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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
ER DET INTERESSE FOR Å UTARBEIDE VETERANPLAN I
LIERNE KOMMUNE? TILBUD TIL LI-BYGG MED
UTENLANDSTJENESTE
Kommunestyret har bedt om at det utarbeides en Veteranplan i Lierne kommune,
dersom det er stor nok interesse fra de som har FN-tjeneste eller annen
utenlandstjeneste.
De som har interesse av ordningen og ønsker at dette utarbeides, bes melde fra til
Lierne kommune, servicetorget, 7882 Nordli, enten via telefon 74 34 34 00 eller på
mail til servicekontor.lierne@lierne.kommune.no senest 11. januar 2019.
Dersom interessen er stor nok vil det bli arrangert et informasjonsmøte i løpet av
januar 2019.
Rådmannen

ANGÅENDE KOMMUNESTYRESAK 102/18- SØKNAD OM
VENSTREKJØRING PÅ KVEMOVEGEN
Lierne kommune opplever stor interesse for denne saken.
Ordfører vil selv være opptatt med viktige politiske møter i hovedstaden i forkant av
dette historiske kommunestyremøte og det er derfor oppnevnt en egen presse- og
informasjonsansvarlig som vil ta seg av henvendelser og spørsmål.
Det ligger an til at debatten om saken vil bli direktesendt. Dette avklares med det
første og det vil bli opplyst på Lierne kommune sin facebook side hvilken kanal som
får rettighetene.
Henvendelser og spørsmål omkring saken rettes til presse- og informasjonsansvarlig
Merete Gjertsås, tlf 951 25 067, e-post merete.gjertsas@lierne.kommune.no
Bente Estil
Ordfører
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIG 100 % FAST STILLING SOM PERSONALKONSULENT
Vi har ledig 100 % fast stilling som personalkonsulent fra 1. januar 2019, og søker deg
som liker å jobbe med mennesker og har gode samarbeidsevner. Du må være både
profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er
nødvendig med gode fremstillingsevner, både muntlig og skriftlig. Stillingen krever
relevant utdanning på høgskole/ universitetsnivå, f.eks. innen personalforvaltning,
organisasjon/ administrasjon.
Du har god kjennskap til kommunal forvaltning, og aktuelt lov- og avtaleverk. Det er
viktig med evne til å arbeide selvstendig og strukturert, og takle mange oppgaver
samtidig. Det er en forutsetning med gode datakunnskaper. Kjennskap til lønn- og
personalsystemet VISMA og kvalitetssystemet Compilo (Kvalitetslosen) er en fordel.
Det legges stor vekt på personlig egnethet for stillingen.
Du vil være en del av teamet på sentraladministrasjonen.
Dine ansvarsområder vil bl.a. omfatte:
Personalforvaltning og personalutvikling
Alle typer personalsaker
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Pensjon og forsikring
Samarbeid med NAV/ sykefraværsoppfølging
Sykefraværsregistrering og refusjoner
Permisjonsordninger, lønnsforhandlinger og tariffspørsmål
Saksbehandling
Hos oss får du et flott sted å jobbe og:
Spennende og varierte arbeidsdager
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale
Garantert barnehageplass
Hjelp til å skaffe bolig
Muligheter for faglig utvikling
Spørsmål om stillingen rettes til stabsleder Merete Gjertsås tlf. 951 25 067 /
e-post: merete.gjertsas@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via Lierne kommune sin hjemmeside
Søknadsfrist: 4. januar 2019

UTGIVELSE AV LI-NYTT JULA 2018
Siste Li-Nytt før jula 2018 er uke 51, tirsdag 18. desember med
manusstopp kl 12.00
Første Li-Nytt etter jul blir uke 2, tirsdag 8. januar 2019
med manusstopp kl 12.00
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Ung Kultur Møtes
2019

Lokalmønstring UKM går av stabelen på
Røyrvik samfunnshus lørdag 2.februar 2019.
Alle ungdommer fra 10 år og oppover kan melde seg på.

