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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM UTSENDING AV LI-NYTT FRA UKE 6/ 2020 
Jfr. kommunestyrets vedtak på budsjett og økonomiplan i møte 16. desember sak  

98/ 19, ble det vedtatt at Li-Nytt kun utgis digitalt fra 2020.  

Dette betyr at utkjøring og utlegging på butikker fra uke 6 opphører.  

Lierne Folkebibliotek vil legge ut ett trykt eksemplar på bibliotekene som kan leses 

der. 

Det er samme mulighet til å abonnere på Li-Nytt som tidligere, da sendes Li-Nytt i 

konvolutt pr post. 
  

Abonnementspriser Li-Nytt 2020 12 mnd.: kr 800-. inkl. mva. (Kr 67,- pr mnd.).  

Ta kontakt på telefon 74 34 34 00 eller send melding til 

postmottak@lierne.kommune.no hvis du ønsker å tegne abonnement. 
 

Ønsker noen å få Li-Nytt tilsendt på epost, så send en melding til 

postmottak@lierne.kommune.no. 
 

Digital utlegging skjer som før på hjemmeside og facebook. 
 

Noen butikker har gitt tilbakemelding om at kopiering av Li-Nytt kan være en ekstra 

service de ønsker å yte for sine kunder.  

 

     
NAV Lierne er stengt fredag 17. januar. 

         NAV Lierne v/Lena Mari 
 

 

ÅRETS MUSIKKSPILL VED SØRLI SKOLE 
13. og 14.februar viser Sørli skole musikkspillet «Friluftsliv».  

Merk dåkk datoan. Det e` berre å gle seig.      Sørli skole 
 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
https://www.lierne.kommune.no/viktige-lenker/li-nytt/
https://www.facebook.com/Lierne-kommune-329567353819116/
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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet 

Møtested: Lierne Helsetun, kapellet 

Dato: Torsdag 23.01.2020  

Tidspunkt:  13:00 

 
Til behandling: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/20 20/247   

 REFERATER FOLK OG LIVSKVALITET 23.01.2020  

 

2/20 20/154   

 STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR  ØKONOMISK STØNAD 

2020  

 

3/20 20/164   

 KOMPETANSEPLAN - VIDEREUTDANNING 

UNDERVISNINGSPERSONALE 2020-2021  

 

Lierne 14. januar 2020 

Steinar Bach, sign. Leder 

 

 
 

ALL informasjon om renovasjon finnes på hjemmesiden til MNA (Midtre Namdal 

Avfallsselskap) https://mna.no/ 
 

Dersom abonnenter opplever problemer av ulikt slag, kan de ta kontakt med vårt 

kundesenter på tlf.nr 74 28 17 60 eller ved å gå til 

https://mna.no/privat/kundesenter/ 
 

Hvis noen mangler sekker for plast så kan man enten ta kontakt med MNA direkte 

eller sette en lapp på avfallsdunken om at man trenger nye sekker. 

 

Noen vil kunne oppleve at koblingen av egen adresse opp mot tømmekalender i  

MNA-appen ikke fungerer ennå. Selv om en ikke får opp tømmekalender for den egne 

adressen, så vil avfallsdunkene likevel bli tømt. 

 

Åpningstider Lierne gjenvinningsstasjon (Støvika):  

Onsdag i partallsuker kl. 14.00 – 17.00 

 

https://mna.no/
https://mna.no/privat/kundesenter/
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FERIEVIKARER HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD 2020 
Helse- og omsorgsetaten og renhold har behov for ferievikarer sommeren 2020 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. 

(Kan også gjelde t.o.m uke 33 for renhold). 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. 74 34 34 50, for renhold Kristel 

Raudsepp Stuenes tlf. 74 34 34 31. 

 

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. 

 

Søknadsfrist 9. februar 2020. 

         Helse- og omsorgsetaten/PU-etaten 
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UTLYSNING AV LEDIG STILLING VED LIVSGLEDEHJEMMET 

LIERNE HELSETUN 
Helse og omsorgsetaten har nå ca. 80 % stilling som sykepleier ledig. Det er et vikariat 

fra 01.03.2020 på Livsgledehjemmet Lierne Helsetun ved avdeling «lang-

/korttidsavdeling».  

 «Lang-korttidsavdeling» er en avdeling med 16 sengeplasser samt med en seng 

definert til «kommunalt akutt døgntilbud» Dette er en spennende avdeling med varierte 

sykepleiefaglige arbeidsoppdrag. 

 

Velkommen med oss på laget! 

 

1. Ledig vikariat ca.80% som sykepleier til 5. september, med mulighet til 

forlengelse.  

Arbeide i turnus med dag og kveldsvakter over 6 uker, med 2 av 6 arbeidshelger. 

Stillingen er ledig fra 1.mars 2020. 

 

Vi søker deg som er  

- Utdannet sykepleier 

- Ønsker å arbeide med eldre mennesker i et godt kollegialt og faglig sterkt 

fellesskap. 

