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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
HØRING – HANDLINGSPLAN FOR VILTFORVALTNING 2021- 24, ØVRE NAMDAL.

Handlingsplan for viltforvaltning 2021- 24, Øvre Namdal ligger ute på høring med
høringsfrist 26. mai 2021
Les mer her: https://www.lierne.kommune.no/tjenester/naring-skatt-ogbevilgning/ovre-namdal-landbruk-og-utmark/horing-handlingsplan-for-viltforvaltning2021-24-ovre-namdal.16774.aspx

HUSK AT DU KAN KONTAKTE SAKSBEHANDLER DIREKTE PÅ MOBIL
Ønsker du kontakt med saksbehandler i Lierne kommune, kan du ta direkte kontakt på
mobil. Nummer finner du på kommunens hjemmeside;
https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Folk og livskvalitet
Lierne kommunehus, kommunestyresalen
Torsdag 20.05.2021
15:00

Til behandling:
OPPSIGELSE AV SALGSBEVILLING OG SØKNAD OM FAST UTVIDELSE AV
SKJENKEAREALET TIL OGSÅ Å OMFATTE LIVERTEN SERVICESTASJON.
LIVERTEN
Lierne 11. mai 2021
Reidar Rødli, sign
Leder
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne formannskap
Lierne kommunehus, kommunestyresalen
Torsdag 20.05.2021
13:00

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

28/21

21/3189
REFERATER FORMANNSKAPET 20.05.2021

29/21

21/3164
REGNSKAP FOR LIERNE KOMMUNE 2020

30/21

21/2014
ÅRSBERETNING FOR LIERNE KOMMUNE 2020

31/21

21/2531
REGNSKAP FOR KOMMUNALE FOND 2020

32/21

21/2077
DISPENSASJON FOR OVERSKRIDELSE AV GRENSE MOT LNF-OMRÅDE

33/21

21/2168
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - KÅRE
LERVIK LK - 035038

34/21

21/2232
TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER

35/21

21/2742
TV-AKSJONEN 2021 - ANMODNING OM Å OPPNEVNE
KOMMUNEKOMITÉ PLAN INTERNATIONAL

36/21

21/3186
ORIENTERINGER OG SPØRSMÅL FORMANNSKAPET 20.05.2021

Lierne 11. mai 2021
Bente Estil, sign
Ordfører
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne kommunestyre
Lierne kommunehus, storsalen
Torsdag 20.05.2021
16:00

Agenda:
Kl 16.00
Kl 17.30

Ordinært kommunestyremøte
Økonomiseminar

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

24/21

21/3190
REFERATER KOMMUNESTYRET 20.05.2021

25/21

21/3164
REGNSKAP FOR LIERNE KOMMUNE 2020

26/21

21/2014
ÅRSBERETNING FOR LIERNE KOMMUNE 2020

27/21

21/2531
REGNSKAP FOR KOMMUNALE FOND 2020

28/21

21/2924
RAPPORT OM FINANSFORVALTNING 2020

29/21

21/3166
EKSTRA ORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KOMMUNAL
LANDSPENSJONSKASSE , KLP.

30/21

21/3185
LEGGING AV ASFALT PÅ STØVIKA INDUSTRIOMRÅDE OG JULE
INDUSTRIOMRÅDE

31/21

21/3141
HOVEDPROSJEKT, LIERNE - BÆREKRAFTIG KOMMUNE 2030

32/21

21/3188
ORIENTERINGER OG SPØRSMÅL KOMMUNESTYRET 20.05.2021

Tilleggssak – Igangsettingsvedtak Kvemoveien

Lierne 11. mai 2021
Bente Estil, sign. Ordfører
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Er du en engasjert sykepleier som ønsker 100 % fast stilling i Lierne
Kommune?
Fra 1.september 2021 er det ledig 100% fast stilling som sykepleier.
77% av stillingen er på avdeling Kosheim (skjermet enhet)
23 % er i vikarpool innenfor Lierne helsetun / hjemmebaserte tjenester.
I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide hver 3 helg.
Ved internt opprykk/ fortrinnsrett kan annen sykepleierstilling bli ledig/ tilbys.

For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stor som Oslo eller like stor
som Vestfold.
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 er sykepleier
- Ønskelig med videreutdanningen innenfor geriatri og/eller demens
- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse
- Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel.
- Stillingen kan ikke deles.
- Lønn etter tariff
- Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll
ut fullstendig)
- Søknadsfrist: 10. juni
- Oppstart 1.september 2021
Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med leder
institusjon Lina Kvetangen tlf 97667652 / mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no
eller helse og omsorgssjef, Edith Valfridsson tlf 95799475 / mail
edith.valfridsson@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.
2.
3.
4.

