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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
LIERNE KOMMUNE OPPHEVER TELERESTRIKSJONENE PÅ
KOMMUNALE VEIER
fra og med mandag 4. juni 2018.

Plan og utviklingsetaten

NÅ KAN DET SØKES OM TILKNYTNINGSLØYPER
Nå er det klart for å søke om tilknytningsløype til rekreasjonsløypene.
Søknadsfrist: 15. juni.
Søknaden må være i henhold til retningslinjene, og det må legges ved et kart og
tillatelse fra grunneiere.
Les mer her:
https://www.lierne.kommune.no/viktigelenker/motorferdsel/rekreasjonsloyper/tilknytn
ingsloyper/

INFORMASJON TIL GRUNNEIERE FRA TUNNSJØEN GJENNOMGANG AV SEFRAK REGISTRERTE BYGG.
I forbindelse med kulturminneplanarbeidet som pågår i kommunen, så skal SEFRAKregistreringene av bygninger gjennomgås. Torsdag 7. juni og fredag 8. juni vil områder
i Tunnsjøen bli gjennomgått. Dette innebærer kun utvendig befaring og fotografering.
Befaringen vil bli gjennomført av våre distriktskonservatorer fra Museet Midt.
Ved spørsmål – ta kontakt med kulturleder Anki Høgsnes, tlf. 92 22 04 10,
eva.hogsnes@lierne.kommune.no

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 Formannskap
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 05. juni 2018
Kl 09.00

Til behandling:
1. Referater
2. Bygging av omsorgsboliger 2019. Oppnevning av plan- og byggekomite
3. Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel – gnr/bnr 20/4 – Heidi T.
Weglo/Olav Weglo
4. Konsesjon på erverv av fast eiendom – gnr/bnr 6/6 –Storaunet
5. Konsesjon på erverv av fast eiendom – gnr/bnr 6/12 & 6/22 – Lena Ringstad Olsen
6. Dispensasjon takvinkel – Gjertrud Stordal og Per Øystein Karlsen gnr/bnr 20/40 – Løvsjølia
7. Eventuelt
Nordli, 29. mai 2018
Bente Estil, sign.
ordfører

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne eldreråd
Lierne samfunnshus, Fjellrevhiet
Tirsdag 05.06.2018
Kl. 10:00

