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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
STENGING AV ISFISKELØYPA GJERTSÅSEN - BLÅFJELLET
F.O.M. 24. APRIL 2018
Med hensyn til reindrifta, stenges isfiskeløypa som går fra Gjertsåsen til Blåfjellet fra
og med 24. april 2018.
Ta kontakt med Lierne kommune for spørsmål.

Plan- og utviklingsetaten

TEMAKVELD OM RUS FOR FORELDRE MED BARN I
UNGDOMSKOLE
Alle foreldre med barn i ungdomskolen i Lierne kommune er velkommen på
temakveld om rus med Lensmannen i Lierne.
Torsdag. 19. april 2018 kl 18.00 – 20.00 i Foajen, Stortangen skole, Nordli.
Vi håper på godt oppmøte. Velkommen!

Lensmannen i Lierne med Familieenheten

EARLY BIRDS FREDAG 6. APRIL
Oppmøte Matkroken Mebygda kl 06.45
eller gamle Stortangen skole (ved fotball-bana) kl 06.30
Frokost kr. 20,- Velkommen!

Folkehelsekoordinator

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 utvalg for Folk og Livskvalitet
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 10.04.2018
Kl. 09:00

Forfall meldes rådmannskontoret snarest, tlf. 74 34 34 00 eller
postmottak@lierne.kommune.no.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

4/18

18/2271
REFERATER UTVALG FOLK OG LIVSKVALITET 10.04.2018

5/18

17/7549
OPPNEVNING AV UTVALG SOM SKAL ARBEIDE MED
INNSPARINGSPROSESS HELSE OG OMSORGSETATEN 2018 OG
2019

6/18

18/1119
STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR
ØKONOMISK STØNAD 2018

7/18

18/1889
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL TIL LIVERTEN
SERVICESTASJON

8/18

18/1322
ENDRING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I LIERNE

9/18

18/2065
ENDRING AV VEDTEKTER FOR LIERNE KULTURSKOLE

Nordli, 3. april 2018
Einar Otto Ingulfsvann, sign.
leder
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LEDIG 35 % FAST STILLING SOM RENHOLDER I
RENHOLDSTEAM LIERNE
Det er fra 1. juni 2018 ledig 35 % fast stilling som renholder i renholdsteam Lierne.
Stillingen har for tiden arbeidssted ved gamle Stortangen skole.
Arbeidstiden fordeler seg med 2,5 timer per dag mandag – fredag.
Ønskelig med fagbrev som renholder.
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, overenskomster og reglement gjeldende
for Lierne kommune. I medhold til offentlighetsloven § 25, gjør vi oppmerksom på at
opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om
konfidensiell behandling.
Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Britt Oline Wallinder,
tlf. 958 56 698.
Elektronisk søknad sendes via Lierne kommunens hjemmeside, se
www.lierne.kommune.no/ledige stillinger. Merk at søknaden må være fullstendig
utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring, da det er det som står i søknaden som
blir vurdert.
Søknadsfrist: 15.04.2018

