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LI-NYTT   

Utgiver: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli  

Telefon: 74 34 34 00 

E-post: postmottak@lierne.kommune.no 

Hjemmeside: www.lierne.kommune.no 

Li-Nytt utgis onsdager. Manusstopp kl 12.00 

Dato: 01.02.2023     Uke: 5 
 

KOMMUNAL/STATLIG INFORMASJON 
 

OPPSTART - REGULERINGSPLAN SAGBAKKEN - GNR 21 BNR 39 M.FL. 

LIERNE KOMMUNE 
Jf. § 12-8 i plan- og bygningsloven meldes det oppstart av arbeide med 

reguleringsplan for området som er vist i vedlegget (planomriss), se 

hjemmeside https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/oppstart-

reguleringsplan-sagbakken-gnr-21-bnr-39-m-fl-lierne-kommune.18733.aspx 

og omfatter eiendommene som er listet opp under eiendomsoversikt 

planområde. I tillegg mottar naboer til planområdet oppstartsmeldingen. 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR-område spredt bolig, 

fritids- og næringsbebyggelse. Innenfor planområdet er det eksisterende bolig-

, fritids- og næringsbebyggelse. 

Bakgrunnen for oppstart av arbeide med reguleringsplan er et ønske og behov 

for å sikre at eksisterende bedrifter kan utvikle seg og sikre framtidig drift, 

samt gi en større forutsigbarhet gjennom en detaljregulering enn det den 

overordnede kommuneplanen kan gi. Det vil bli utarbeidet et 

reguleringsplankart med tilhørende bestemmelser, samt en planbeskrivelse og 

andre relevante analyse-/vurderings dokument. 

Høringsfristen for å komme med innspill til planprosessen er 8. mars 2023.

          Lierne kommune 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/oppstart-reguleringsplan-sagbakken-gnr-21-bnr-39-m-fl-lierne-kommune.18733.aspx
https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/oppstart-reguleringsplan-sagbakken-gnr-21-bnr-39-m-fl-lierne-kommune.18733.aspx
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MØTEINNKALLING  

Utvalg: Kommunestyret  

Møtested: Lierne kommunehus - Kommunestyresalen  

Dato: 07.02.2023  

Tidspunkt: Klokken 17:30  

Tilleggsinformasjon: Klokken 16:00: Temamøte Bygdevekstavtaler  

 

Saksliste  

PS 1.2023: Godkjenning av innkalling og sakliste Kommunestyret 07.02.2023  

RS 1.2023: Avslutning av tilsyn - fortsatt åpne avvik - Lierne kommune  

RS 2.2023: Ny protokoll fra NTE eiermøte 29-30 nov 2022  

RS 3.2023: Dokumenter fra Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral 

IKS 14.12.2022.  

RS 4.2023: MIMIR Evalueringsrapport Visit Namdalen, november 23  

PS 2.2023: Rapport om finansforvaltning 2022  

PS 3.2023: Justering av investeringsbudsjett 2023  

PS 4.2023: Gratis SFO tilbud for elever i 2.trinn  

PS 5.2023: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5042 GNR 6  

BNR 3, 21 og 26  

PS 6.2023: Årsmelding 2022 Lierne ungdomsråd  

PS 7.2023: Kommunale byggeprosjekter - vurdering muligheter  

PS 8.2023: Prosjektplan - fase 1 i arbeid med bygdevekstavtale Indre Namdal 

FO 1.2023: Interpellasjon om Boligpolitikk og Boligbygging i Lierne 

 

Lierne 01.02.2023 

Reidar Rødli, Ordfører 
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LEDIGE STILLINGER VED BO OG MILJØTJENESTEN 
 

2 ledige 65,5 % faste nattstillinger som helsefagarbeider/assistent ved Steinhagan fra 

17.04.2023 

 

79% vikariat som helsefagarbeider/assistent dag/kveld ledig fra d.d. til 15.01.2024. 

 
Det finnes også ledige helge stillinger ved flere avdelinger ved helse og omsorgsetaten, ta 

kontakt hvis du er interessert.  

 

Vi søker primært etter helsefagarbeider, men også assistent kan være aktuelt.  Turnus med 

3.hver helg.  