Påmeldingen er nå åpnet!
Gå inn på www.ukm.no for å melde deg på.
Eller ta kontakt med en av oss i komiteen for hjelp og informasjon.
Frist for å melde seg på er 20.januar 2019.

Hilsen UKM-komitéen:

Inger Karine Aagård
95 02 93 32
inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
Augustine Rikkeliva Nygaard 97 12 26 14
post@kranio-sakral.no
Victoria Westberg
99 52 24 98
victoria.westberg@lierne.kommune.no

Hege Tørstad Aamo
hegertaamo@gmail.com

91 79 02 66

VELKOMMEN TIL ÅRETS JULESPILL PÅ STORTANGEN
SKOLE – JULEKALENDERKAVALKADE
Flyter det over med søppel og skrot nå i førjulstia? Har du kommet i julestemning?
Eller har du noen hjemme som ikke vil hjelpe deg og ordne til jul, og kommer med
utsagn som «It’s so mye we have to gjøre…Åhh It’s so urettferdig».
Da er du velkommen til Liernehallen for å komme i julestemning.
Årets julespill vises på Liernehallen tirsdag 18. desember og onsdag 19. desember
kl. 18.00. Generalprøve tirdag 18. desember kl 12.00 og skoleforestilling onsdag
den 19. desember kl.12.00.
Arr. Stortangen skole
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 16. desember:

Lysmesse i Sørli Kirke Kl. 18.00 Konfirmantene deltar.

Søndag 23. desember:

Gudstjeneste på Jule Grendehus kl. 11.00
Kirkekaffe.

Søndag 23. desember:

Julegudstjeneste på Lierne Helsetun kl. 16.00

Mandag 24. desember: Julaftensgudstjeneste i Tunnsjø Kirke kl. 14.00
Mandag 24. desember: Åpen kirke i Sørli kl. 17.00 - 18.00
Tirsdag 25. desember:

Høytidsgudstjeneste i Nordli Kirke kl. 18.00
Nordli Sangkor deltar

Onsdag 26. desember:

Høytidsgudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 Dåp.
Li-kærakore deltar

Mandag 31. desember: Minnegudstjeneste i Nordli Kirke kl. 15.00
Vi minnes våre døde.
Tirsdag 1. januar:

Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 Vi minnes våre døde.

LAG OG FORENINGER
MEDLEMSMØTE I HLF LIERNE (HØRSELSHEMMEDES
LANDSFORBUND)
På Frivilligsentralen i Nordli torsdag 13. desember kl. 18.00.
Sigrid Fløan Solum fra Hørselsklinikken Namdal kommer og gir oss nyttige tips i bruk
og stell av høreapparat.
HLF Lierne spanderer kaffe!
Styret for HLF Lierne v/ Arnodd Lillemark, Marie Aa. Urdshals, Lena Gjertsås

Siste dag før jul blir onsdag 19. desember.
Første dag etter jul blir mandag 7. januar.
Julbrødknytkalas onsdag 9. januar!
Filmdag mandag 16. januar 2019 kl. 11.00.
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Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune1
REVISJON AV KONSESJONENE I NAMSENVASSDRAGET
Møtedatoer i forbindelse med revisjon
NTE presenterer revisjonsdokumentet
7. januar 2019 kl 19.00
- Kenneth Brandsås fra NTE presenterer dokumentet
- Mulighet for spørsmål og avklaringer
- For alle berørte parter og interesserte i området som dekkes av revisjonen i
Namsenvassdraget.
Arbeidsmøte
17. januar 2019 kl 19.00
- Vi har invitert advokatene i Lund & Co
- Diskusjon
- For alle berørte parter i Lierne og Røyrvik kommuner
Begge møtene avholdes på Røyrvik samfunnshus.
Dokumentene som er på høring ligger på hjemmesiden til NVE: http://www.nve.no/konsesjonssaker ,
søk på Namsen i søkefeltet.
Det blir i tillegg liggende to eksemplarer på kommunehusene for gjennomlesing.
Dersom dere ønsker eget eksemplar, ta kontakt med Bjørn Høgaas hos NTE som kan sende dere
dokumentet.
Høringsfristen til NVE er 1. mars 2019

Lierne og Røyrvik kommuner skal lage en høringsuttalelse til revisjonsdokumentet og
trenger hjelp fra berørte parter for å få fram alle sider av saken!