Uke 26-27-28 (28.06.21 - 16.07.21) Vedlikehold Sørli/Nordli
Uke 29-30-31 (19.07.21 – 06.08.21) Vedlikehold Sørli/Nordli
Uke 26-27-28 (28.06.21 - 16.07.21) Livsgledeaktivitet Lierne helsetun.
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/omkommunen/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.
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INFORMASJON FRA HELSE OG OMSORGSETATEN I
FORBINDELSE MED SOMMEREN 2021.
I forbindelse med ferieavvikling i helse og omsorgsetaten sommeren 2021 gjøres noen grep
for å kunne tilby gode tjenester samt også avvikle ferie.
Coronatelefonen avvikles fom 1. juni og henvendelser styres til ordinært
tjenesteapparat.
Vi ønsker at innbyggere skal ta kontakt med oss på følgende måte:
• Har du behov for å bestille en koronatest grunnet symptomer forenlig med Covid-19
ring Lierne legekontor i den ordinære åpningstiden.
• Spørsmål om innreisebestemmelser: ring politiet tlf. 02800
• Er du arrangør til et arrangement i Lierne kommune ber vi deg fylle ut «Sjekkliste
arrangement». Smittevernlege vurderer og veileder det enkelte arrangement ut ifra
Folkehelseinstituttets anbefalinger. Du vil få tilbakemelding pr tlf eller mail. Vær ute i
god tid og send inn sjekkliste minimum 14 dager før arrangementet.
• Vi oppfordrer innbyggere, som skal fornye sine resepter, til å henvende seg til
legekontoret i god tid. (Resepter som bestilles kan ikke forventes å bli fornyet samme
dag)
• Vaksinasjon Covid-19 pågår fortløpende i takt med mottak av vaksiner. Nå starter
vaksinasjon av innbyggere i risikogruppe som blir kontaktet og får time fortløpende.
Videre informasjon kommer.

På nettsiden www.helsenorge.no finner du oversikt over regler og anbefalinger
tilknyttet koronasituasjonen.
Lierne
legekontor

Tlf
74 34 35
00

Man-fre
kl 9-11 og 13-15

Vaksinetelefon

Tlf
477 63
197

Man-tors
Kl 14.30 -15.30

Helse Norge
www.helsenorge.no

Politiet
Arrangement i
Lierne
kommune

Tlf
02800
Sjekkliste arrangement

Bestilling av time til
fastlege
Bestilling av covid-19 test
Fornying av resepter
Henvendelser ang
vaksinasjon
Nettsted med tilgjengelig
informasjon rundt
koronasituasjonen
Spørsmål
innreisebestemmelser
Alle arrangører bes sende
inn sjekkliste til vurdering
/ veiledning
Mvh Helse og omsorgsetaten
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LIERNE PÅRØRENDEFORENING ØNSKER Å RETTE
EN STOR TAKK
til alle Dere som har gitt minnegaver til Lierne Helsetun. Dette gjør at vi kan kjøpe inn
ting, utstyr som gir livsglede for beboerne.
I år har vi investert i 10 nye Løfte og hvilestoler med fjernkontroll, levert fra Bohus.
2 Elektriske peiser. Ideen her kom i vinter da det var så kaldt. En av våre beboere sa "
ta å tænn opp i peisen!" Vi har bestilt 10 leselamper. Det blir også kjøpt inn diverse
blomster, pynt til årstidene.
Det nye styret for pårørendeforeningen er:
Ann Brit Tangen
Britt Elin J. Bergli
Randi Devik
Jan Morten Estil
Mogens Totsås

Foto: Lierne kommune

Vrimmel er en kunst- og kulturfestival for hele befolkninga i Trøndelag.
Målet er å skape gode opplevelser nær deg.
I ukene 43 – 44 - 45 er det kommunene i Indre Namdal; Høylandet, Snåsa, Grong,
Namsskogan, Røyrvik og Lierne i tillegg til Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu sør i
fylket som har arrangementene.
Lag, foreninger, organisasjoner og næringslivet inviteres til å delta i festivalen.
La oppfinnsomheten få fritt spillerom.
Forslag, gode ideer og spørsmål kan sendes til kulturlederen på mail
inger.karine.aagard@lierne.kommune.no eller telefon 95 02 93 32.
Oppvekst og kulturetaten
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Ny leverandør av slam-tjenester, Lierne Kommune
Fra 01.01.21 overtok MNA slam-tjenestene for Lierne Kommune. Tjenesten omhandler
slamtømming for abonnenter som ikke er tilkoblet kommunens avløpsanlegg.
Det er nå sendt ut faktura for 1 og 2 kvartal, for abonnement som er tilknyttet bolighus. Videre vil
fakturaen for fritidsboliger bli sendt ut i 3 kvartal.
Ved spørsmål om forskrift eller tømming – ta kontakt med MNA;
-