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

7/18

18/4021
REFERATSAKER LIERNE ELDRERÅD

8/18

18/3971
LIERNE ELDRERÅDS HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL

9/18

18/3975
INVITASJON TIL FELLES ELDRERÅDSMØTE MED TEMA
VELFERDSTEKNOLOGI I NAMDALEN

Nordli, 29. mai 2018
Mari Anne Freland, sign.
leder
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100 % VIKARIAT I TJENESTE FOR PSYKISK HELSE OG RUS
Ledig vikariat, psykiatrisk sykepleier, gjeldende fra 01.09.18 til 28.02.19, med
mulighet til forlengelse.
Psykiatrisk sykepleier er organisatorisk plassert ved Familieenheten, Helse og
omsorgsetaten.
I stillingen inngår forebyggende, brukerrettet arbeid, tverrfaglig og tverretatlig arbeid
samt saksbehandling. Psykiatrisk sykepleier er faglig ansvarlig for kommunens
psykisk og sosiale omsorgsgruppe (POSOM).
Stillingsinstruks og arbeidsbeskrivelse foreligger.
Helse og omsorgsetaten søker deg som:
- er utdannet psykiatrisk sykepleier, men åpner opp for annen utdanning eller
erfaring innen psykisk helse.
- 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 01.09.2018. Introduksjon vil gis i forkant.
Spørsmål til stillingen rettes til helse og omsorgssjef Edith Bruvoll Valfridsson,
tlf 95 79 94 75 / mail edith.valfridsson@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: 12.06.2018
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LEDIG STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED SANDVIKA
BARNEHAGE
Ved Sandvika barnehage er det ledig vikariat i 80 % stilling som pedagogisk leder, i
perioden 01.08.18-31.07.19.
Kvalifikasjoner:
Barnehagelærer, gjerne med tilleggsutdanning.
Arbeidsoppgaver
- Lede avdelingen ut fra gjeldene regelverk, lover og rammeplan
- Lede avdelingen og organisere arbeidet slik at personalet arbeider som et team med
felles
pedagogisk plattform
- Ansvar for samarbeid med heimen
- Medansvar for ulike møter, planleggingsdager og kurs
Vi ønsker en pedagogisk leder som:
 Er tydelig og engasjer i rollen som pedagogisk leder
 Er utviklingsorientert og samarbeider godt i team
 Har godt humør og er positiv
 Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 Er serviceinnstilt, raus og fleksibel
 Har fokus på det beste i barnet, og ser det enkelte barns behov
 Liker utfordringer
 Har evnen til å lytte og å være reflektert
Vi tilbyr
- et godt arbeidsmiljø
- flott nærmiljø
- stort faglig fokus
- en oversiktlig barnehage hvor alle barn og voksne kjenner hverandre
Spørsmål kan rettes til;
Styrer Jannike Hildrum, tlf. 74 34 34 91/ 90 22 43 71
Oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved
tilsetting i barnehagene.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens
hjemmesider www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være
fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.
Søknadsfrist 11.06.18.
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LEDIG STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED SFO
STORTANGEN SKOLE
Stortangen skole SFO søker etter medarbeider i fast 50 % stilling som barne- og
ungdomsarbeider fra 1. august 2018.
Arbeidsoppgaver
 Planlegge og gjennomføre aktiviteter i SFO
 Omsorg og tilsyn med alle elever i SFO
 Bidra til elevers sosiale, emosjonelle og intellektuelle utvikling
 Arbeide for best mulig samarbeid mellom hjem og SFO
 Arbeide for best mulig samarbeid mellom SFO, skole og barnehage
 Arbeidstid i turnus, før og etter skoletid samt skolens ferier
Stillingen er fordelt morgen og ettermiddag 5 dager per uke med pause i skoletid. Stillingen
kan vurderes delt mellom flere søkere. Til stillingen er det avsatt en tidsressurs til planlegging
og koordinering.
Ønskelige kvalifikasjoner/utdanning
 Fagbrev innen barne- og ungdomsarbeider vil bli prioritert.
 Realkompetanse og/eller annen relevant fagkompetanse vil også vurderes.
Personlige egenskaper
Vi søker en person som
 har godt humør og er positiv
 har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 er serviceinnstilt, raus, positiv og fleksibel
 har fokus på det beste i barnet, og ser det enkelte barns behov
 strukturert, fleksibel, tydelig og handlekraftig
 har digital kompetanse
 liker utfordringer
 har evnen til å lytte og å være reflektert
Vi tilbyr
- et godt arbeidsmiljø
- en oversiktlig skole og SFO hvor alle elever og voksne kjenner hverandre.
Spørsmål kan rettes til rektor Jon S. Pedersen 74 34 34 64 eller oppvekst- og kultursjef Patrik
Lundgren, tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved tilsetting.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider
www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være fullstendig utfylt med
relevant utdanning og arbeidserfaring.
Søknadsfrist 11.06.18
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LEDIG MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING I LIERNE KOMMUNE
SKOLEÅRET 2018/2019
Med forbehold om at foreslått lovendring om lærernorm vedtas er det ledig 100 %
undervisningsstilling på Stortangen skole kommende skoleår. Stillingens varighet: 1.
august 2018-31. juli 2019.

Vi ønsker oss en lærer som:
 Har godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen med vekt på
grunnleggende ferdigheter
 Er tydelig og engasjert i rollen som klasseleder
 Er utviklingsorientert og samarbeider godt i team
 Har god digital kompetanse
Fagbehov på Stortangen skole er blant annet norsk for minoritetsspråklige, norsk og
engelsk. Funksjon som kontaktlærer må påregnes.
Stortangen skole har få mannlige ansatte. Der søkere ellers stiller likt vil en utjevning
av kjønn kunne bli prioritert.

