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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS 2021?
Søknadsfrist for hovedopptak i barnehager er 1. mars.
Barnehager:
Søknad om barnehageplass i Lierne kommune gjøres elektronisk via Visma Flyt
Barnehages foresattportal https://barnehage.visma.no/lierne eller ved å gå inn på
www.lierne.kommune.no
Gå til barnehage og skole/ barnehage/ søk barnehageplass.
Husk å ha MinID eller BankID klar før du søker.
Informasjon om bl.a. priser og moderasjonsordninger finnes på kommunens
hjemmeside.
Oppvekst- og kulturetaten

SLAMAVGIFT 1. Kvartal 2021
fra 01.01.2021 har MNA overtatt slamtømming for Lierne kommune.
Grunnet overføring av data vil ikke slamtømmingsavgift bli fakturert på kommunale
avgifter 1. kvartal.
Slamtømmingsavgift 1. halvår blir fakturert på kommunale avgifter for 2. kvartal
(med forfall 1. juni).
Kommunekassen

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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FERIEVIKARER HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD 2021
Helse- og omsorgsetaten og renhold har behov for ferievikarer sommeren 2021 på
følgende steder:
Lierne Helsetun, sykehjem
Lierne Helsetun, kjøkken
Lierne Helsetun, vaskeri
Lierne Helsetun, aktivitør
Legekontoret
Åpen omsorg/hjemmehjelp
Boliger for funksjonshemmede
Brukerstyrt personlig assistent/boveiledning
Renholdere på Helsetunet, adm.bygg, Nordli og Sørli barnehage m.v.
For å dekke vårt behov trenger vi assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere,
helsesekretærer og sykepleiere. Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter.
Vikarer må fortrinnsvis ha fylt 18 år for å kunne arbeide i pleierelaterte oppgaver, så
fremt du ikke går på v.g.skole helse og oppvekst/helsefagarbeider. Personlig egnethet
vil bli vektlagt.
Det vil måtte påregnes arbeid annen hver helg (ikke hjemmehjelp, renhold,
helsesekretær og vaskeri). Du må selv sørge for å bytte helger, dersom oppsatt
turnus ikke passer.
Vår ferieavvikling er inndelt i to perioder. Periode 1 uke 25 -28. Periode 2 uke 29 – 32.
Oppgi i søknaden hvilken periode du søker på, periode 1, 2 eller begge. De som kan ta
begge periodene vil bli prioritert.
Spørsmål kan rettes til helse- og omsorgskontoret, tlf. 469 28 588, for renhold
Kristel Raudsepp Stuenes tlf. 482 45 273.
Ansettelse og avlønning skjer på vanlige kommunale vilkår.
Kun elektroniske søknader blir vurdert.
Merk at søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som vil bli vurdert. Søknaden må
inneholde ønsket arbeidssted i prioritert rekkefølge, og ønsket stillingsprosent.
Elektronisk søknadsskjema finner du på Lierne.kommune.no
Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 25 -32, må også levere
elektronisk søknad.
Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i vikariat ved helse og
omsorgsetaten.
Søknadsfrist 28. februar 2021.
Helse- og omsorgsetaten/PU-etaten
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 21. februar 2021:

Ingen gudstjeneste i Lierne

LAG OG FORENINGER

ÅRSMØTE I LIERNE IL onsdag 10. mars 2021. Kl. 19.00 i foajeen på
Liernehallen, med forbehold om at fysisk møte kan avholdes. Saker som ønskes
tatt opp må meldes til styret v/ leder Hilde Kveli innen 1. mars 2021.
Lierne IL

ÅRSMØTE I LIERNE JEGER- OG FISKERFORENING.
Blir utendørs v/tribunene på Sørli idrettspark, 23. mars kl. 18.
Påmelding til Ann-Jorun (tlf. 98856884) innen 7. mars.
Velkommen!

Mvh. styret

