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FORHÅNDSSTEMMEGIVNING!
DU KAN AVGI STEMME I TIDSROMMET 10. AUGUST TIL
8. SEPTEMBER, MANDAG-FREDAG KL. 09.00 – 15.00, PÅ LIERNE
SERVICETORG.
Ambulerende stemmemottak: Velgere som ikke kan møte på forhåndsstemmemottak
eller i valglokalet, har anledning til å avgi stemme hjemme. Det må sendes en
henvendelse til Lierne valgstyre, Heggvollveien 6, 7882 Nordli eller
postmottak@lierne.kommune.no, senest onsdag den 6. september 2011 kl. 15.00,
med ønske om ambulerende stemmegiving.
Det blir anledning til å forhåndsstemme på Lierne Helsetun torsdag den
7. september kl. 12.30 – 14.00.
Benytt stemmeretten! Godt valg!

Stortings- og sametingsvalget er mandag 11. september 2017.
For mer informasjon om valget, se valg.no.
Bente Estil
Valgstyrets leder

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 klagenemd
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Mandag 14.08.2017
Kl 10:30

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/17

17/5318
GJENNOMGANG AV REGLEMENT FOR KLAGENEMNDA I
LIERNE KOMMUNE
16/7741
KLAGE PÅ UTSLIPPSTILLATELSE - ANDREAS G. LEISTAD /
CAMILLA HORN 006002. KLAGER INGERID K. HAVIK

2/17

Nordli, 8. august 2017
Tord Åberg, sign.
leder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne Formannskap
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 15. august 2017
Kl. 12.00

Til behandling:
1. Referater
2. Gjennomgang av sakspapirene til INR-møtet 21.08.2017
3. Retningslinjer mot trakassering, utilbørlig opptreden og konflikter
4. Fradeling og oppmåling Gnr. 23/3
5. Fradeling av fritidsbolig, Gåsbakk eiendom
6. Klage på formannskapets avvisning av klage på fradeling av Gnr 6/108. Klager Ingerid
Katharina Havik
7. Eventuelt makeskifte i forbindelse med ny skytebane i Lierne
8. Revidering av arealplan for Lierne kommune. 1. gangs behandling
9. Eventuelt

Nordli, 8. august 2017
Bente Estil, sign.
ordfører
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LIERNE SØKER ENGASJERTE HELSEFAGARBEIDERE /ASSISTENTER SOM ØNSKER Å GJØRE EN
FORSKJELL FOR DE ELDRE
Vi søker deg som ønsker å gjøre aktiviteter og daglige gjøremål sammen med de eldre i Lierne. På
Lierne Helsetun har vi jobbet målrettet over tid for å bli et livsgledesykehjem.

Vi jobber aktivt for

at alle skal få en glad alderdom gjennom fokus på glede, trygghet, engasjement og lagspill.
Hos oss er det kjøkken på huset, slik at de eldre får oppleve, lukte og nyte tradisjonsmat. Ulike
aktiviteter for og i lag med de eldre er viktig for oss. Her er de eldre er med på utflukter til alt fra fjøs
til kafé. Viktige oppgaver i jobben er pleie og daglig stell. Spille kort, være med å bake, motta besøk,
oppleve dyrebesøk, mimre og prate i lag. Her spiller vi musikk, synger, forteller historier og er
tilstede.
På Lierne Helsetun samarbeider vi med tannlege, velværesalong og frisør for å kunne gi våre eldre et
godt tilbud. Vi har frisk luft, sansehage, aktivitetsstue og naturlig utsikt til Laksjøen. Vi har flere
rundt oss som kommer innom, på både konsert og besøk. Lokale lag og foreninger, barnehage og
skole er ofte innom oss.
Vi er stolte av å kunne tilby deg et arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre og som har humor både
på og utenfor jobb. Her har vi tid til å gjøre en god jobb som vi alle kan være stolt av. Som
helsefagarbeider får du en aktiv og viktig jobb som verdsettes høyt.
Nå søker deg som er utdannet helsefagarbeider som er engasjert i faget, folk og utvikling.
Vi søker deg med en positiv holdning og som ønsker å gjøre en forskjell for andre ved å gjøre
hverdagene bedre. Hos oss er det viktig at ansatte bryr seg om sine kolleger og bidrar til et positivt
arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere som vil holde seg oppdatert på faget sitt, slik at du kan bidra aktivt til
tverrfaglig samarbeid på både sykehjem/bolig og hjemmet sammen med andre fagpersoner innen
helse og omsorg.
Du kan søke om du ønsker å bli hjelpepleier eller om du er under utdanning.

På neste side er en oversikt over stillingene og søknadsinformasjon.
Har du spørsmål om stillingene, ta gjerne kontakt 
Enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen, på tlf. 74343458 / mail
elin.danielsen@lierne.kommune.no
Helse og omsorgssjef Edith B Valfridsson, på tlf 74 34 34 53 / mail
edith.valfridsson@lierne.kommune.no
https://www.lierne.kommune.no/viktige-snarveger/ledige-stillinger/
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Søknadsfrist 20. August.
Stilling 1:

Vikariat, som helsefagarbeider,100%, Lierne Helsetun ved lang/korttidsavdeling fra
1. oktober.

Stilling 2:

Fast stilling som helsefagarbeider på helg, 16,67 % ved Lierne Helsetun ved
lang/korttidsavdeling fra 1. september.

