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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

BESØKSRUTINE VED LIERNE HELSETUN 

Alle besøk ved Lierne Helsetun skal avtales i god tid. 

Smittesituasjonen i landet vurderes jevnlig, og kan ligge til grunn for om man 

anbefaler at besøk kan gjennomføres. 

 

Ved besøk til beboere i 3 etasje, avtales dette ved å ringe vakttelefonen tlf 911 18 218. 

Ved besøk til beboere på Kosheim, avtales det med å ringe tlf: 47762437. 

 

Alle besøk loggføres med tidspunkt, navn og telefonnummer  

Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og 

øvrige smittevernråd kan følges. 

 

Når du kommer til Lierne Helsetun vil du møte en besøksvert som har ansvar for at 

smittevernråd blir fulgt.        Helse og omsorgsetaten 

 

 

FELLES FORMANNSKAP OG UTVALG FOR FOLK OG LIVSKVALITET 

(Arbeidsmøte budsjett/øk.plan 2021-2024) 

Onsdag 21. oktober 2020 kl 09.00 på kommunestyresalen. 

            Ordfører 

 

 

KULTURPRISEN 2020 
Forslag sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten,  

Heggvollveien 6, 7882 Nordli. 

Behandles i utvalg for Folk og livskvalitet sitt møte 3. desember 2020. 

          Oppvekst- og kulturetaten 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

http://www.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
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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Møtested: Oppmøte Sandvika barnehage kl 15.00 

Dato: Onsdag 21.10.2020 

Tidspunkt:  15:00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til behandling:  
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 
 

9/20 20/6704   

 REFERATSAKER  
10/20 20/6706   

 VEILEDER FOR RÅDENE FOR PERSONER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSE  
11/20 20/6773   

 BEFARING NYE SANDVIKA BARNEHAGE  

 
Lierne 13. oktober 2020 

Jørn Ove Totland, sign. Leder  

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet 

Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen 

Dato: Torsdag 22.10.2020 

Tidspunkt:  13:00 

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

Til behandling:  
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

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

37/20 20/6699   

 REFERATER FOLK OG LIVSKVALITET 22.10.2020  
38/20 20/6687   

 RAPPORT LI-MARTNAN 2020  
39/20 20/6726   

 ÅRSPLANER OPPVEKST- OG KULTURETATEN 2020-2021  
40/20 20/6727   

 ÅRSMELDING FOR BARNEHAGENE I LIERNE KOMMUNE 2019-

2020  
41/20 20/6701   

 ORIENTERING, SPØRSMÅL FOLK OG LIVSKVALITET 22.10.2020  
Lierne 13. oktober 2020 

 

Reidar Rødli, sign    

Fungerende leder 
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LIERNE KOMMUNE HAR LEDIG 20 % STILLING SOM SYKEPLEIER VED 
LIERNE HELSETUN 
  
Dette er en helgastilling, med arbeidshelg turnusuke 2 og 5. I stillingen inngår også  
1 nattevakt.  
 
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 

- Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

- Lønn etter tariff 

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

ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 22.10.20 

- Oppstart etter nærmere avtale. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

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 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
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LEDIGE STILLINGER SOM ASSISTENTER VED FOLKEBADENE  

Det er ledig midlertidige assistentstillinger badesesongen 2020-2021 ved Nordli 

folkebad og Sørli folkebad. Stillingene skal fungere som koronavakter ved bassengene.  

Arbeidstid er periodisert gjennom året kveldstid på tirsdager og fredager i perioden 1. 

november frem til påske kommende år. Arbeidstid per uke ca. 25-30 % i 

badesesongen.  

 

Vi søker etter en kvinnelig medarbeider i Nordli, samt en mannlig medarbeider i Sørli. 

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til å bistå badevakten med å opprettholde 

smittevernregler i forbindelse med folkebad,  

f. eks: 

 Registrering av deltakere 

 Motta betaling 

 Regulere antallet personer i garderobene 

 Utføre renhold av berøringspunkter mellom gruppene i bassenget 

 

Stillingene er ledige fra 1. november 2020. Det er ønskelig med en person per plass, 

men det kan vurderes to personer per plass hvis det ikke er aktuelle søkere som kan 

jobbe begge kvelder.  

  

Stillingen lønnes etter timelønn og gjeldende avtaleverk.  