Spørsmål kan rettes til:
Rektor Stortangen skole, Jon Pedersen, tlf. 74 34 34 62
Oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Kompetanse og personlig
egnethet vil bli vektlagt. Krav om politiattest ved tilsetting i grunnskolene.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens
hjemmesider www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være
fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.
Søknadsfrist 11. juni 2018.
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LEDIG FAST STILLING SOM VERNEPLEIER I 80 % VED SØRLI
BARNEHAGE
I Lierne Kommune er det ledig stilling som vernepleier i inntil 80 % stilling ved Sørli
barnehage fra 1. august 2018. Stillingen er knyttet til vedtak om spesialundervisning.
Arbeidsoppgaver:
Stillingen vil i hovedsak omhandle oppfølging av barn med spesielle behov i
barnehagen.
Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier.
Personlig egnethet til å sette seg inn i barnets utfordringer og evnen til å samspille med
barn, familie og øvrig personale vil være avgjørende. Både formell kompetanse og
realkompetanse vil bli vurdert i tillegg til personlige egenskaper.
Personlige egenskaper:
- Godt humør
- Tydelig voksenperson med klare grenser
- Være løsningsorientert
- Gode samarbeidsevner
- Har fokus på det beste i barnet, ser barnets behov og utviklingspotensiale
Spørsmål kan rettes til styrer Agnes Hanssen, tlf. 74 34 35 78 eller
oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 94 97 99 73.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved
tilsetting.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens
hjemmesider www.lierne.kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være
fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.
Søknadsfrist 10.06.18.

MØTEDATO MOTORFERDSELSUTVALGET
Møte 20. juni 2018

Frist for innlevering av søknad: 11. juni 2018

Møte 18. juli 2018

Frist for innlevering av søknad: 9. juli 2018
Plan- og utviklingsetaten
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MØTEPLAN 2. halvår 2018

LIERNE KOMMUNE

Vedtatt av Formannskapet i møte den 15.05.2018
JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DES

KOMMUNESTYRET

-

-

06.

25.

29.

13.

FORMANNSKAPET

-

21.

11.

02.
24.
30.

06.
20.

10.

ELDRERÅDET

-

28.

-

22.

-

06.

RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE

-

-

25.

-

-

06.

UNGDOMSRÅDET

-

-

-09.

21.

-

02.

FOLK OG LIVSKVALITET

-

-

04

24.

-

04.

øk.sem

Formannskapet tar til etterretning møtene i Namdal regionråd:
24.09.18, 23. – 19.11.18
Formannskapet tar til etterretning møtene i Vaajma:
22.08.18, 07.12.18
Alle møtene er i utgangspunktet åpne for publikum, men møte kan bli lukket ved behandling
av sak som er unntatt offentlighet.
Møteinnkalling med angivelse av møtested og –tid, samt sakliste vil bli kunngjort i
Li-Nytt.

Det tas forbehold om endring av enkelte møtedatoer.
Rådmannen.
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«SOMMERKORTET 2018»
LIERNE TRENINGSSTUDIO
Hver sommer selger vi treningskort til treningsstudioet slik at ALLE som ønsker å
trene i sommer kan trene MYE – og BILLIG!
Kortet selges til alle fra 15-80 år (alle over 80 år trener gratis! )
Ungdommer som går i ungdomsskolen trener fremdeles gratis sammen med en
betalende voksen.
Pr i dag er døra inn til treningsstudioet åpen – og vi håper at alle er ærlige å gjør opp
for seg!
NB: Trening før kl 07 og etter kl 21 er ikke tillatt av hensyn til beboerne ved
Helsetunet.
KJØP AV SOMMERKORT:
Du kan kjøpe sommerkort på Fysio-/ergoterapien eller på Lierne Servicetorg.
Pris: KR 350,- (gyldig i juni+juli+august 2018)
HUSK REGLENE VED TRENINGSSTUDIOET!!!
GOD SOMMERTRENING 
Lierne Kommune/Fysio- og Ergoterapiavdelingen

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 3. juni:

Ingen Gudstjeneste i Lierne

Torsdag 31. mai. Årsmøte i Sørli Menighet på Sørli Menighetshus kl 19.00. Kaffe.

