
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag -  utgis onsdager 

Li-Nytt          
Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no 

Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90  Hjemmeside: www.lierne.kommune.no 

Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim 

Ansvarlig redaktør: Rådmann Karl Audun Fagerli 
 

Dato: 4. mai 2021     Uke 18 
 

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

17.MAI 

Vi er kjent med at det planlegges flere mindre 17. mai feiringer rundt om i kommunen, 

det er kjempe flott!! 

Vi ønsker å gi alle som har arrangement gratis annonsering neste ukes Li-Nytt, så får 

vi en samlet oversikt på det skjer i bygda på 17. mai! 

 

Husk å send inn sjekkliste for arrangement! 

(https://www.lierne.kommune.no/tjenester/informasjon-om-koronavirus/arrangement/) 

             Ordfører  

 

 

GODKJENNING - REGULERINGSPLAN KVENNTANGEN HYTTEFELT  

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Lierne kommunestyres vedtak: 

Reguleringsplan for Kvenntangen hyttefelt godkjennes med revidert plankart A datert 

19.4.2021 som gjeldende, med tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser. 
 

Begrunnelse: 
Vedtaket er i samsvar med § 12-12 i plan- og bygningsloven. Hensynet til registrert 

kulturminne er ivaretatt og omfanget av planen er i vesentlig grad redusert (45%). Etter 

kommunens vurdering er de ulike hensyn og interesser balansert på en relevant og god måte. 
 

 

ORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE 11. MAI, UTSETTES TIL  

20. MAI 2021.          Ordfører 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/informasjon-om-koronavirus/arrangement/
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LEDIG STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED 

SØRLI BARNEHAGE 
 

Fra høsten 2021 er følgende barne- og ungdomsarbeiderstilling ledig i Sørli barnehage i Lierne: 

 

Sørli barnehage: 

Ledig 70 % stilling som barne- og ungdomsarbeider fra 01.09.21. Arbeidet er innplassert på begge 

avdelingene i løpet av uka; mandag, torsdag og fredag hver uke, onsdag i oddetallsuker.  

 

 

Kvalifikasjoner 

• Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.  

• Hvis en ikke får kvalifiserte søkere så vil det vurderes tilsetting av assistent.  

 

Ansvars og arbeidsoppgaver 

• Barn og ungdomsarbeider har medansvar for at barnehagen følger gjeldende lover og 

forskrifter, med særlig vekt på at barnehagen skal gi barna gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter.  

• Barn og ungdomsarbeider medvirker til at kommunens og barnehagens verdigrunnlag og 

«Lierne det gode vertskap» blir fulgt opp 

• Barn og ungdomsarbeider skal bidra aktivt til utvikling av barnehagen som pedagogisk 

virksomhet. 

• Pedagogisk samarbeid med pedagogisk leder og det øvrige personale i barnehagen 

• Bidra til et godt foreldresamarbeid  

• Bidra til at barna blir ivaretatt på best mulig måte innenfor de rammene som er gitt 

Personlige egenskaper 

• Gode samarbeids og kommunikasjonsevner 

• Brukerorientert, raus og fleksibel  

• Utviklingsorientert og samarbeider godt i team  

• Evnen til å lytte og å være reflektert  

• Effektiv, strukturert og selvstendig 

• Bidra til et godt arbeidsmiljø 

• God digital kompetanse 

 

Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige egenskaper 

og egnethet til å kunne videreutvikle barnehagene som et viktig utvikling- og læringsmiljø. 

 

Spørsmål rettes til: 

Styrer Sørli barnehage, Bjørn Rasmussen, tlf. 48 11 06 47 

Oppvekst- og kultursjef, Patrik Lundgren, tlf. 94 97 99 73 

 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. 3 måneders oppsigelse i faste stillinger. 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 18.05.2021   

 

 
 

http://www.lierne.kommune.no/
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SOMMERJOBB FOR SKOLE-UNGDOM, 2021 
 

Tradisjon tro ønsker Lierne kommune å tilby sommerjobb for skoleungdom også i 

2021.  

Vi søker etter ungdommer/unge voksne som ønsker å jobbe i sommerferien.  

Arbeidet omhandler; 

• Vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Arbeidet vil foregå både i Sørli og i 

Nordli. 

• Livsgledeaktivitet ved Lierne Helsetun, 2 og 3 etg og følge opp 

livsgledearbeidet der.  

 

Nedenfor ser du de ulike alternativene du kan søke på. Arbeidet er inndelt i ulike 

perioder og områder - du oppgir i søknaden hvilke perioder og fagområder som er 

aktuelle for deg.  

 

1. Uke 26-27-28 (28.06.21 - 16.07.21) Vedlikehold Sørli/Nordli  

2. Uke 29-30-31 (19.07.21 – 06.08.21) Vedlikehold Sørli/Nordli 

3. Uke 26-27-28 (28.06.21 - 16.07.21) Livsgledeaktivitet Lierne helsetun.  

4. Uke 29-30-31 (19.07.21 – 06.08.21) Livsgledeaktivitet Lierne helsetun.  

 

Kompetanse: 

- Har du stilasekurs? 