DET ER LEDIG 70 % VIKARIAT SOM RENHOLDER I
RENHOLDSTEAM LIERNE, FOR TIDEN VED STORTANGEN
SKOLE OG SANDVIKA BARNEHAGE, FRA 01.09.2018.
Vikariatet er inntil videre men maks frem til 12.01.2019. Stillingen kan ikke deles.
Ønskelig med fagbrev som renholder.
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, overenskomster og reglement gjeldende
for Lierne kommune.
I medhold til offentlighetsloven § 25, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om
søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om konfidensiell behandling.
Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Britt Oline Wallinder,
tlf. 958 56 698.
Elektronisk søknad sendes via Lierne kommunens hjemmeside, se
www.lierne.kommune.no/ledige stillinger. Merk at søknaden må være fullstendig
utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring, da det er det som står i søknaden som
blir vurdert.
Søknadsfrist: 15.04.2018
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LEDIG 40 % VIKARIAT SOM RENHOLDSLEDER
Vikariatet er ledig fra dags dato og inntil videre.
Renholdsteamet har nå fortiden 12 ansatte.
Arbeidsoppgaver:
- Organisering av renholdsteam
- Innleie av personal
- Famac
- Innkjøp
- Renholdsmøter
- Medarbeidersamtaler
- Oppfølging av ansatte
Krav:
- Førerkort klasse B
- Må beherske norsk muntlig og skriftlig
Ønskede kvalifikasjoner:
- Fagbrev som renholder
- Gode evner til å jobbe selvstendig og være løsningsorientert
- Erfaring i bruk av Office og Excel
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, overenskomster og reglement gjeldende
for Lierne kommune.
I medhold til offentlighetsloven § 25, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om
søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om konfidensiell behandling.
Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kristel R. Stuenes, tlf. 74 34 34 31.
Elektronisk søknad sendes via Lierne kommunens hjemmeside, se
www.lierne.kommune.no/ledige stillinger. Merk at søknaden må være fullstendig
utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring, da det er det som står i søknaden som
blir vurdert.
Søknadsfrist 15.04.2018
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SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM 2018
Lierne kommune hadde veldig gode erfaringer med å sysselsette flere ungdommer
gjennom sommeren 2016 og 2017. Sommeren 2018 er ikke noe unntak, og vi søker
10-15 ungdommer/unge voksne som ønsker å jobbe i sommerferien. Arbeidet går på
vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, og rydding av kommunale skoger.
Arbeidet vil foregå både i Sørli og i Nordli. Vi ønsker oss også livsgledeungdommer
som kan jobbe ved Lierne Helsetun og følge opp livsgledearbeidet der.
Nedenfor ser du de ulike alternativene du kan søke på. Arbeidet er inndelt i to ulike
perioder og du oppgir i søknaden hvilke perioder og områder som er aktuelle for deg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uke 27-28-29
Uke 30-31-32
Uke 27-28-29
Uke 30-31-32
Uke 27-28-29
Uke 30-31-32

(02.07.18 - 20.07.18) Vedlikehold I Sørli/Nordli (merk Nordli/Sørli)
(23.07.18 – 10.08.18) Vedlikehold I Sørli/Nordli (merk Nordli/Sørli)
(02.07.18 - 20.07.18) Skogrydding
(23.07.18 – 10.08.18) Skogrydding
(02.07.18 - 20.07.18) Livsglede
(23.07.18 – 10.08.18) Livsglede

Dersom du trenger kurs i ungskogpleie, eller har dette kurset så skriver du det i
søknaden. Da får vi evt arrangert nytt kurs før oppstart. Det er også fint om du
opplyser om du har mulighet til å bruke egen ryddesag dersom du ønsker å jobbe med
skogrydding. Det er egen tariff for godtgjørelse for bruk av privat ryddesag.
Det legges vekt på relevant praksis og gode attester. Du sender inn søknaden på
kommunens hjemmeside: https://www.lierne.kommune.no/viktige-snarveger/ledigestillinger/
Relevante attester og vitnemål sendes på e-post til rita.gjertsaas@lierne.kommune.no
Har du andre spørsmål så tar du kontakt med prosjektleder Edel Holand.
Mob 959 13 750
E-post: edel.holand@lierne.kommune.no
Søknadsfristen er 9. april 2018.

UTSTILLERE TIL LI-MARTNAN 26. – 29. juli 2018
Vi vil med dette invitere alle som ønsker å delta som utstillere under årets Li-Martna
til å melde seg på og sikre seg bodplass. I år blir det boder både lørdag og søndag.
Send en e-post til eva.hogsnes@lierne.kommune.no (Anki Høgsnes) med bedriftens
navn og produkt. Frist 16. april. Du vil da få tilsendt påmeldingsskjema.
Ta kontakt for mer informasjon.
Martnaskomiteen

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 8. april:

Ingen Gudstjeneste i Lierne.