KIRKEGÅRDSPLANTING I NORDLI OG TUNNSJØ
Det vil bli kirkegårdsplanting på følgende datoer:
Nordli 6. juni kl 16.00-18.00 på framsiden av Matkroken.
Tunnsjø 7. juni kl 16.00-18.00.
Nordli Menighetsråd
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LAG OG FORENINGER
TERRENGLØP VED FOTBALLBANA I SØRLI
Vi ønsker velkommen til terrengløpkarusell med ulike distanser, fire kvelder i mai og
juni. Minner om disse datoene: Tirsdag 29. mai, mandag 4. juni og onsdag 13. juni, kl.
18-19.
Det koster kr. 50,- pr. hode, og da er det premie til alle deltakere hver kveld. En ekstra
premie til de som deltar alle fire kveldene. Salg av kaffe, pølse og brød.
Løp våren og sommeren inn! Vi ses!
Mvh. 8. og 9. klasse v/Sørli skole

BINGO
på Tunnsjø samfunnshus onsdag 6. juni 2018 kl.19.00. Velkommen!
Tunnsjø bingolag

SYKKELDAG
Onsdag 6. juni arrangerer aktivitetsgruppa sykkeldag.
Registrering ved Bensinstasjon 1-2-3 og Kveli-Bua fra kl 18.00-20.00.
Pris: 50,- per person og 100,- for familie.
Årets hovedpremie er en pengepremie på 1500,- samt sponsede premier. Salg av kaffe,
saft og kake.
Aktivitetsgruppa

Temakveld: HØRSEL
I forbindelse med at Sigrid Fløan Solum er i Lierne 7. og 8. juni holdes det temakveld
på Kaffekroken ved Matkroken Mebygda
torsdag 7. juni kl 18.00.
Tema for kvelden vil bli: Råd og vink ved bruk og stell av høreapparat.
Det vil bli anledning til å stille spørsmål.
Orientering om fordeler med å være medlem i Hørselhemmedes Landsforbund Kaffe
spanderes!
Arr. HLF Namsos/ Lierne.

SOMMERTONER INN I NATTEN!
Konsert med Likærakoret og Nordli Sangkor!
Fest med musikk av Michael Finnanger!
Lørdag den 16. juni kl 19:30 på Sørli samfunnshus
Salg av middag fra 18:00-19:30 og fra ca 20:45 og utover.
Inngang for konsert og fest kr 200,Kr 200,- for middag og kaffe.
Alle er hjertelig velkommen til en trivelig musikalsk forsommeraften!
Arr: Sørli Samfunnshus
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FOR Å GREIE Å GJENNOMFØRE ARRANGEMENTER
som Li-Martna-festene og andre arrangementer trenger Sørli Samfunnshus
dugnadsfolk!
Vi må stå sammen for å drive samfunnshuset og for å arrangere Li-Martnan!
Hvis hver og en tar en liten tørn blir det ikke mye på hver!
16. juni: Mangler noen vakter + hjelp på kjøkkenet!
Li-Martnashelga fredag: Hjelp på kjøkkenet og i baren
Li-Martnashelga lørdag: Hjelp på kjøkkenet og i baren
Ta kontakt om du har noen timer du kan ofre for samfunnshuset!
Inger Marie Krystad Skåle -leder tlf 976 83 510
epost: imkskaale@gmail.com

DIVERSE

Styret
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TREFELLING, STUBBEFRESING OG TREPLEIE
Har du et tre som skulle vært felt, en stubbe som skulle vært fjernet, flising av virke
eller behov for trepleie i hagen din?
Vi i Lierne Tre AS har arbeidere med god utdanning og bred erfaring innen feltet.
Ta kontakt med vår arborist Ørjan Avdem mob. 994 19 208 eller e-post:
post@liernetre.no for et godt tilbud.

BRILLER FUNNET
Briller er funnet i scooterløypa opp til Nordfjellet (Gasterfjellet). Rammeløse med røde
stenger, i et brunaktig brilleetui merke Maui Jim.
Disse kan fås tilbake ved å kontakte Anne Strømvoll,
934 54 226, mail: anne@stromvoll.net

