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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

MØTEINNKALLING – KOMMUNESTYRET 
Når: Torsdag 6. oktober 2022 

Sted: Kommunestyresalen 

Kl: 16.00 - Temamøte kommuneøkonomi 

Kl: 17.00 – Ordinært kommunestyremøte 

 

Lierne 27. september 2022 

Reidar Rødli, ordfører 

 

 

LIERNE KOMMUNES KULTURKALENDER 2023 

Ny kalender for 2023 er under planlegging. 

Vi håper dere har bilder dere ønsker å dele med oss 

Ta kontakt med kulturleder på e-post eller telefon: 

inger.karine.aagard@lierne.kommune.no - mobil 95 02 93 32.         Kulturleder  

 

 

NÅ ER DET JUL IGJEN…… 

Nei da, men det nærmer seg ADVENT og ADVENTSKALENDER 

Vi ønsker også i år å presentere Lierne og Lierne kommune gjennom vår digitale 

adventskalender på Lierne Kommunes Facebook side. 

I første omgang håper/ønsker vi at dere vil melde på 

bedriften/laget/foreningen/avdelingen på mail til; 

inger.karine.aagard@lierne.kommune.no eller en melding til 95 02 93 32. 

                  Kulturleder 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
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


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 2  

Er du utdannet lege?  
Her er en utlysningstekst for deg som er spesielt interessert!  
 

Lierne kommune er for den som er spesielt interessert! 
En kommune på 2961 km2 – altså mer enn 6 ganger så stor som Oslo, med skog, fjelltopper, 
innsjøer og myrterreng i en herlig miks! 
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 
I kommunen bor det 1300 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende med familie 
garanterer kommunen barnehageplass og vi er behjelpelig med å skaffe bolig. 
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne fe me te..» 
 

Vi har nå to ledige stillinger ved Lierne Legekontor. 

1. Ledig 100 % stilling som fastlege inkludert kommunale oppgaver  

2. Ledig 100 % stilling som fastlege 
 

Stilling nr 1: 
Vår kommunelege/fastlege skal starte i ny stilling og vi søker hans etterfølger.  
Tjenesten er ledig fra og med 1. januar 2023.  
 
Stillingsressursen fordeles på kommunale oppgaver samt rollen som fastlege. Veiledning av LIS 1 
inngår i stillingen.  
 
Fastlegeliste på 500 innbyggere.  

 
 
Stilling nr 2: 
Lierne kommune har vakant hjemmel, med en liste på 900 personer. Stillingen er ledig fra og med 1. 
januar. 
 
Stilling 1 og 2 deler på oppgaven daglegevakt samt deltar i legevaktsamarbeidet Indre Namdal 
legevakt i Grong kommune. (6 delt vakt)  
Stillingene dekker opp for hverandre ved ferier/fravær og samarbeider for å gi best mulige tilbud til 
alle pasienter ved legekontoret.  

 
Beskrivelse av arbeidsplassen: 
Arbeidsplassen har et godt arbeidsmiljø og består av 100 % kommunelege/fastlege, 100 % fastlege 
samt 100 % helsesekretær og 100 % sykepleier. Vi har også LIS-1 lege.  
 
Vi holder til i moderne lokaler og er samlokalisert med sykehjem, omsorgsboliger, omsorgshybler, 
kontor for hjemmebaserte tjenester, familieenhet, jordmor, fysio-/ergoterapi, samt tannlegekontor. 

 
Vår kommune har sammen med kommunene Røyrvik, Namsskogan og Grong i juni 2022 søkt 
prosjektmidler hos statsforvalter. Vi ønsker å se på muligheten for økt samhandling mellom 
kommunene når det gjelder legetjenester i Indre Namdal fremover i tid. Fra 1. januar 2023 kjøpes 
ressurs, kommuneoverlege, fra Grong kommune.  
 
 
        Fortsettelse på annonse neste side 
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Når du sender søknaden kan det være greit å vite: 
- Vi søker etter deg som har norsk autorisasjon som lege. 

- Har allmennmedisinsk erfaring 

- Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin 

- Kunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning og helsearbeid 

- Har gode evner til samarbeid, tverrfaglig samarbeid 

- Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

- Stillingsprosent: 100 %  

- Lønn etter avtale og flyttegodtgjørelse 

- Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut 

fullstendig) 

- Søknadsfrist: 12.10.22 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med; 
 

Emma Persson, leder helse og familie 
Tlf 90735750 
Mail; emma.persson@lierne.kommune.no   
 

Edith Valfridsson, kommunalsjef oppvekst og velferd,  
Tlf; 74343453/ 95799475 
Mail; edith.valfridsson@lierne.kommune.no  
 

 

NYTT FRA HELSEFRONTEN 
 

Ny praktikant på familieenheten 
I senere år har helsedirektoratet kommet med sterke anbefalinger om å bruke erfaringskompetanse 
i tjenestetilbud innenfor psykisk helse og rus. Familieenheten ønsker å lære mer om det å jobbe 
med en erfaringskonsulent og har derfor fått en avtale med KBT-fagskole (Kompetansesenter for 
brukererfaring og tjenesteutvikling) om å ha en praktikant hos oss høsten og våren (22/23). 
Praktikanten heter Marita Haugen, og går sitt siste år på KBT-fagskole. 
En erfaringskonsulent er en person med egenerfaring eller pårørende-erfaring som jobber innenfor 
tjenester for psykisk helse- og rus, blant annet for å: 
 

*Møte de som ønsker å snakke med en som har egen erfaring med tjenestene og erfaring med 

psykiske utfordringer og/eller rus utfordringer. 