 

Steinhagan er et bofellesskap med 4 omsorgsboliger for funksjonshemmede, med 

bemanning 24/7. Du vil bli en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og varierende 

arbeidsoppgaver. 

 

For deg som ikke er kjent med Lierne kommunen kan vi fortelle:  

Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså mer enn 6 ganger så stor som Oslo. Dette gir 

tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 

I kommunen bor det litt over 1300 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. 

• Personlig egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

• Lønn etter tariff + 18 000 i tillegg i 100% stilling. 

• Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema 

på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)  

• Søknadsfrist: 16.02.2023 
 

Spørsmål angående stillingen kan rettes til enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 

93663458 eller mail; elin.danielsen@lierne.kommune.no 

http://www.lierne.kommune.no/
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LEDIG 100% VIKARIAT SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED 

SØRLI BARNEHAGE 
 

Ved Sørli barnehage er det ledig 100% vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra dagens dato til 31.07.23. 

Sørli barnehage er en 2 avdelings barnehage og ligger i Mebygda i Sørli. 

 

Sørli barnehage: 

Ledig 100 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra dagens dato.  

 

Kvalifikasjoner 

• Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.  

• Annen pedagogisk utdanning som kvalifiserer for å jobbe i barnehagen. 

• 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 Bjørn Rasmussen, tlf. 48 11 06 47 

Kommunalsjef Oppvekst- og velferd, Edith Valfridsson  tlf. 95 79 94 75 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved tilsetting. 

Elektronisk søknadsskjema ligger på kommunens hjemmesider www.lierne kommune.no. Merk at 

søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring. 

Søknadsfrist 15.02.23   

http://www.lierne.kommune.no/
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LEDIG 25 % STILLING SOM REKTOR VED LIERNE KULTURSKOLE 
 

Lierne kommune har ledig stilling som rektor ved Lierne Kulturskole fra 01.04.23. 

Kulturskolen er organisert under oppvekst og velferdsetaten, med kommunalsjef oppvekst og 

velferd som nærmeste leder.  

Stillingen har det daglige ansvar for organisering og ledelse av Lierne kulturskole.  

Ønskede kvalifikasjoner 

• Høyere utdanning innen musikkfag, kunstfag, eller andre relevante fag. 

• Pedagogisk kompetanse 

• God ikt kompetanse 

• Erfaring fra offentlig forvaltning, økonomistyring og prosjektarbeid 

• Fleksibilitet, kreativitet og gode samarbeidsegenskaper 

• Kjennskap til Lierne kommune og kommunens musikk og kulturliv 

 

Vi tilbyr  

• lønn ihht hovedtariffavtalen  

• tjenestepensjonsordning.  

Kulturskolerektors arbeidsoppgaver og ansvar består blant annet av: 

• Å lede kulturskolen i samsvar med lov, forskrifter, læreplan, regel- og avtaleverk og 

kommunale vedtak. 

• Å være pådriver i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved kulturskolen 

• Arbeidsgivers representant på arbeidsplassen 

• Administrativt, økonomisk, pedagogisk og personallederansvar.  

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

og egnethet til å kunne drive og videreutvikle kulturskolen som viktig læringsarena.  

Er dette noe som kan være interessant? 

Spørsmål rettes til: 

Kommunalsjef Oppvekst- og velferd, Edith Valfridsson, tlf. 95 79 94 75 

 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved tilsetting.  

Elektronisk søknadsskjema ligger på kommunens hjemmesider www.lierne kommune.no 

Merk at søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.  

 

Søknadsfrist 13.02.23 

http://www.lierne.kommune.no/
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FERIEVIKARIAT SOMMEREN 2023 HELSE- OG OMSORGSETATEN OG 

RENHOLDSTEAM  
Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved:  

Lierne Helsetun, sykehjem  

Lierne Helsetun, kjøkken  

Lierne Helsetun, vaskeri  

Lierne Helsetun, aktivitør  

Lierne Legekontoret  

Hjemmebaserte tjenester/hjemmehjelp  

Boliger for funksjonshemmede  

Brukerstyrt personlig assistent/boveiledning  

Vi har behov for assistenter, helsefagarbeidere, helsesekretærer, vernepleiere, sykepleiere 

og kokk.  

