 % vikariat som helsefagarbeider ved
lang-/korttidsavdeling ved Lierne Helsetun. Arbeid hver 3. helg.
Vi søker deg som er
- Utdannet helsefagarbeider, men kan åpne opp for søkere uten utdanning
- Ønsker å arbeide turnus
Vikariatet er ledig for tiltredelse, varighet til 31.05.17.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen,
på tlf. 74343458/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: 9. september 2016

LEDIG 19,48 % FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER
Helse og omsorgsetaten har ledig 19,48 % fast som helsefagarbeider i Lierne
kommune, for tiden ved lang-/korttidsavdeling ved Lierne Helsetun.
Vi søker deg som er
- Helsefagarbeider
- Ønsker å arbeide turnus
- Arbeid hver 3. helg
Stillingen er ledig for tiltredelse fra d.d. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen,
på tlf. 74343458/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: 9. september 2016
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LEDIG 99,4 % STILLING SOM VERNEPLEIER /HELSEFAGLIG
HØGSKOLEUTDANNING INKLUDERT GRUPPELEDER VED TO
OMSORGSBOLIGER MED HELDØGNS PLEIE OG
OMSORGSTJENESTER, BJØRKLUND.
Helse og omsorgsetaten har ledig 99,4 % fast stilling som fortrinnsvis vernepleier ved
Bjørklund 3 og 5, omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorgstjenester. I stillingen
ligger også ansvaret som gruppeleder på enhetene.
Arbeidet består i brukeroppfølging med vakter fordelt i turnus, som inneholder
døgnvakter med arbeid hver tredje helg. Døgnvaktene starter kl. 14.15 og avsluttes
påfølgende døgn kl. 14.30. Fra klokken 23.00-07.00 er det hvilende vakt og ved
hvilende vakt er lønnsutbetalingen 1/3 timelønn. Det vil si at for stillingen er total
lønnsprosent 78,3 %
Som gruppeleder har du ansvar for:
- Turnus
- Personal
- Medansvarlig for rasjonell drift
Vi søker deg som er:
- Utdannet vernepleier. Andre høgskolestillinger kan vurderes
- Har erfaring med å utarbeide turnus
- Er fleksibel og løsningsorientert
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Stillingen er ledig fra 1. desember.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen,
på tlf. 74343458/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: 16. september 2016

HØRING - Handlingsplan for viltforvaltning 2017-20 legges ut på
høring.
Høringsfrist 10. oktober 2016
Høringsdokumenter kan leses på:
www.lierne.kommune.no
Innspill sendes til:
E- post: postmottak@lierne.kommune.no
Post: Heggvollveien 6, 7882 Nordli
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HVA KAN DU GJØRE FOR Å UNNGÅ FAKTURAGEBYR PÅ
FAKTURAER FRA LIERNE KOMMUNE?
For å unngå å bli belastet for fakturagebyr når du mottar faktura fra Lierne kommune,
anbefaler vi at du ordner avtalegiro og/eller Efaktura i din bank.
Hvis du ordner avtalegiro, må du gi oss beskjed hvis du trenger betalingsoppdraget
tilsendt pr. post for å ha det som et bilag i regnskapet.
Kommunekassen v/Carita Liljefjäll

GRUPPEMØTE I LIERNE SENTERPARTI
På Lissalen på kommunehuset kl. 19.30 søndag 4. september. Velkommen!

GRUPPEMØTE
Lierne Arbeiderparti på Sørli Skole søndag 4.9.16 kl. 19.00 Velkommen! Lierne AP

Takker for bidragene som kom inn i forbindelse med kåring av Liernevotten.
Vinneren ble Eli-Hanne Åmo Estil. GRATLERER!!! Hun ble premiert med billett til
Agust og Villa-showet. Martnaskomiteen håper vi får se Liernevotten i salg, (også i
garnpakker), under neste års Li-martna.

Husk å besøke www.lierne.no. Der ligger det også en kalender som viser hva som skjer i
Lierne.
Merker du dine bilder på instagram med #Lierne kommer bildene på hjemmesiden

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

KIRKE
Søndag 4. september: Ingen gudstjeneste i Lierne.
Frostviken församling har følgende gudstjeneste:
Søndag 4. september kl. 18.00: Taizemässa i Gäddede kyrka.
Prest Martin Ottosson har telefon 0046 702441066.
Kirkevergen har telefon 95026518.
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LAG OG FORENINGER
LIERNE SENIORDANS
Vi starter opp igjen mandag 12. september kl. 18.00 på Sørli Samfunnshus. Både nye
og gamle dansere er hjertelig velkomne!
Lierne Seniordans

Info fra Sørli Helselag
Aktivitetssentret har startet opp etter sommeren. Åpningstider mandag og torsdag
kl. 09.00-14.00.
Åpent for alle. Vi koser oss med kaffe, håndarbeid for de som vil, lunsj og bingo for de
som har lyst til det.
Tidligere og nye deltakere er hjertelig velkomne.
Strikkekveldene blir i år mandagskveldene kl. 18.00-21.00 med oppstart
mandag 5. sept.

NÆRINGSKAFFE
Onsdag 31. august kl. 19.00-21.30 arrangerer Lierne næringsforening næringskaffe på
Li-vert`n for alle som driver næringsvirksomhet i en eller annen form i Lierne.
Næringsforeninga har som mål at dette skal bli en møteplass for næringslivet i
kommunen, hvor både det faglige og sosiale står i fokus. På programmet på onsdag
står status for næringsvennlig kommune, bedriftspresentasjon av Jens Hartmann, og
informasjon og status fra Lierne Utvikling. Det er også satt av tid til småprat over en
kopp kaffe. Velkommen!
Lierne Næringsforening

DIVERSE

Akvarellutstillinga til L.W. Galåen blir stående på Englagaard
til uke 38. Velkommen!

NB!
Riktig postadresse er viktig!
For at din post ikke skal bli forsinket, er det viktig at dine forbindelser har kjennskap
til din riktig postadresse.
For at du enkelt skal kunne informere dine forbindelser har vi utarbeidet et enkelt
hjelpemiddel.
Gå inn på posten.no/meld-riktig-adresse og fyll ut informasjonen.
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