Mandag 16. april: Konsert med Thomas Brøndbo i Nordli Kirke kl 19.30
Kaffesalg i kirken før konserten.
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LAG OG FORENINGER
HUSK ÅRSMØTE I MEBYGDA VASSVERK SA
Søndag 8. april kl 19:00 på Sørli Samfunnshus.

Styret

ÅRSMØTE FOR NORDLI MENIGHET
på Menighetshuset i Nordli 18. april kl 19.00.
Årsmøtesaker: Årsmelding Regnskap innkomne saker.
Velkommen!

Nordli menighetsråd

INVITASJONER
Nordli pensjonistlag inviterer Sørli pensjonistlag til vårfest på Kveli samfunnshus
lørdag 14.04 kl 17.00. Mat, kaffe og loddsalg. Musikk v/Odd Magne Lund.
Inngang 200,- kr. Påmelding til Liv på tlf 74 33 91 87/975 35 912 innen 08.04.
Hjertelig velkommen!
PRO Frostviken inviterer Sørli pensjonistlag på fest i Gunnarvatnet lørdag 14.04
kl 16.00. Mat og dans. Inngang 150 kr. Påmelding til Liv på
tlf 74 33 91 87/975 35 912 innen 08.04 Hjertelig velkommen!
Sørli pensjonistlag

PÅMINNELSE OM ÅRSMØTE SKJELBRED GRENDEHUS
torsdag 5. april kl 19.00.

Styret

VÅRFEST
Vi ønsker å invitere Nordli og Sørli pensjonistlag og 6 andre lag til
vårfest på Kveli samfunnshus lørdag 14. april kl 17.00.
Mat, kaffe, loddsalg.
Dansemusikk: Odd Magne Lund. Inngang kr 200.
Alle hjertelig velkommen!
Påmelding innen 8. april til Margit Totsås, 915 51 581,
og Liv Aspnes, 74 33 91 87 / 975 35 912.
Styret
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SENIORDANSEN
Oppstart igjen torsdag 5. april.
Tid og sted: Kl 18.00 på Sørli samfunnshus.
Ta med kopp – vi skal ha kaffepause. Velkommen nye og gamle dansere.

Styret

ÅRSMØTE I LIERNE NÆRINGSFORENING
Næringsforeninga avholder årsmøte 19. april kl 19.00 på Joker Jule.
Vi starter med noen bedriftspresentasjoner, og går etter det over på ordinære
årsmøtesaker.
Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!
Lierne Næringsforening

IDRETTSKVELD MED LIERNE IL OG FRODE ESTIL – VEIEN
FRA LI-MESTER TIL VERDENSMESTER
Lierne IL har i sitt årsmøte vedtatt en ny organisasjonsplan, som rammer inn hvordan
vi ønsker å organisere våre aktiviteter.
 Lierne IL ønsker å fremstå som et idrettslag med Fair Play i alle ledd.
 Lierne IL ønsker å fremstå som et idrettslag hvor det er mulig å kombinere
idretter for de som ønsker det.
 Lierne IL ønsker å fremstå som et inkluderende idrettslag
Vi ønsker å invitere alle interesserte til en informasjonskveld, hvor vi kombinerer en
introduksjon av organisasjonsplanen med et inspirasjonsforedrag av vår lokale
ambassadør og verdensmester Frode Estil, som forteller sin historie om veien fra å
være ung idrettsutøver i Lierne til å nå drømmen om å bli verdensmester.
Frodes foredrag har fått tittelen «Veien fra Li-mester til verdensmester»
Dato/tid: Torsdag 5. april kl. 19.00-21.00 (ca. 30 minutter Lierne IL – resterende tid
foredrag)
Sted: Lierne samfunnshus – «Storsalen
Målgruppe er alle idrettsinteresserte i alle aldre i vårt nærområde. Vi ønsker særlig at
ledere/foreldre/utøvere i Lierne IL kommer, men vi ønsker å presisere at medlemskap i
Lierne IL ikke er et krav.
Fri inngang! Enkel servering.
Velkommen!

DIVERSE
ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN DEN 14. APRIL,
MEN BJØNN STIG OPP LÆLL.
Jens
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