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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
TRAKTORLAGET ER FORTSATT LEVERANDØR AV
RENOVASJONS- OG SLAMTJENESTER I LIERNE
Div. mediaoppslag kan oppfattes som at det er kommunal misnøye med levering av
renovasjon og slam i Indre Namdals kommunene. Dette er ikke riktig. Men p.g.a.
stadig nye miljøkrav m.m. vedtok Lierne Kommunestyre i juni å melde Lierne
kommune inn i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS fra 1/1-2020. Vår avtale med
Øvre Namdal Renovasjon og Traktorlaget, etter siste anbudsrunde går ut 31/12-2019.
Rådmannen

SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD FOR
LANDBRUKET
Fra 1. oktober skal det være mulig å registrere del 2 av søknad om tilskudd på nett.
Søknadsskjema finner du på Altinn.no.
1. oktober er også telledato for del 2 av søknaden.
Søknadsfristen 15. oktober er endelig. Det er ikke mulig å registrere søknad etter
denne fristen.
For råd og veiledning:
-

Gå inn på Landbruksdirektoratet.no – Produksjon og marked
Gå inn på lierne.kommune.no – Næring – Jordbruk
Ta forbindelse med landbrukskontoret

Sørg for å registrere søknaden i god tid!

Landbrukskontoret

MØTE RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE
tirsdag 25. september 2018 kl. 09.00 på Fjellrevhiet.
Sakene ligger på kommunens hjemmeside.
Plan- og utviklingssjef
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIG 18,6 % FAST STILLING SOM RENHOLDER I
RENHOLDSTEAM LIERNE
Det er fra 1. oktober 2018 ledig 18,6 % fast stilling som renholder i renholdsteamet i
Lierne kommune. Stillingen har for tiden arbeidssted ved Sørli barnehage.
Arbeidstiden fordeler seg med 3,5 time per dag 2 dager i uken. Renhold på Sørli
barnehage foregår på kveldstid (fra kl. 17.00).
Ønskelig med fagbrev som renholder.
Personlig egnethet vektlegges
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 Ann Helen Gjertsås,
tlf. 951 04 086.
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: 27.09.2018

LEDIG 64 % VIKARIAT SOM RENHOLDER I
RENHOLDSTEAMET I LIERNE KOMMUNE
for tiden ved Stortangen skole og Sandvika barnehage, Vikariatet er ledig fra dags
dato, eller snarest
Vikariatet er inntil videre men ikke lengre enn frem til 31.07.2019. Stillingen kan ikke
deles.
Ønskelig med fagbrev som renholder.
Personlig egnethet vektlegges.
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 Plan- og utviklingssjef
Kristel R. Stuenes, tlf. 743 43 431 eller 951 56 135.
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: 27.09.2018
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LEDIG STILLING SOM FLYKTNINGKONSULENT LIERNE KOMMUNE
Vår flyktningkonsulent skal gå av med pensjon, og vi søker derfor hans etterfølger. I den
forbindelse har vi ledig 100 % stilling som flyktningkonsulent fra 1. desember 2018.
Arbeidsoppgaver:
 Forberedelser for mottak av flyktninger, herunder å bidra til avklaring av høvelig
botilbud, informasjon til lokalsamfunnet m.v.
 Være kommunens kontaktperson mot IMDI / NAV/ arbeidsgivere / andre
 Ansvarlig for introduksjonsprogrammet, inkludert veiledning og oppfølging av
deltakere, med fokus på arbeid, utdannelse og integrering
 Kartlegging og oppfølging av individuelle behov i samspill med kommunens øvrige
tjenesteapparat
 Arbeidsgiveransvar over boveileder i 20 %
 Arbeidsgiveransvar for prosjektleder til «Fra innvandrer til innbygger»
 Andre oppgaver som naturlig hører inn under flyktningetjenesten
Det må påregnes arbeid på tvers av flere fagområder.
Kvalifikasjonskrav
 3-årig helse- / sosialfaglig, pedagogisk eller annen relevant høyere utdanning.
Relevant praksis/arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 Praksis og / eller erfaring fra relevant arbeid opp mot enkeltindivider/familier
 Kjennskap til relevant lovverk (introduksjonsloven m.v.)
 Erfaring med saksbehandling i det offentlige er en fordel
 God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 Kommunikasjon på minimum engelsk (muntlig og skriftlig)
 God IKT-kompetanse
 Førerkort klasse B
Personlige egenskaper






Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter
Evnen til å arbeide selvstendig, planlegge og strukturere egen arbeidshverdag
Godt humør, fleksibel og pålitelig
Liker utfordringer
Skal kunne balansere mellom å kunne stille tydelige krav og samtidig vise omsorg

Den ansatte må påregne at en del av arbeidet blir utenom ordinær arbeidstid.
Personlig egnethet og gode kommunikasjonsferdigheter vil bli tillagt stor vekt
Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte oppvekst- og kultursjef
Patrik Lundgren, tlf. 94 97 99 73, eller patrik.lundgren@lierne.kommune.no