Stilling 3:

Fast stilling som helsefagarbeider , 26,05 % nattevaktstilling, på helg. Avdeling
Kosheim som er demensavdelingen. Ledig fra 1. oktober.

Stilling 4:

Fast stilling som helsefagarbeider, 13.15 %, ved Lierne Helsetun lang/korttidsavdeling
fra 1. september.

Stilling 5:

Fast stilling som helsefagarbeider, 14.08 % ved Lierne Helsetun lang/korttidsavdeling
fra 1. oktober.

Stilling 6:

Vikariat helsefagarbeider, 20,42 % ved Lierne Helsetun lang/korttidsavdeling fra 1.
september.

Stilling 7:

Fast stilling som helsefagarbeider, 12,57 % ved Lierne Helsetun avdeling Kosheim fra
1. september. Kosheim er demensavdelingen.

Stilling 8:

Vikariat som helsefagarbeider, 16,43 % stilling på helg ved hjemmebaserte tjenester
fra dags dato til 30. april 2018. Det kreves førerkort, klasse B. Turnusarbeid med
arbeid hver tredje helg. Hjemmetjenesten er pleie og stell til innbyggere som bor i sin
egenbolig.

Stilling 9:

Fast nattevaktstilling ved Steinhagan bofellesskap i Nordli fra 1. oktober.
Stillingsprosent 65,73% og lønnsprosent 39,43. dette grunnet hvilende vakt ved deler
av nattevakten. På Steinhagan hjelper innbyggeren i sin egen bolig med de gjøremål
og aktiviteter som beboeren har i sin hverdag.
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UTLYSING AV LEGATMIDLER - OLE P. LØVSJØLI OG HUSTRU
MARTHA LØVSJØLIS LEGAT
Styret for Ole P. Løvsjøli og hustru Martha Løvsjølis legat utlyser med dette stipend til
ungdom t.o.m. fyllte 30 år, som tar yrkesrettet utdanning. Ungdommene må være
hjemmehørende i tidligere Skjelbred eller Sandvika stemmekretser.
Søknaden må inneholde:
*navn, adresse, fødselsdato, bosted
*utdannelse, varighet
*beregnet kostnad pr år
*hvorfor du velger denne utdanningen
*kontonummer
Skriftlig søknad sendes til legatstyret v/Oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren 7882
Nordli,
patrik.lundgren@lierne.kommune.no
SØKNADSFRIST 1. SEPTEMBER 2016.

Styret for legatet

SLEKTSGRANSKNING
Vi minner om kurset i slektsgransking i Nordli lørdag 2. og søndag 3. september.
Påmelding til Torill Holand Totland, tlf. 95286209 , e-post: t-totla@online.no, innen
19. august. Se fullstendig annonse i Li-Nytt uke 24.
Velkommen til et interessant kurs!

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 13. august 2017 Nordli Kirke: Gudstjeneste med nattverd kl 11.00.
Konfirmantjubileum og eldres dag på Nordli Menighetshus etter gudstjenesten.
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LAG OG FORENINGER
BINGO
på Tunnsjø samfunnshus onsdag 16. august kl 19.00.
Velkommen!

Arr: Tunnsjø samfunnshus

INVITASJON
PRO Föllinge-Lakssjö-Hotagen inviterer Sørli Pensjonistlag til surstrømmingskalas i
Nöjden 17. august. Først samling i Myrbodarna kl. 12.00, og etterpå kjører vi til
Nöjden. Påmelding til Liv på tlf . 74339187/97535912 innen 12. aug.
Sørli Pensjonistlag

ÅPEN GÅRD PÅ HARBÆKVOLD LØRDAG 12. AUGUST
Dagen begynner med demo av rundballpresser 09.30
Hvem får de tyngste ballene. Claas, John Deere eller Case?
Muligheter til å gjøre en god handel i løpet av dagen?
Kl 11.00, åpen gård med muligheter til å se fjøset.
Div. konkurranser og leker. Kaffe/ saft og bløtkake spanderes.
Kl 13.00, salg av grillet kalv m. tilbehør. Pølse og brød.
Dagen avsluttes ca. 15.00 med premiering av konkuranser.
Arr. Lierne Bondelag

NORDLI PENSJONISTLAG
har åpent hver torsdag på Frivilligsentralen fra kl 10.00. Det vil bli servert en enkel lett
lunsj med kaffe.
Nordli pensjonistlag

NORDLI PENSJONISTLAG HAR MEDLEMSMØTE
på Frivilligsentralen 24. august kl 12.00. Det blir tatt opp diverse temaer med
interessante saker. Servering, loddsalg. Gevinster tas i mot med takk. Neste
eldrerådsmøte er 30. august pm noen har noe på hjertet.
Nordli pensjonistlag

BIL-BINGO
På Sørli samfunnshus søndag 13. august 2017 kl 19.00. Premiesum kr 15.000.
Sørli samfunnshus

DIVERSE
TUSEN TAKK
For all omtanke og bidrag til «Brannmenn mot kreft» i forbindelse med
Kjetil Kvatningens bortgang.
Hanne, Åse og Thor Kvatningen
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NYPOTETER OG GRØNNSAKER
muligens jordbær, selges mandag 14. august fra kl 11.30 v/ kommunehuset i Nordli.
Frostabilen
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