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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
KONTORLOKALER TIL LEIE PÅ KOMMUNEHUSET
Lierne kommune har etter interne omrokkeringer kontorlokaler til leie på
kommunehuset.
Arealet som leies ut er enten enkelt kontorer i et felleskap eller et eget kontor område
med 3-4 kontorer med mulighet for egen skranke.
Hvis interesse kontakt Pu-etaten Lierne kommune
Thomas Åhren tlf 908 39 663
eller Stig Håvard Freland tlf 959 18 607

Møteinnkalling
Utvalg: Lierne Formannskap
Møtested: Lierne kommunehus - Kommunestyresalen
Dato: 14.09.2021
Tidspunkt: 13:00
Saksliste
PS 60/2021
PS 61/2021
PS 62/2021

Godkjenning av protokoll fra Formannskapsmøte 17.08.2021
Planinitiativ Trevikveien - Reguleringsplan hyttefelt - GNR-BNR 19-7
Fastsetting - Planprogram for regulering Ulland resort - GNR-BNR
24-12 og 24-1
Oppstart - Rullering kommuneplanens arealdel - 2022-2030
Årsmelding Lierne kulturskole 2020-2021
Årsmelding Lierne voksenopplæring 2020-2021

PS 63/2021
PS 64/2021
PS 65/2021
Bente Estil, sign
Ordfører

Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LIERNE KOMMUNE
«Lierne – Det gode vertskap»

Lierne kommune har ledig 100 % vikariat som helsefagarbeider ved Bo og
miljøtjenesten.
Stillingen er ledig fra d.d til ca 3/1-22, med mulighet for fast ansettelse.
Bo og miljøtjenesten består av boveiledning og arbeide ved bemannede omsorgsboliger (Stei nhagan
bofellesskap, omsorgsbolig Bjørklund og omsorgsbolig ved Lierne Helsetun).
Stillingen har faste vakter ved Steinhagan og Bjørklund (22 %), og vikarpool på de øvrige enheter (78 %). Du
vil arbeide i turnus, med arbeide hver 3 helg. Arbeide i vikarpool vil si at du også her har fast turnus på hvilke
dager du skal arbeide, men arbeidsstedet vil variere ut ifra hvor det er behov for vikar.
Du vil bli en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså mer enn 6 ganger så stort som Oslo
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv.
I kommunen bor det 1355 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende med familie garanterer
kommunen barnehageplass.
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne fe me te..»
Når du sender søknaden kan det være greit å vite:
- Vi søker etter deg som kreativ, løsningsorientert og fleksibel.
- Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede.
-

Stillingsprosent: 100 %
Stillingen kan ikke deles.
Lønn etter tariff
Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)
Søknadsfrist: 30.09.21
Oppstart snarest, eller etter nærmere avtale.
Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med Leder for Bo og
miljøtjenesten Elin Danielsen, tlf; 74343458/ 93663458 eller mail;
elin.danielsen@lierne.kommune.no

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 3

STORTINGSVALG
13. september 2021

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING /STEMMEGIVNING HJEMME

DU KAN AVGI FORHÅNDSSTEMME I TIDSROMMET 10. AUGUST
TIL 10. SEPTEMBER, MANDAG-FREDAG KL. 09.00 – 15.00, PÅ
LIERNE KOMMUNEHUS
Stemmegivning hjemme:
Velgere som ikke kan møte på forhåndsstemmemottak eller i valglokalet på valgdagen
på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt, har anledning til å avgi stemme
hjemme. Det må sendes en henvendelse til
Lierne valgstyre, Heggvollveien 6, 7882 Nordli eller postmottak@lierne.kommune.no,
senest tirsdag 7. september 2021 kl. 15.00
Det blir anledning til å forhåndsstemme på Lierne Helsetun onsdag den
8. september kl. 12.30 – 14.00.
For mer informasjon om valget, se www.valg.no

KUNNGJØRING OM FORHÅNDSSTEMMEGIVNING HJEMME
PÅ VALGDAGEN
Velgere som er manntallsført i kommunen og er i isolasjon grunnet covid-19, kan i
2021, søke om å stemme der de oppholder seg også på valgting. Det samme gjelder
velgere som er i karantene og som ikke kan stemme på ordinær måte. Fristen for å
søke om dette er valgdagen, mandag 13. september kl. 10.
VALGSTYRET I LIERNE HAR BESTEMT AT DET I LIERNE ER TRE
STEMMESTEDER;
SØRLI, NORDLI OG TUNNSJØ SAMFUNNSHUS
Åpningstider på valglokalene på valgdagen mandag 13. september:
Lierne Samfunnshus - for Nordli krets
Tunnsjø Samfunnshus - for Tunnsjø krets
Sørli Samfunnshus, biblioteket - for Sørli krets

kl. 12.00 - 20.00
kl. 12.00 - 19.00
kl. 12.00 – 19.00

Du har stemmerett dersom du fyller 18 år senest 31. desember 2021.
På valgdagen må du stå i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert.
Stemmestyret skal kreve godkjent legitimasjon for velgere de ikke kjenner.
Ta derfor med legitimasjon.
For mer info om valget, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.
BRUK STEMMERETTEN DIN!
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HØRING Lierne kommunes Kulturmiljøplan 2021-2025
Utvalg for folk og livskvalitet behandlet Kulturmiljøplanen i sitt møte den 26.08.2021.
Planen sendes ut på høring med høringsfrist 01.11.2021.
Dokumentet finnes på kommunens hjemmeside www.lierne.kommune.no
og kommunens Facebook.
Innspill sendes til postmottak@lierne.kommune.no
Oppvekst og Kulturetaten

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Ingen Gudstjeneste.

LAG OG FORENINGER
SKYTEPRØVE FOR STORVILTJEGERE 2021
Det blir åpning av 100 m på nybanen lørdag 11.09.21. Det blir oppskyting og trening.
Påmelding mellom kl.10.00 og 13.00.
Velkommen!
Lierne skytterlag

ÅPEN 4H DAG
Førstkommende lørdag, 11.09 kl 11.00- 13.00 vil vi i Bjønnspåret 4H oppholde oss i
området med benker ved Matkroken i Sandvika. Vi ønsker da alle som har mulighet
velkommen til å komme innom oss! Det vil bli mulighet for å kjøpe saft/kaffe,
muffins, popcorn eller grille seg en pølse. Det vil også bli natursti, styltegåing og
tautrekking for de som ønsker det😊 Kom å hør litt mer om 4H! VELKOMMEN !

DIVERSE
Info fra FjellsaXa!
Nå hi me ordna åss nettbestilling, så nå kan du bestæll timan din sjøl isjå oss, berre
trykk på linken som e med hen:
https://www.ledigtime.no/fjellsaxa/step1
Å Ida e på salongen måndagan å onsdagan å Charlotte fra tisdag te fredag.
Å du kan fortsatt ring eller send ei melding å fer å bestæll tim: 41671351
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