Kundesenter MNA
Tlf; 74 28 17 60
E-post; slam@mna.no

Videre henvises det til hjemmesider MNA - https://mna.no/slam-septik/category975.html
Ved spørsmål/korrigeringer knyttet til type slamtank på eiendommen - ta kontakt med Lierne
Kommune;
-

Thomas Åhren
Rådgiver teknisk
Lierne Kommune
Tlf; 908 39 663
E-post; Thomas.Ahren@lierne.kommune.no

Plan- og utviklingsetate

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 16 mai:
Mandag 17 mai:

Ingen gudstjeneste i Lierne.
Ingen gudstjeneste i Lierne.

LAG OG FORENINGER
BILBINGO PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS ONSDAG 26.MAI KL. 19.00.
P.g.a. smittevern oppfordrer vi at de fleste sitter i bilene å spiller. VELKOMMEN.
Styret

E-SPORT I LIERNE
Spiller du data, playstation eller xbox? Mathias Pedersen er ivrig pådriver for å starte
opp et e-sportmiljø for ungdommer i Lierne. E-sport starter opp som et lavterskeltilbud
der ungdommer i Lierne kan samles for felles spilling, fysisk trening og et sosialt
fellesskap. Mesteparten av tiden vil bli brukt til spilling, men treningene vil også
fokusere på viktige områder innen e-sport: som lagarbeid, samhold, etikk, kosthold og
fysisk trening. Mathias har selv en lang spillbakgrunn og kan tilby trening/coaching i
noen spill, men dere står fritt til å velge spill dere selv ønsker. Aktiviteten
gjennomføres med smitteverntiltak. På treningene må du ha med deg alt av utstyr du
trenger; maskin, skjerm, nettverkskabel med mer.
Aldersgrense: fra 8.klasse
Treningstid: mandager kl.17-20
Sted: Foajeen på Stortangen skole
Ved påmelding og spørsmål send sms til Mathias på tlf. 957 31 665.
Lierne IL, Aktivitetsgruppa
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VÆLKOMMEN TIL 17. MAIFEIRING PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS
Toget starter kl 12.00. Leker m. m. Salg av kaffe, kaker, brus og pølser. Åresalg,
tale for dagen.
Vi må ha påmelding pga. smitteverntiltaka krever at dere må sitte på faste tilviste
plasser.
Påmelding til Unni tlf 97 11 96 52 innen lørdag15/5.

Styret

17. MAI JULE GRENDEHUS
Sodd - kaffe - kake + is til barn
1. Bordsetting: kl 1500 - 1545
2. Bordsetting: kl 1600 - 1645
3. Bordsetting: kl 1700 - 1745
Kr 150 voksne
Kr 100 barn ( tom 10. Klasse)
PÅMELDING INNEN 15/5:
SMS MED NAVN PÅ HVER ENKELT.
Tel 41651799
Foto: Lierne kommune
Smittevern:
MINST 1 METER ( hvis ikke fra samme husstand) Hånddesinfeksjon ved inngang.
Symptomer eller annen usikkerhet - avstå.
Velkommen!
Styret
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17 –mai i Sandvika
Hipp-hurra!!
I år blir det litt feiring av nasjonaldagen. Vi gjør som kriseledelsen har oppfordret
til og lager arrangement for grenda.
I Sandvika har vi en markering kl. 11.00-13.00 ute ved Liernehallen.
Det blir natursti som går barnehageveien og i boligfeltet.
Ved Doktor Brønns plass er det mulighet for en liten kaffekopp.
Ute ved Liernehallen blir det også kaffe, pølser, is
og så klart fisking for barna.
Kl. 13.00 blir det premieutdeling for natursti
og trekking på 17-mai- loddsalg.
Lodd kjøpes ved å bruke vippsnummer: 586 505. 10 kr pr. lodd

Velkommen til en enkel markering av årets 17.mai
Arr: Sandvika Vel

Foto: Lierne kommune

Husk: Vask og sprit hender, hold avstand og vær hjemme hvis du føler deg litt pjusk.
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