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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

KURS - Ungskogpleie 22. - 23. juni 
Kurset gir kunnskap om planlegging, prioritering av bestand og resultatkontroll samt 

riktig bruk av ryddesag.  

 

PÅMELDINGSFRIST: 18. juni 2020 

 

LES MER på www.lierne.kommune.no 

 

 

REGULERINGSPLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING 
Reguleringsplan Støvika industriområde og reguleringsplan Breistrand hyttefelt er lagt 

ut til offentlig ettersyn/høring med høringsfrist 3. juli 2020. For begge planene er det 

revidering/endring av gjeldende plan som er tema. I Støvika foreslås det en mindre 

endring av den østre veien i planområdet og en forenkling av arealformålene (går fra 3 

kombinerte næringsformål til 1). I Breistrand hyttefelt foreslås det endring/justering av 

grensene for arealformålet fritidsbebyggelse og en endring av foreslått internvei i 

planområdet. Begge planene ligger ute på kommunens hjemmeside: 

www.lierne.kommune.no 

Merknader sendes til Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli 

          Plan- og utviklingsetaten 
 

 

ÅPNET MØTE 17. JUNI – SANDVIKA 
Kommunen jobber med revidering av reguleringsplan for Sandvika. Et av de viktige 

temaene i planen er gang- og sykkelvei gjennom Sandvika. Ved bygging av en gang- 

og sykkelvei vil dette berøre flere eiendommer langs Sandvikaveien (Fv 74). Det vil 

bli informert om hele planen og anledning til å stille sprøsmål. 
 

Sted: Kommunehuset 

Tid: 17. juni kl. 18.00       Plan- og utviklingsetaten 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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LIERNE KOMMUNE HAR LEDIG 40 % STILLING SOM 

JORDMOR VED FAMILIEENHETEN 
 

Vil du bidra til å gi god oppfølging av gravide og nyfødte i Lierne kommune?  

 

Lierne kommune lyser ut ledig 40 % stillingsressurs som jordmor, med oppstart etter 

avtale.  

I dette ligger følge- og beredskapstjeneste på vegne av helseforetaket. 

 

Jordmortjenesten er organisert som en del av kommunens Familieenhet. 

Som jordmor vil du ha ansvar for kommunens tilbud om svangerskapsoppfølging, i 

tråd med nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg.  

 

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 har autorisasjon som jordmor 

- Vi legger vekt på personlig egnethet, at du er positiv til og ser viktigheten av 

samarbeid og kommunikasjon. 

- Du må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig.  

- Du må være kreativ og løsningsorientert. 

- Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Et godt arbeidsmiljø med stor 

grad av tverrfaglig samhandling. 

Ansettelse skjer på de kommunale ansettelsesvilkår som følger lov, tariffavtaler og 

reglement. 

 

Kan dette være interessant? 

Spørsmål til stillingen rettes til gruppeleder Familieenhet Ellen Totland Elstad på tlf. 

477 61 942 / mail ellen.totland.elstad@lierne.kommune.no eller Helse og omsorgssjef 

Edith Valfridsson, tlf. 957 99 475/ 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: 25.06.2020 
 

 

mailto:ellen.totland.elstad@lierne.kommune.no
mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
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BESØK VED LIERNE HELSETUN 
Regjeringen la frem en veileder 27. mai 2020 med anbefalinger om å gradvis gjenåpne 

helseinstitusjoner for besøk. I den forbindelse ønsker vi pårørende hjertelig 

velkommen tilbake på besøk, selv om det blir noe annerledes enn det var før 

koronapandemien. 

For å ivareta smittevernråd er det punkter som besøkende må forholde seg til: 

 

Alle besøk avtales i forkant. 

  

Ved besøk i 3.etasje ring: 911 18 218 

Kosheim: 477 62 437 

Ved besøk i 2.etasje: 414 15 340 

 

Vi håper at flere besøkende fremdeles vil gjennomføre utendørsbesøk ved godt vær. 

Alle besøk skal registreres i en besøksprotokoll med fullt navn, telefonnummer, 

klokkeslett og dato for besøk. 

 

Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk 

utendørs. 

 

Besøkende blir tatt imot ved inngangen og sluset direkte til beboers rom eller leilighet, 

for å unngå nærkontakt med både beboere og ansatte i fellesareal/korridorer. 

Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal. 

Beboer kan ta imot gaver, blomster og lignende. 

 

Hvis besøkende får symptomer på covid-19, og påfølgende prøvetaking i etterkant av 

besøk skal de opplyse at de har vært på besøk på sykeheimen som del av 

smitteoppsporingen. 

Har besøkende symptomer på covid-19, eller er i hjemmekarantene skal de som 

hovedregel ikke komme på besøk. 

 

Personalet har myndighet til å sette begrensninger på antall besøk, hvis en ser det blir 

mange besøk til enkelte beboere. Vi anbefaler at pårørende planlegger seg imellom og 

gjerne være fleksible i forhold til tidspunkt, som kan gjøre både koordinering og 

gjennomføring av besøk bedre for både beboere og personalet. 

 

Vi overvåker smittesituasjonen lokalt, og det kan komme raske endringer i forhold til 

besøk hvis smittesituasjonen endrer seg. 

          Helse- og omsorgsetaten 
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LEDIGE OMSORGSBOLIG I SANDVIKA 
Lierne kommune har ledige omsorgsboliger i Sandvika, (Firkløveren). 

Husleie er kr.7 526,- pr. mnd eks. strøm. Fiber/altiboks kommer i tillegg kr 307,- 

Målgrupper er: 

 Personer med store funksjonstap (fysisk-psykisk-sosialt). Graden av 

funksjonstap er avgjørende, og da målt i forhold til hvor omfattende 

hjelpetiltaket er ut fra Iplosregistrering. Hjelpetiltaket kan være både kommunal 

og privat. 

 Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor 

personer i sentrumsnære områder, dersom de står likt i forhold til 

funksjonstap/hjelpetiltak. 

 

Når omsorgsbolig er utleid til ektepar/samboere der den av partene som har 

omsorgsbehov i henhold til kriteriene faller fra, skal kommunen skaffe annen egnet 

bolig gjenlevende part. 

 

LEDIG TRYGDEBOLIG I MEBYGDA 

Lierne kommune har ledig trygdebolig i Mebygda. 

Husleie er kr. 5 943,- pr mnd eks strøm. Fiber/altiboks kommer i tillegg kr 307,- 

Målgruppen er: 

 Søkere med lettere funksjonshemming og uegnet bolig i forhold til sitt 

funksjonsnivå. 

 Dersom flere søkere stiller tilsynelatende likt når kriterier vurderes, skal 

søkernes økonomi kunne legges til grunn ved tildeling av trygdebolig. Søker 

med dårlig økonomi går da foran søker med god økonomi. 

 Søknad fra personer som har så store funksjonstap at de ikke vil fungere bedre i 

trygdebolig enn i nåværende bolig, vurderes opp imot omsorgsbolig og får 

tilbud ved ledig bolig. 

 Problemer med vedlikehold ute og inne, vinter og sommer er i seg selv ikke en 

tilstrekkelig grunn for å bli prioritert. 

 Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor 

personer i sentrumsnære områder, dersom de står likt i forhold til 

funksjonstap/hjelpetiltak. 

 

Søknadsskjema og informasjon, ta kontakt med helse- og omsorgsetaten, 

åpen omsorg tlf: 41 41 53 40 

Bostøtte innvilges for leietaker som fyller vilkårene for bostøtte. 

 

Søknad sendes Lierne kommune, helse- og omsorgsetaten 7882 Nordli. 

Søknadsfrist 01.07.20 
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MØTET I RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 

17. juni 2020 er utsatt til onsdag 24. juni.    Jørn Ove Totland, leder 

 

 

LAG OG FORENINGER 
Har dere husket å sende inn oversikt over leder og kasserer? 

Fyll inn info. i skjema - send inn 

https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO035/ 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Gudstjeneste Tunnsjø kirke søndag 14. juni 2020 kl 11.00. 

 

Sokneprest Martin Ottoson har ferie fra 15. juni. Tilbake mandag 6. juli. 

Henvendelser til Geir Arne Bergli, 909 65 630. 

 

 

Plantedager på Nordli og Tunnsjø kirkegård 15. 16. og 17. juni 

 

Matkroken Nordli har bestilt inn blomster til butikken. 

Representant fra menighetsrådet vil være på butikken fra kl 14.00-1700. 