Velkommen!
Spørsmål om møtene og prosessen kan rettes til:
Tanja Staldvik Wallervand
eller
Tlf:
74 33 63 81
E-post: tanja.staldvik@royrvik.kommune.no

Johan Ole Vekterli
74 33 63 07
johan.vekterli@royrvik.kommune.no

ADVENTSKAFFE I TUNNSJØ
Tredje adventskaffe arrangeres ute i grillhuset ved Tunnsjø samfunnshus, lørdag
15.desember kl. 11-13. Servering av lussekatter, krydderkake, gløgg og kaffe.
Trekking på adventskalender, samt trekking på trimbøker for hele 2018.
Det vil også være mulig å handle ullmax- og lionklær på trimrommet i samme
tidsrom. Velkommen til ei koselig adventsstund!
Tunnsjø IL
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NYTTÅRSBALL
Namsskogan pensjonistlag inviterer Nordli og Sørli pensjonistlag til nyttårsball på
Namsskogan hotell Trones lørdag 12. januar 2019 kl 17.00.
Meny består av; varmrett, ribbe med tilbehør. Koldtbord m/ fisk, kjøtt og salater.
Riskrem med rød saus og kaffe. En drikkeenhet til maten, vin, pils eller brus.
Pris pr. pers. Kr 345. Musikk: Odd Magne Lund. Underholdning, loddsalg m.m.
Påmelding innen 31. desember.
Påmelding for Nordli til Margit, tlf 91 55 15 81.
Påmelding for Sørli, Liv, tlf 97 53 69 12, som igjen melder på til
Ellinora, tlf 93 48 41 68, eller Tove 97 17 17 05.
Nordli og Sørli pensjonistlag

JULEKONSERT MED NORDLI SANGKOR
Nordli Sangkor sin årlige julekonsert, finner sted i Nordli Kirke
Fredag 21.12. 2018 kl 19.00 alle er hjertelig velkommen til en hyggelig førjulskvæld
med julestemning.
Inng kr 100.- barn gratis (ta med kontanter;-)
Arr Nordli Sangkor

ÅPNINGSTIDER I JUL OG NYTT ÅR
Matkroken
MEBYGDA-LIERNE-KVELIA
HAR FØLGENDE ÅPNINGSTIDER I FORBINDELSE MED JUL OG NYTT
ÅR:
LØRDAG DEN 22. DES.

KL.09.00 TIL KL.16.00

SØNDAG DEN 23. DES.

KL.12 .00 TIL KL.15.00

MANDAG DEN 24. DES.

KL.09.00 TIL KL.12.00

TIRSDAG OG ONSDAG

STENGT

TORSDAG 27. DES. – FREDAG DEN 28 DES.OG LØRDAG DEN 29 DES.
FRA KL.10.00 TIL KL. 15.00
MANDAG DEN 31. DES FRA

KL.09. TIL KL.12.00

VI PÅ Matkroken BUTIKKENE ØNSKER ALLE VÅRE KUNDER EI
RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.
Matkroken
Mebygda Lierne Kvelia
Matkroken Lierne har stengt den 2 januar p.g.a. varetelling
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DIVERSE

SALGS –OG INFORMASJONS MØTE
Rekkeleiligheter Jule
Tirsdag 18. desember kl. 1300- 1500 på Jule Grendehus.
I forbindelse med de planlagte rekkeleilighetene på Jule, avholder vi et salgs –og
informasjonsmøte der vi legger fram:
*Framdriftsplan
*Finansiering
*Kostnader
Lierne Boligbyggerlag
*Kjøp og kontrakts informasjon
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