- Ønsker å delta i Helse og omsorgsetatens satsing med arbeide «Livsgledehjem»  

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

 

Spørsmål til stillingene rettes til avdelingssykepleier Lina Kvetangen, på tlf. 74343523 

/ mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no eller helse og omsorgssjef Edith B 

Valfridsson, på tlf 74 34 34 53 / mail edith.valfridsson@lierne.kommune.no 

Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune; 

www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.  

Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og 

arbeidserfaring.  
Det er det som står i søknaden som vurderes. 

 

SØKNADSFRIST: 31.01.2020 

 
 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Søndag 19. januar 2020: Ingen gudstjeneste i Lierne 

 

 

 

mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
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LAG OG FORENINGER 
 

ÅRSMØTE I RØDE KORS LIERNE 
tirsdag 27. februar 2019, kl 18.00 på Røde kors huset 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt til leder, Anja Gjemse, 

Julesveien 446, 7884 Sørli, eller e-post: anjae00@hotmail.com  

senest 14/2 20. Vanlige årsmøte saker. Kaffe m/noe til spanderes.  

           Røde kors Lierne  

 

SKI-INFORMASJON SØRLI 
Lysløypekarusellen i Sørli starter i uke 3, SØNDAG 19. januar. Kl. 17:00 
 

Hver søndag fremover er det karusellrenn med saft og trekking på kveldspremie.  

Vi har satt startkontingenten til: Familie Kr 300,- Voksne over 16 år Kr 150,- og 

Barn under 16 år Kr 100,- 
 

INNBETALING TIL Konto 4212.46.76589  Merk innbetaling med navn. 
Går du andre dager enn onsdag skriver du navnet ditt i boka i den grønne postkassen 

på varmebua. 
 

Det vil bli kjørt nye spor på søndag, onsdag og til helga hvis været tillater eller krever 

det. Trimløype/Stakeløype fra Sørlihallen ca. 3 km blir kjørt de samme dagene. 

Andre løyper kan bli kjørt hvis været tillater det, blir opplyst via Facebook eller 

oppslag. 
 

Hvis du bruker løypene våre oppfordres du til å betale inn årets startkontingent innen 

utgangen av januar. 

Det koster å drifte Lysløypa, de andre løypene og tråkkemaskina, støtt opp om 

løypetilbudet.          Skigruppa, SIL 
 

 

 

ÅRSMØTE LIERNE SENIORDANS 
Torsdag 30. januar 2020 kl 18.00 blir det årsmøte i Lierne seniordans på  

Sørli samfunnshus. Vanlige årsmøtesaker. Eventuelle saker som ønskes behandlet, 

sendes Kari Stensen, leder. Kaffe serveres. Etter årsmøtet blir det dansing.         Styret 
 

 

FINNLISTUGGU TRENINGSSENTER HOLDER ÅRSMØTE  
onsdag 29. januar 2020 kl. 19.00på  Finnlistuggu. Vanlige årsmøtesaker. Styret 
 

 

KARUSELLRENNA I NORDLI STARTER OPP TORSDAG 

30. JANUAR 2020 
Påmelding fra kl. 17.30 - 18.00. Kuldegrensen er -12. Kaffesalg. Velkommen! PS. Det 

arrangeres ikke karusellrenn i vinterferien!  

        Lierne IL ski, aktivitetsgruppe Nordli 

 

mailto:anjae00@hotmail.com
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YOGA MED INSTRUKTØR PÅ TUNNSJØ SAMFUNNSHUS 
Klokka 17.30-19.30 alle datoer:  

23. Januar, 6. Februar, 20. Februar, 5. Mars, 19. Mars, 2. April.  

Mer informasjon og påmelding finner du på arrangementer i Facebookgruppen 

Tunnsjø IL.            Tunnsjø IL 
 

 

SKIKARUSELL I TUNNSJØ 
Oppstart mandag 20.januar kl. 18.00-19.00, så fortsetter vi hver mandag til 6 renn er 

gjennomført. Kuldegrense på minus 12 grader. Premieutdeling kl. 18.45 i grillhuset. 

Gratis kakao og pølse med brød. 

Alle er velkommen!          Tunnsjø IL 

 

 

LIERNE VENSTRE 

har årsmøte på Joker-kroa tirsdag 28.01.20 kl 19.00. Velkommen! 

                Lierne Venstre 

 

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET, LIERNE 
Tid: 29/01-2020, kl. 18.00 Sted: Lierne Gjestegård 

Det blir servering, så påmelding skjer frem til fredag 24/01 til leder,  

Ole Kristian Hasfjord - 97649273 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av sekretær 

4. Valg av 2 til å skrive under protokoll 

5. Årsmelding 2019 

6. Regnskap 2019 

7. Budsjett 2020 

8. Handlingsplan 2020 

9. Valg av styret 

10. Valg av PTV og HTV 

11. Innkomne saker 

 

På vegne av styret, leder Ole K. Hasfjord 
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DIVERSE 
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