For uttak av blomster med bidrag fra blomsterfondet skjer dette fra kl 14-17 en av 

disse dager.          Nordli Menighetsråd 

 

 

Plantedager på Sørli Kirkegård 
 

Årets plantedager gjennomføres 10. 11. og 12. juni fra kl. 14.00 til 17.00.  

Som tiltak for å redusere smitterisiko fordeles plantedagene over 3 dager. Du kan da 

hente ut blomster ved Matkroken Mebygda. Representanter fra menighetsrådet vil 

være tilstede i disse tidsrommene og utstede verdibonger for uttak på blomsterfondet. 

Kroner 40 for enkelgrav og 50 for dobbelgrav. Uttak på blomsterfondet skjer kun 

mellom 14.00 og 17.00 på disse dagene.     Sørli Menighetsråd 
 

 

LAG OG FORENINGER 
 

TRONDHEIM GRAVMONUMENTER KOMMER TIL LIERNE 
i slutten av uke 25. Inskripsjon og bolting må bestilles til; 

For Sørli:  Åse Helen Tangen, mobil 970 900 77 

For Nordli: Kim Berglund, mobil 0046 70 5552236 
 

OBS! Steiner som har veltet og ikke er boltet, er ikke lov til å sette opp igjen. 
 

        Lierne kirkelige Fellesråd v/ Åse Tangen 

https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO035/?fbclid=IwAR1D-tabpUwQIlten4zgL7d7Aeoy3GRC08SBYotVWpGIrYGvV0sJUMW0MPo
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ÅRSMØTE SKJELBRED GRENDEHUS 
torsdag 25. juni kl 19.00. Saker som ønskes behandlet i møtet, må være styret i hende 

innen 18. juni.       Styret Skjelbred Grendehus 

 

 

DIVERSE 

 

LEDIG CA 40 % VIKARIAT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG 

ASSISTENT (BPA) FRA D.D. OG INNTIL VIDERE 
Ca 40 % vikariat som BPA hos meg. Arbeidstid mandager 8.30 – 16.00 og en dag til i 

uken. Jeg er arbeidsleder og Lierne Kommune er arbeidsgiver. Søkere med førerkort 

vil bli foretrukket. Tiltredelse snarest. For mer informasjon ta kontakt med:  

Liv Kristine Brun på tlf nr: 911 52 169 

Søknad sendes til: 

Liv K. Brun 

Ola H. Kvelis vei 16 

7882 Nordli. 
 

 

SØRGÅRDEN FRISØR 
Salongen vil være stengt uke 25. 

NB! Fra juli er fasttelefon til salongen borte. Ta kontakt med meg på mobil  

951 35 900.           Elinor 
 

 

UTELEIELEILIGHETER PÅ HERREDSHUSET LEDIG FRA 1. SEPTEMBER 

Liten leilighet i 3. etasje med 1 soverom og veranda. 

Stor leiglighet i 2. etasje med 2 soverom og veranda. 

Ved interesse ta kontakt med meg på mobil 951 35 900.  Elinor Skjærvik Bolling 

 

 

LASSE 14 FOT SELGES 

Båten ligger i Lars Ingulfsvei 4 i Sandvika.     Mobil 990 17 221 
 

 

ØNSKER ABSOLUTT INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN! 

            Bjørn Olav 

 

 

EN HYBEL LEDIG FOR SKOLEÅRET 2020 – 2021 I TRØAHAUGSTIEN 1 I GRONG 

Felles bad, vaskerom og kjøkken.  

Sentrumsnært, gangavstand til Grong videregående skole, hall, Kuben, fotballbaner og 

butikker.      Er du interessert ta kontakt på telefon 975 49 622 
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Hørselsklinikken Namdal kommer til Lierne torsdag 18. juni og fredag 19.juni. 

Nordli (Frivillighetssentralen): torsdag 18.juni kl.09-15. 

Mebygda (Næringsbygget): fredag 19.juni kl.10-14. 

 

Drop-in og timebestilling begge dager. 
Gjerne bestill time for høreapparatkontroll, hørselstest og justering av høreapparat. 

Salg av batteri og andre høreapparatrekvisitter. 

 

For spørsmål og timebestilling: 
Tlf/sms: 40677998 
E-post: sigrid@horselnamdal.no 
Velkommen!     

 

 

 

 
 

 

 

mailto:sigrid@horselnamdal.no
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