Søknad sendes på elektronisk skjema, se ledige stillinger på vår hjemmeside
www.lierne.kommune.no.
Søknadsfrist 06.10.18.
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INFORMASJON FRA FAMILIEENHETEN
Familieenheten består nå av:
Ellen Totland Elstad
Helsesøster og gruppeleder
Aud Randi Gjertsås
Sosionom og rusansvarlig
Lisa Madsen
Psykisk helsearbeider
Nina Gilhuus Johansen Fagansvarlig barn og unge

74 34 35 07
74 34 34 51 / 90 01 54 80
74 34 34 56 / 97 43 30 24
74 34 34 57 / 97 43 33 62
Helse- og omsorgsetaten

INVITASJON TIL MØTER OM INKLUDERING I
LIERNE KOMMUNE
Hvordan er det å komme flyttende fra et annet land til Lierne? I prosjektet «Fra
innvandrer til innbygger» ønsker Lierne kommune å finne ut av nettopp dette, og hva
som skal til for å gå fra å være innvandrer til å se på seg selv som Libygg.
Lierne kommune, i samarbeid med KUN og Røde kors, inviterer til kartleggingsuke
hvor vi ønsker å møte ulike deler av kommunen. Målet er å samle inn erfaringer om
godt arbeid som allerede gjøres i kommunen og hva som kan gjøres for at Lierne blir
en enda mer inkluderende kommune.
Kartleggingsuka blir onsdag-fredag i uke 40:
Onsdag 3. oktober
Vi starter kartleggingen med å høre med innvandrerne selv, hvordan har det vært å
komme flyttende til Lierne?
Kl. 1200-1400 Møte med innvandrerne på voksenopplæringa
Kl. 1900-2030 Arbeidsinnvandrere, ekteskapsimmigranter og andre tilflyttere inviteres
til frivilligsentralen til å dele av sine erfaringer med å komme flyttende til Lierne og
fortelle hva de tror kan gjøres for at de skal få det enda bedre her i Lierne.
Torsdag 4. oktober
Kl. 1000-1200 Møte med alle som jobber innenfor oppvekst.
Kl. 1900-2030 Inviterer vi alle frivillige lag og foreninger og ellers engasjerte
innbyggere til å komme og diskutere temaet. Vi kommer tilbake med nærmere beskjed
om hvor møtet blir.
Fredag 5. oktober
Kl. 1130-1300 Vi inviterer næringslivet og engasjerte Libygg til lunsj på Liverten. Vi
ønsker å høre hva deres erfaringer er og hva de tenker vil være viktig for det videre
inkluderingsarbeidet i kommunen.
Eventuelle spørsmål rettes til Eirin Holand, prosjektleder: epost:
eirin.holand@lierne.kommune.no
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Onsdag 19. september: Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 19.00 i forbindelse med
Bispevisitas. Nordli Sangkor deltar.
Kveldsmat på menighetshuset etterpå.
Torsdag 20. september: Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 19.00 i forbindelse med
Bispevisitas. Likærakorè deltar.
Kveldsmat på Sørli Samfunnshus etterpå.
Søndag 23. september: Visitasgudstjeneste i Røyrvik kirke kl. 11.00
Gudstjenesten er felles for Lierne, Namsskogan og Røyrvik.
Bevertning og biskopens visitasforedrag på Røyrvikhallen
etter gudstjenesten. Er du interessert i skyss? kontakt
Leif Rui 415 417 18
Hele programmet for visitasen ligger på:
www.dennorskekirke.nidarosbispedømme/nyheter

LAG OG FORENINGER
HØSTMARKED PÅ HELSETUNET
Lørdag 22. september kl. 11.00-13.00 arrangerer vi martna på Lierne Helsetun på
"gamle" Kosheim.
Vi har tombola og salgsboder. Pårørendeforeningen selger kaffe. Kanskje blir det litt
underholdning fra elever ved kulturskolen.
Det er åpent for alle, også utenom helsesentret. Alle er velkomne.
Sørli Helselag

NORDLI PENSJONISTLAG
Husk medlemsmøte torsdag 27. september 2018 kl 12.00.
Vi har noen saker til diskusjon. Servering, loddsalg. Gevinster mottas med takk.
Ønsker alle hjertelig velkommen, både nye og gamle medlemmer.
Styret

UTDELING TIL LAG OG FORENINGER ETTER PE-TORSA 2018
I år er det følgende lag/foreninger som får utbetalt kr 5.000 hver fra Pe-Torsa Vel, etter
ønske fra de fire dugnadsarbeiderne som ble uttrukket:
Lierne ski
(Kari Liljefjell)
Lierne volleyball
(Karl Audun Fagerli)
Autismeforeningen i Norge, Østfold fylkeslag
(Anette Bergli Gulliksen)
Flyktningerennet
(Gunn Anita Westum)
Pe-Torsa Vel
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HUSK TURGRUPPE MANDAG 24. SEPTEMBER
Avgang fra frivilligsentralen kl 11.15
Vi rydder kratt langs gammelvegen på Lifjellet, koker kaffe og nyter høstfargene.
Ta med matpakke og klær etter vær.
Frivilligsentralen har noe enkelt utstyr, men du kan også ta med selv.

DIVERSE
ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN.
MÅ RESPEKTERES!

Ole D. Veglo

Jeg ønsker absolutt INGEN oppmerksomhet på dagen.
Ragnar