- Har du kurs i bruk av ryddesag? 

- Har du andre relevante kurs? 

Før opp relevante kurs på søknaden, slik at vi har mulighet for å legge til rette for 

tilpasset opplæring i forkant av arbeidet. 

 

Det legges vekt på relevant praksis og gode attester. Du sender inn søknaden på 

kommunens hjemmeside: https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-

kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/ 

Relevante attester og vitnemål sendes på e-post til 

hans.petter.gjertsas@lierne.kommune.no  

 

Har du andre spørsmål så tar du kontakt med prosjektleder John Ivar Sørløkken.  

Mob 909 11 914, E-post: John.Sorlokken@lierne.kommune.no 

  

Søknadsfristen er 20. Mai 2021. 
  

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 
Søndag 9 mai: Dåpsgudstjeneste i Sørli kirke kl. 15.00 ved sokneprest Martin Ottosson. 

Menighetens årsmøte etter gudstjenesten, der det skal vedtas ny gudstjenesteordning. 

Konfirmantenes samtalegudstjeneste i Sørli Kirke kl. 17.00 Konfirmantene fremfører 

sitt musikkspill. Ingen felles salmesang slik at antall deltakere kan være 75. 

 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/
mailto:John.Sorlokken@lierne.kommune.no
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LAG OG FORENINGER 
 

VELKOMMEN TIL TRIMKVELDER I MAI! 
Tre tirsdager, den 11. 18. og 25. mai blir det lagt opp til felles trim i lysløypa kl.18-19. 

Det er åpent for alle å være med – enten om du vil løpe eller gå. Du bestemmer selv 

tempo og er din egen tidtaker. Ta med en venn og en nabo, og møte opp til trim med 1 

meters avstand       Husk drikkeflaske.  

Lierne IL vil samtidig minne om trimbøker rundt om, og disse finner du her: 

Totsåsveien, Grendehuset Skjelbred, oppover flyktningløya, Kvennmyra (ved 

Gapahuken),  Djupvassveien, Øybekken, Eidesbrua, Grustaket, Kvelibrua  og 

Kvetangen.         Lierne IL, Aktivitetsgruppa 

 

 

ANGÅENDE FEIRING AV 17. MAI SØRLI SKOLE 

Det blir ikke gjennomført tradisjonell 17.mai feiring på Sørli skole på grunn av 

smitteverntiltak som gjelder. Kriseledelsen har i sin tur oppfordret velforeninger, 

grendelag og andre til å ordne mindre arrangement. 

 

Vi ønsker alle en fin 17. mai feiring.       FAU/Sørli skole 
 

 

SØRLI HELSELAG 
Inviterer til hjertemarsj med Quiz onsdag 12. mai kl 11.00 ved Sørli samfunnshus. 

Servering av frukt og saft. Bli med og trim i disse koronatider. 

Trimbøkene er lagt ut i kassene for årets trim.     Styret 

 

DIVERSE 
 
 

TID FOR SOMMERDEKK! 
Vi levèrer og skifter dekk og felger til gunstige priser både til traktorer, 

anleggsmaskiner, personbiler , varebiler og lastebiler.  

Dekkmerker: Minerva , Nokian, Michelin , continental m.fl. 

Vi kan lagre dine vinterdekk i vårt dekkhotell:  

Pris pr. sesong , 4 dekk : kr. 849,- inkl. mva.  (inkluderer skift, vasking, lagring og 

inspeksjon av dekk)  

LAGRING AV SNØSCOOTER! 

Vi tilbyr hotellopphold for din snøscooter: Pris pr. sesong: kr. 1500,- inkl. mva. 

(inkluderer klargjøring og lading av batteri) 
 

 
www.nordli-totakt.no.     Tlf. 74 33 98 48 / 480 45003      E-post: post@nordli-totakt.no 

 
 

http://www.nordli-totakt.no/
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      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

http://www.google.no/imgres?q=facebook&start=152&um=1&hl=no&sa=N&tbo=d&biw=1920&bih=915&tbm=isch&tbnid=Xn_hTBsza4rOiM:&imgrefurl=http://www.insidefacebook.com/2012/10/04/facebook-clarifies-how-like-plugin-works-addresses-privacy-concerns/&docid=GdHtFTIv_lc5vM&imgurl=http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2012/10/facebook_like_button_big.jpeg&w=490&h=218&ei=iRzsUIGJMIzU4QSw14GoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=635&dur=109&hovh=150&hovw=337&tx=134&ty=88&sig=117277935861702400892&page=4&tbnh=111&tbnw=250&ndsp=54&ved=1t:429,r:63,s:100,i:197