* Hjelpe innbyggerne hvis noen er usikker på hvilke rettigheter de har i tjenestene. 

* Sikre at de som bruker tjenesten får mulighet til å formidle sine synspunkter og erfaringer når 

tjenestene utvikles. 

* Være medutvikler når tjenester skal forandres og forbedres. 

 

Det er enda uklart om vi i kommunen i framtiden har mulighet for å ansette en ferdigutdannet 
erfaringskonsulent. 
Vi skriver dette her i Li-Nytt, for vi mener det er viktig å informere om at vi på familieenheten 
ønsker å bruke innbyggernes egne erfaringer/pårørende-erfaringer. Dette for å forbedre våre 
tjenester og gi innbyggerne best mulig tilbud. 
Dere er velkommen å ta kontakt med Lisa Tøfting Madsen hvis dere har spørsmål (tel: 97433024). 
          Hilsen oss på familieenheten 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:emma.persson@lierne.kommune.no
mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
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Liernetur 
20 merka turmål i Lierne  
 
 
 
Klippekortene leveres inn senest 1. oktober 2022. 
Kan leveres inn på biblioteket i Sørli i åpningstidene tirsdager og torsdager, og 
på biblioteket/kommunehuset i Nordli. 
Ved innlevering av klippekort fås det en deltakerpremie. 
Trekking av premier blant alle deltakerne er i oktober. 
 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 2. oktober: Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

     Martin Ottosson. Utdeling av 4- og 6-årsbok. 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

 

 

 

 

 

FORELDREMØTE FOR 5.-10.KLASSE-SPILLERE I NORDLI, 

5. OKTOBER KL 18.00 
Onsdag 5.oktober inviterer Lierne volleyball inn foreldre til spillere som ønsker å være 

med på våre organiserte treninger på tirsdager i Nordli.  

Vi ønsker å få en bedre oversikt over både spillere og foreldre, da vi tror at 

kartleggingsskjema som ble sendt ut før sommeren, ikke har gitt oss riktige svar. 

John Arne Vestnor kommer, og tar oss først med inn i Liernehallen for litt enkel, 

grunnleggende volleyball-ferdigheter: Ta med innesko og inneklær. Etterpå blir det en 

liten kopp kaffe der vi sammen planlegger vinterens aktivitet. 

Håper alle aktuelle har anledning til å komme. 

Dersom du er forhindret, send sms til Anita L Lundgren, mobil: 993 76 861, for å 

bekrefte interesse. 

Velkommen! 

 

 

 

 

 

 

 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 5  

 

 
 

 

 

LIERNE VOLLEYBALL OKTOBER 
Nå braker sesongen i gang for seniorlagene, og vi har allerede førstkommende helg 

hjemmekamper for herrelaget! 

Helga etter får elite-laget storbesøk fra Norges sannsynligvis beste lag, Koll fra Oslo. 

Elite-laget spiller en hjemmekamp til i oktober, mot Førde. 

Vi håper alle er skikkelig sugne på litt volleyball-stemning igjen, og møter opp i 

Liernehallen for å lage knall-god stemning! 

  

Vi har følgende program: 

Lørdag 1.oktober: Herrer 2.divisjon 

kl 11.00: Lierne – Blussuvoll 

kl 13.00: Blussuvoll – Steinkjer VBK 

kl 15.00: Lierne – NTNUI 3 

kl 17.00: NTNUI 3 -Steinkjer VBK 

Gratis inngang – og kiosksalg! 

  

Søndag 9.oktober: Elitedivisjon kvinner 

kl 14.00: Lierne - Koll 

Inngang: Kr 100,- for voksne, kr 50, - for student og honnør. Barn/ungdom t.o.m 10.kl: 

gratis. 

Kiosk-salg og loddsalg. 

  

Lørdag 22.oktober: Elitedivisjon kvinner 

kl 14.00: Lierne – Førde 

Inngang: Kr 100,- for voksne, kr 50, - for student og honnør. Barn/ungdom t.o.m 10.kl: 

gratis. 

Kiosk-salg og loddsalg.   VELKOMMEN TIL LIERNEHALLEN! 

 

 

 

PUB, LEVENDE MUSIKK OG PIZZABUFFET  

på Sørli samfunnshus fredag den 7.oktober fra kl 21:00 

Gratis inngang. Pizzabuffet kr 200,-. Alle rettigheter. Velkommen! 

  

FEIL DATO på julebingo på Sørli samfunnshus annonsert i siste Li Nytt.  

Riktig dato er søndag den 11. desember.      Styret 
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SALG AV ELGSODD PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS LØRDAG  

1. OKTOBER Kl. 18.00-21.00 KAFFE OG DESSERT 

Vi har skjenkebevilling. ÅRESALG. VELKOMMEN!            

               Arr. Tunnsjø samfunnshus 

 

 

DIVERSE 

 

 

Hjertelig takk for all omtanke, hilsener, blomster og deltakelse i forbindelse med pappas 

bortgang og begravelse. 

En spesiell takk til ansatte ved Lierne helsetun for god omtanke og pleie.    Ottar, Arve og Stig 

 

 

MANDELPOTET 

og Asterixpotet og grønnsaker, selges ved LiVERTEN, onsdag 28. september  

fra kl. 11.00.        Svein Ove Aunan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