Det vil ikke stilles krav om å avlegge livredningsprøve, men det er en fordel hvis 

vedkommende deltar på årets livredningskurs/livredningsprøve.   

 

Spørsmål rettes til kulturleder Inger Karine Aagård, tlf. 950 29 332 

 

Søknadsfrist: 22. oktober 2020. 

 

Søknad leveres elektronisk på www.lierne.kommune - ledige stillinger. Søkere kan 

kreves på dokumentasjon av gitte opplysninger i søknaden.  
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Influensavaksinering høsten 2020 

Høsten er her, og det er tid for årets vaksine mot sesonginfluensa. I år er det spesielt viktig for 

risikogruppene å vaksinere seg med tanke på den pågående pandemien. 

Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende. Det er ikke mulig å skille 

kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet med begge virus 

samtidig. Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil 

ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig 

influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at 

helsepersonell blir syke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien 

ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19.  

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko  

 Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 

 Alle fra fylte 65 år 

 Barn og voksne med: 

o diabetes type 1 og 2 

o kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade 

o nedsatt immunforsvar 

o svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig 

helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 Helsepersonell som har pasientkontakt, inkl. hjemmehjelp og støttekontakter 

 Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter 

 Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 

 Vaktmestere v/ Lierne Helsetun 

  

VIKTIG! Grunnet smittevernhensyn blir årets influensavaksinering gjennomført som følger   

Sted: Storsal’n på Lierne kommunehus 

 Vaksinedager: Mandagene 26.oktober, 2.november samt 9.november kl. 9-15. 

Pris: Kr. 50,- Kun betaling med kort eller VIPS. 

           Fortsettelse neste side 
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For å unngå kø og unødvendig mange samlet samtidig ber vi dere om å ringe og 

bestille time  for vaksinering på forhånd.     

For timebestilling, ring tlf. 974 33 362 torsdag 8.oktober kl. 9-11/ 12-14         
        477 61 942 torsdag 15.oktober kl. 9-11/ 12-14 
        477 61 942/ 974 33 362 onsdag 21.oktober kl. 12-14 

Vi ber dere møte opp akkurat til avtalt tidspunkt og om at dere forlater vaksinelokalet 

når 20 minutter har gått etter at vaksinen er satt. 

Ikke møt opp om du har symptomer på luftveisinfeksjon, hold avstand og husk 

god hånd- og hostehygiene.   

VELKOMMEN! 

 

       Helse- og omsorgsetaten,  

       Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

 

Det er også mulig å få tatt influensavaksinen ved å bestille time på legekontoret. 

Fastlegene oppfordres til å i størst mulig grad vaksinere risikopasientene når de er inne 

for vanlige konsultasjoner.  

For ev. vaksine mot lungebetennelse ta kontakt med fastlegen.  

        Helse- og omsorgsetaten, Legekontoret 
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TV- aksjonen 2020 

 

Det er nå opprettet grendavise digitale bøsser i Lierne. 

En for Sørli, en for Nordli og en for Tunnsjø/Kvelia. I tillegg har ordfører opprettet en egen bøsse.  

Det er fortsatt mulig å opprette egne bøsset på blimed.no hvis noen ønsker det.  

De lokale bøssene kan man finne ved å gå inn på https://www.spleis.no/bosser - søk da på «i 

nærheten av meg» og du vil finne dem. Ellers kan man enkelt bruke QR-koden på de enkelte bøssene 

som oppgis i oversikten på de digitale bøssene.  

Det finnes også andre muligheter til å støtte året TV aksjon: 

 

 
 

For komiteen i Lierne 

Bente Estil 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spleis.no/bosser
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 18. oktober 2020:  Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

 

DIVERSE 
 
 

LØRDAG MARKERER VI NÆRBUTIKKENS DAG  
Alle som er innom og handler er med i trekking av et gavekort, fruktkorg og en 

blomsterdekorasjon. En overraskelse til alle barn! 

 

Butikken har kuttet ut fasttelefon og har fått nye telefon nr. 

91123446 

48208984 

Vi nås fortsatt på det gamle nr. men det kan ikke sendes melding på det nr. 

 

Velkommen til Nærbutikken dag!                  Matkroken Lierne, Liernes Forbruk SA 
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