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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
LEDIG LOKALE VED NÆRINGSBYGGET I SØRLI (NTE-BYGGET)
Lierne kommune har et ledig, delvis oppusset, lokale i næringsbygget i Sørli ledig, for
utleie umiddelbart i forhold til hva som evt. må gjøres i forhold til leietakerne behov.
Lokalet har vask, sluk, tre x 3-faseuttak med h.h.v. 2 x 16 amp og 1 x 40 amp. Litt støy
fra sikringsskap, men dette kan det gjøres noe med avhengig av bruk/behov.
Ta kontakt med rådmann Karl Audun Fagerli tlf. 950 59 116 vedr. leiepris og kontakt
med vaktmester om evt. befaring. Frist for søknad om leie: 15. august 2018.
Rådmannen

STENGING AV LINNESVEIEN I SØRLI - NATTESTENGT
Det ska byttes ut masse ved Ingelsfossen i Sørli.
Det vil bli nattestengt vei mandag 13. august 2018 kl 18.00 til tirsdag 14. august
kl 06.00.
Nattestengt onsdag 15. august 2018 kl 18.00 til torsdag 16. august kl 06.00.
Plan- og utviklingsetaten

MØTEDATOER MOTORFERDSELSUTVALGET
FRIST FOR INNLEVERING AV SAK
13. august
10. september

MØTE
22. august
19. september

Saksbehandler er på kontoret;
14. august. 22. august. 11. september. 19.september.

Plan- og utviklingsetaten

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIGE STILLINGER SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED
SANDVIKA BARNEHAGE
Sandvika barnehage søker etter medarbeidere i vikariat - 150 % stilling som barne- og
ungdomsarbeider -fra 01.08.18-31.07.19. Tiltredelse så snart som mulig. Stillingene er
fortrinnsvis delt opp i en 100 % stilling samt en 50 % stilling.
Kvalifikasjoner
 Det er ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
 Personlige egenskaper vektlegges
Arbeidsoppgaver
 Pedagogisk samarbeid med pedagogisk leder og det øvrige personale i
barnehagen, hovedsakelig i friluftsavdelingen
 Planlegging og gjennomføring av pedagogiske planer og praktiske oppgaver
 Samarbeide med foreldre
 Være tilstede i leken sammen med barna
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
liker utfordringer
er leken
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 T. Hildrum, tlf. 74 34 34 91/ 90 22 43 71
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 12.08.2018
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LEDIG MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING I LIERNE KOMMUNE
SKOLEÅRET 2018/2019
Kommende skoleår er det ledig 40 % undervisningsstilling på Stortangen skole
kommende skoleår. Stillingens varighet: 1. august 2018-31. juli 2019. Tiltredelse så
snart som mulig.

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.
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 12. august 2018.
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80 % VIKARIAT VED FAMILIEENHETEN
Familieenheten har ledige vikariat som utlyses samlet:
30 % vikariat, fagansvarlig psykososialt arbeid for barn og unge. Gjeldende fra
01.09.18-31.08.19
20 % vikariat, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Gjeldende fra 01.09.18 – 31.08.19
30 % vikariat ved tjeneste for psykisk helse og rus. Gjeldende fra 01.09.18 til
28.02.19, med mulighet til forlengelse.
Helse og omsorgsetaten søker deg som:
- har helse og sosialfaglig høgskoleutdanning.
- har erfaring fra arbeid innen kommunal sektor
- har erfaring med arbeide med barn og unge
- 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. Arbeidsbeskrivelse foreligger.
Spørsmål til stillingen kan rettes til helsesøster Ellen Totland Elstad tlf 74 34 35 07 /
mail ellen.totland.elstad@lierne.kommune.no eller 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: 14.08.2018
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TILKALLINGSVIKARER PÅ OPPVEKST- OG KULTURETATEN
2018/2019
Ved barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen og voksenopplæringa er det jevnlig
behov for tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater.
Oppvekst- og kulturetaten ønsker herved personer som ønsker å stå på liste over
tilkallingsvikarer.
For å stå på vikarlister kreves følgende:
 Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon. I søknaden
skrives hvor en ønsker å stå som tilkallingsvikar.
 Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne
beregne riktig lønn og ansiennitet.
 Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest.
Skolen/barnehagen kan bistå med å søke om dette gjennom å fylle i bekreftelse
på formål.
Personer som allerede står på vikarlister trenger ikke å sende inn ny søknad.
Søknad sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Lierne.
CV/attester vedlegges søknad. Søknad kan også sendes per e-post til
postmottak@lierne.kommune.no.
Det er lederen ved den enkelte skole/barnehage som til enhver tid administrerer bruken
av tilkallingsvikarer. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom barnehage- og
skoleåret.
Spørsmål kan rettes til styrerne i barnehagene, rektorene ved skolene/kulturskolen,
eller oppvekst- og kultursjef, tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73.
Oppvekst- og kulturetaten