 

Renholdere på Helsetunet, Administrasjonsbygg, Nordli og Sørli barnehage med videre. 

Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter. Øvrige etter avtaleverk, der satsene 

justeres etter tariffoppgjøret pr. 01.05.2022.  

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.  

 

Prioritet på når og hvor du ønsker å jobbe legge inn under «begrunnelse for søknaden» i 

søknadsskjema. 

 

Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 25 -32, må også levere elektronisk 

søknad.  

Elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside, Lierne.kommune.no  

Søknaden må inneholde ønsket arbeidssted i prioritert rekkefølge, og ønsket 

stillingsprosent.  

Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i vikariat ved helse og omsorgsetaten.  

Spørsmål kan rettes til sekretær ved helse- og omsorgstjenestene, tlf. 469 28 588, for 

renhold Kristel Raudsepp Stuenes tlf. 482 45 273.  

Søknadsfrist 17. februar 2023 

     Oppvekst og velferdsetaten / Samfunn og utviklingsetaten 
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ER DET NOEN SOM HAR SPARK TIL VOKSEN OG BARN? 

       Kontakt Flyktningetjenesten. Mobil 93 20 99 97 

 

BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS I EN AV VÅRE FLOTTE BARNEHAGER?  
Lierne kommune har ledige barnehageplass ved Sandvika- og Sørli barnehage 
fra 01.08.2023.  
Barn som i dag har plass i barnehagen, trenger ikke å søke.  
Dersom det ønskes ny plass, endret oppholdstid eller overflytting til annen 
barnehage, må søknadsskjema benyttes.  
Bemanningen i barnehagene organiseres for hvert år med utgangspunkt i 
hovedopptaket. 
 

Søknadsfrist for hovedopptak i barnehager er 01.03.2023 
Barnehageåret er fra 01.08 til og med 31.07. 

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via Visma Flyt Barnehages 

foresatteportal  

https://foresatt.visma.no/lierne eller ved å gå inn på  

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/  
 

Informasjon om bl.a. priser og moderasjonsordninger finnes på kommunens 

hjemmeside.      Oppvekst- og velferdsetaten 
 

 

 

 

KIRKE – GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 05.02.2023: Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

 

 

LAG- OG FORENINGER 
 

MORSDAG PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS  
SØNDAG 12.02.2023 FRA KL. 13.00-16.00. Salg av pinnekjøtt/ saltkjøtt, pølser 
m/ tilbehør. Kaffe og kaker. VELKOMMEN!   Tunnsjø samfunnshus 
 

https://foresatt.visma.no/lierne
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/
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QUIZ- OG PUBKVELD 
på Kveli samfunnshus fredag 24. februar. 
Viltgryte selges ( kr. 150.-) og baren er åpen fra kl. 19.00 Quiz kl. 20.00. 
Still med quiz-lag eller bli med på et lag når du kommer. 
Du er også velkommen som publikum.Aldersgrense 18 år. 
          Arr. Kveli samfunnshus 

 
 

MINNER OM OPPSTART PÅ KARUSELLRENN I NORDLI 

torsdag 02.02.2023. Påmelding fra kl 18.00. 

Kaffesalg i foajeen. I samarbeid med Flyktningerennet vil det  være  

trekking på gavekort blant alle som deltar på minst tre renn, og alle fra 7-16 år som deltar 

minst tre ganger får gratis deltakelse på Flyktningerennet. VELKOMMEN! 

         Aktivitetsgruppa, Lierne I 

 

 

ÅRSMØTE I LHL LIERNE 
Onsdag 15.02.2023 kl 18.00 på LiVERTEN. Vanlige årsmøtesaker. Servering. 

Påmelding til; 

Liv Reitan, telefon 99 02 32 14.  

Berit Ness, telefon 99 24 52 61. 

Harald Bakken, telefon 99 78 53 64. 

 

Bindende påmelding innen 13.02.2023. Velkommen!    Styret 
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DIVERSE 
 

 