GRATIS LEVERING AV AVFALL PÅ AVFALLSMOTTAKET
Lierne kommune har innført gratis levering av avfall til avfallstorget i Støvika for
private husholdninger og fritidsboliger/hytter.
Dette gjelder husholdningsavfall som ellers ikke kan leveres som brennbart restavfall i
den ordinære avfallsordningen.
Ordningen gjelder kun private husholdninger, og ikke avfall fra foretak.
Ordningen gjelder ikke; Bygningsavfall fra riving, restaurering, nybygging…
Plan- og utviklingsetaten
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UTLYSNING AV LEDIGE STILLINGER VED HELSE OG
OMSORGSETATEN
1. Ledig vikariat som sykepleier, 19,25 % stilling, ved lang-/korttidsavdeling Lierne
Helsetun. Arbeid hver tredje helg i turnusuke 2 og 5. Stillingen er ledig fra 03.09.18 til
06.01.19 med mulighet til forlengelse.
2. Ledig fast stilling som sykepleier på natt, 28,17 % ved lang-/korttidsavdeling Lierne
Helsetun. Arbeide hver tredje helg i turnusuke 1 og 4. Stillingen er ledig fra 03.09.18.
3. Ledig fast stilling som helsefagarbeider på natt, 51,64 % stilling ved lang/korttidsavdeling Lierne Helsetun. Arbeide hver tredje helg i turnusuke 3 og 6. Stillingen er
ledig fra 01.09.18.
4. Ledig vikariat som helsefagarbeider på natt, 46,95 % stilling ved avdeling Kosheim
(Åpen omsorg) og ved lang-/korttidsavdeling. Her foreligger krav om kjørekort. Nattevakt
ved Kosheim betjener også trygghetsalarmer ute på bygda. Arbeidshelg i turnusuke 2 og 5.
Stillingen er ledig fra 03.09.18.
5. Ledig fast stilling som helsefagarbeider, 12,2 % ved avdeling Kosheim Lierne Helsetun.
Arbeidshelg med dag og kveldsvakt i turnusuke 2 og 4. Assistent kan tilsettes hvis ikke
søkere med utdanning helsefagarbeider. Stillingen er ledig fra 03.09.18.
6. Ledig fast stilling som helsefagarbeider, 6,1 % ved avdeling Kosheim Lierne Helsetun.
Arbeidshelg med kveld og dagvakt i turnusuke 4. Assistent kan tilsettes hvis ikke søkere med
utdanning helsefagarbeider. Stillingen er ledig fra 03.09.18.
7. Ledig fast stilling som helsefagarbeider / assistent, 11,27 %, ved Steinhagan
bofellesskap. Arbeidshelg hver tredje helg i turnusuke 2 og 5. Stillingen er ledig fra dagens
dato.
8. Ledig fast stilling som helsefagarbeider / assistent, 17,6 %, ved Steinhagan bofellesskap.
Arbeidshelg i turnusuke 1, 3 og 6.
Vi søker deg som er
- Utdannet helsefagarbeider / assistent
- Utdannet sykepleier
- Ønsker å arbeide turnus
- Krav om kjørekort klasse B foreligger på stilling nr 4
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen, på tlf. 74343458 / mail
elin.danielsen@lierne.kommune.no eller helse og omsorgssjef Edith B Valfridsson, på tlf 74 34 34 53
/ mail edith.valfridsson@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: 22.08.18
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LEDIG STILLING SOM KULTURLEDER
I Lierne kommune blir det fra 1. oktober 2018 ledig fast 80 % stilling som kulturleder etter at vår
nåværende kulturleder går over i annen stilling i kommunen. Kulturleder er organisert med oppvekstog kultursjef som nærmeste overordnet på oppvekst- og kulturetaten.
Stillingen har en primæroppgave for å sikre en positiv utvikling av et levende kulturliv i Lierne. Det
daglige ansvaret vil være ledelse av kulturavdelingen, saksbehandling for politiske utvalg, bistand i
kulturfaglige spørsmål, samt personalledelse og budsjettansvar i henhold til delegert myndighet.
Ønskede kvalifikasjoner:
 Det stilles ikke formelle krav til kompetanse. Her vil det bli gjort en helhetsvurdering av formell
og uformell kompetanse sett opp mot kulturleders ansvarsområder og oppgaver
 Erfaring fra offentlig forvaltning, økonomistyring, og prosjektarbeid
 Kulturfaglig erfaring
 Kompetanse rundt ulike tilskuddsordninger, herunder f. eks spillemidler
 God IKT-kompetanse
 Kjennskap til Lierne kommune og kommunens kulturliv
 Fleksibilitet, kreativitet og gode samarbeidsegenskaper
Vi tilbyr:
 Mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen det utvidede kulturbegrep
 Lønn etter avtale
 Tjenestepensjonsordning
Kulturleders arbeidsoppgaver og ansvar består bl.a av:
 Å være en pådriver for å utvikle et aktivt kulturliv og organisasjonsliv i Lierne.
 Samarbeid opp mot skole og kulturskole rundt blant annet «Den kulturelle skolesekken» og UKM
 Å være en aktiv medspiller til lag og foreninger rundt spillemidler og andre tilskuddsordninger.
 Lederansvar for Lierne folkebad
 Økonomiansvar
 Å koordinere museumsarbeid, bygdeboksarbeid og annet kulturfaglig arbeid i kommunen.
 Sekretærfunksjon til arrangementer i Lierne, herunder f. eks Li-Martnan og Vinteridrettsleikene
Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant formell og uformell kompetanse, personlige egenskaper
og egnethet til å kunne videreutvikle kulturlivet som en viktig arena i Lierne. Personlig egnethet vil
bli tillagt stor vekt. Avklaring av stillingsprosent behandles politisk i august 2018.
Kvelds- og helgearbeid vil måtte påregnes. Kommunen kan bidra for å finne kombinasjonsstillinger,
prosjekter og/eller samarbeidsordninger som medfører full stilling.
Spørsmål kan rettes til oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74 eller mobil 94 97 99
73.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider
www.lierne kommune.no. Søknadsskjema kan også fås tilsendt ved henvendelse til Lierne
Servicetorg, tlf. 74 34 34 00. Kopier av attester og vitnemål blir avkrevd søkere som innkalles til
intervju.
Søknadsfrist 12.08.18
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Ingen gudstjeneste

LAG OG FORENINGER
BINGO
på Tunnsjø samfunshus onsdag 15. august kl. 19.00.

Styret

GRONG OG HARRAN PENSJONISTFORENING
inviterer Sørli og Nordli til sommerfest på Harran samfunnshus lørdag 25. august
kl 17.00. Middag, kaffe, kaker, åresalg. Inngang kr 350. Musikk: Fiskum`s.
Snåsa, Røyrvik, Høylandet, Øverbygda, Kongsmoen er også invitert. Påmelding innen
10. august.
Påmelding for Sørli pensjonistlag til Liv Aspnes, tlf 74 33 91 87 / 975 35 912.
Påmelding for Nordli pensjonistlag til Margit Totsås, tlf 915 51 581.
Liv Aspnes og Margit Totsås melder fra til Anny Elverum på tlf 477 56 191 innen
10. august.
Styrene

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 3. SEPTEMBER 2018.

Styret for legatet
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PE-TORSA 23. - 26. AUGUST 2018
Billettene til lørdagsforestillingen kl 16 er nå utsolgt. Til de andre forestillingene er det ledige
billetter. Bestill på tlf 95 86 11 01, eller ta turen innom Kveli-bua for direktekjøp.
PE-TORSABUSS FRA NORDLI TIL KVELIA
Det går buss fra Nordli til Kvelia til torsdagsforestillinga kl 18.00 og søndagsforestillinga kl 16.00.
Torsdag går det 1 buss kl 16.00 og 1 buss kl 16.45. Søndag går bussen kl 14.30. Avgang fra
Dr. Brønns plass begge dager. Retur etter forestillinga. Tilbudet er gratis.
De som ønsker å benytte seg av tilbudet møter opp ved Dr. Brønns plass.
17. MAITOGET FRA OPPGÅR’N ETTER PREMIEREN
Etter en del år med tog til Oppgår’n er det nå på tide med et returtog. I år går 17. maitoget FRA
Oppgår’n TIL samfunnshuset ETTER premieren, torsdag 23.
Finnlierne musikkorps stiller opp, og bidrar til den rette stemningen.
Husk flagg og glade hurrarop!
KVELI SAMFUNNSHUS PE-TORSAHELGA 2018
Fredag kveld, kl 22.00 presenterer 3xKveli + 1 Kvemo ”Kvelihumor.no
å da” i lavvoen ved Kveli samfunnshus. OBS! Forhåndssalg av billetter til forestillinga på
tlf 95 86 11 01.
300 billetter. Billettpris kr 200,-. Etter forestillinga er det åpnet for alle, og muligheter for dans til
levende musikk. Matservering inne på samfunnshuset mens forestillinga pågår.
Lørdag kveld er det 50-tallsfest inne på samfunnshuset fra kl 21.00. Bjørnars Orkester spiller til
dans, og får besøk i løpet av kvelden. Inngangsbillett kr 250,-. Kun 150 billetter til festen inne på
samfunnshuset.
I lavvoen er det pub med gratis inngang fra kl 21.00. Musikk fra anlegg.
For øvrig info om Pe-Torsahelga se www.pe-torsa.no
Velkommen til Pe-Torsahelg i Kvelia!

DIVERSE
Nå byn e å nærm seig permisjonstid att a Ida, så siste kløppardag fer Ida e
17. august. Men fortvil ikke, i e så hældin å hi fått lånt a Brita Persson ei stund te, så
ho e på salongen i Mebygda. Det e fortsatt berre å ring eller send mld te 416 71 351 så
hjelp ho dåkk så godt ho kan👍. I vil berre takk all som e så flink te å bruk sin lokale
frisør, å i gled meig allerede te å vårrå tebakerst te saksa når i e færdi me
permisjonstia mi.

Ida Sofie å FjellsaXa

UTLEIE AV KÅRLEILIGHET
60 kvm. lys og trivelig. Sørli - Skåle.
2500 kr i mnd + strøm.

Telefonnummer: 952 86 206

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 10

Vi reviderer nå omstillingsplanen
for omstillingsårene 2015-2021
For å høre hva akkurat hva du mener om videre arbeid i
omstillingsprogrammet gjennomføres folkemøter:
Når
Nordli den 28. august på kommunestyresalen klokka 18.00 – 19.30
Sørli den 30. august på kafeen på Sørli Samfunnshus 18.00 – 19.30
Det vil bli en presentasjon av omstillingsplanen og prosessen med
revidering og mulighet til å komme med innspill.

Hvorfor igangsettes revideringen?
-

Vurdere om innsatsområder og strategier er rett i forhold
til måloppnåelse, om nødvendig korrigere.

-

Sikre programeier Lierne kommune er enig i at effektene
programmet har oppnådd er ønsket resultat.

-

Sørge for at omstillingsprogrammet disponerer
omstillingsmidlene for å oppnå best mulig effekt.

Lierne Utvikling skal nå Innhente innspill om hvorvidt visjon,
hovedmål, delmål, innsatsområder, strategier, ressursfordeling er
riktig. Derfor gjennomføres egne møter med både næringsforeningen,
personer fra det lokale næringsliv, kommuneadministrasjonen,
Innovasjon Norge og formannskapet.
Du kan også komme med innspill direkte til Lierne Utvikling, send
en mail på post@lierneutvikling.no

