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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

MØTEINNKALLING 

Formannskapet 

Tirsdag 5. oktober 2021 kl 13.00 

Sted: Kommunestyresalen 

Til behandling: 

• Godkjenning av innkalling og sakliste til Formannskapet 05.10.2021 

• Godkjenning av protokoll fra Formannskapsmøtet 14.09.2021 

• Referater 

• Tilbud kjøp av minibuss 

• Tilstandsrapport Lierne skolen 2021 

• Årsplaner oppvekst- og kulturetaten 2021-2022 

• Årsmelding Sandvika og Sørli barnehage 2020-2021 

• Rapport Li-Martnan 2021, og veien videre 

 

Lierne 28. september 2021 

Bente Estil, sign 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Angående grenseoverganger  
Det er stor forståelse for den frustrasjon mange føler i forbindelse med at vi ikke 
har fått åpnet våre grenseoverganger.   
Det jobbes nå oppover i systemet for å få plass dette, og vi har vært tydelig på 
å avkreve svar på hva det er som faktisk forventes av kommunen for at dette 
skal kunne skje. Vi har hatt en testasjon i kommunen i lang tid, og mener vi er 
rigget til å kunne åpne alle våre grenseoverganger.   
Vi står på det vi kan for at dette skal kunne skje så fort som mulig! 

Bente Estil, ordfører  
 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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LIERNE KOMMUNE 

«Lierne – Det gode vertskap» 

 
 

                    
 

Ledig stilling som miljøterapeut ved Steinhagan bofelleskap/Bjørklund 
 
78% fast stilling som miljøterpaut (vernepleier, sykepleier, eventuelt helsefagarbeider) ved 
Steinhagan/Bjørklund ledig omgående. 
 

Steinhagan er et bofellesskap med 4 omsorgsboliger for funksjonshemmede, med bemanning 24/7. Du vil bli 
en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og varierende arbeidsoppgaver. Bjørklund og bolig på 
helsetunet er omsorgsboliger med oppfølging av en bruker. 

• Vi søker etter deg som kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

• Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. 

• Lønn etter tariff 
 

For deg som ikke er kjent med Lierne kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså mer enn 6 ganger så stor som Oslo eller like stor som gamle 
Vestfold fylke.  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..» 
 

Spørsmål angående stillingen kan rettes til enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller 
mail; elin.danielsen@lierne.kommune.no 
 

Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)  
 

Søknadsfrist 8. oktober 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILDER TIL LIERNES KULTURKALENDER 2022 
 

For å få til en ny fin og spennende kulturkalender så trenger vi bilder fra dere. 
 

Har du bilder så ta kontakt med kulturleder på mail eller telefon; 

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

Gjerne bilder av «nyere» dato, for eksempel jaktlag, symøter, skoleskirenn, skoleklasser osv. 
 

Oppvekst- og kulturetaten 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
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Informasjon og tilbud om 3.dose covid-19 vaksine til personer med 
nedsatt immunforsvar. 
Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig nedsatt immunforsvar skal tilbys en 3. dose med 

Covid-19 vaksine. For å få tilbud om en tredje dose må det dokumenteres at personen tilhører de 

utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar.  

 

Det er i hovedsak to ulike pasientgrupper som tilbys vaksine. 

Gruppe 1: 

Alle som tilhører denne gruppen vil tilbys vaksine så snart det er praktisk mulig. Dette inkluderer 

følgende tilstander: 

• Organtransplanterte eller gjennomgått benmargstransplantasjon siste 2 årene. 

•  Alvorlig og moderat primær immunsvikt  

• Er i aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5  

• Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon  

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose 

fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.  

Gruppe 2: 

Behovet for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon bør 

vurderes for hver gruppe.  
 

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.  

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. 

• Pasienter som av en legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av 

gruppene ovenfor.  

 
Det er i utgangspunktet ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket 

immunforsvar på gruppenivå, i enkelte tilfeller kan det være nødvendig og ønsket. Dette skal vurderes av 

barnelege. 

Hvem identifiserer og informerer pasienten?  
I hovedsak er det spesialisthelsetjenesten som skal identifisere og varsle pasienter om tilbud om 3.dose. De 

dette gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i 

kommunen. Siden dette kan ta noe tid har de inndelt pasientene i to grupper som skal motta tilbud om en tredje 

dose (se grupper ovenfor).  

Dokumentasjon på alvorlig sykdom: 
Du skal fremvise dokumentasjon for å godtgjøre at du tilhører en av de gruppene som skal motta tilbud om 

dose 3. Dette er taushetsbelagt informasjon etter helsepersonellovens §21.  Du kan selv velge om de vil 

fremvise personsensitiv informasjon. Hvis du ikke ønsker dette vil du etter hvert motta et brev fra 

spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at du er i en av gruppene som vil motta tilbud om vaksine. Du kan 

selv velge å vente på dette. 

 

Dersom du bruker en eller flere immundempende medisiner: 
Dersom du har en autoimmun sykdom og bruker en eller flere av følgende medisiner (se link) kan du 

ta kontakt. Vis frem dokumentasjon på at du bruker et slikt preparat. Dette kan gjøres ved at du tar 
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med ID, samt resept eller selve forpakningen med påskrift som viser om du bruker denne medisinen. 

Alternativt kan du ta med journalutskrift som bekrefter det samme.   

https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste

_170921.pdf  

 

OBS: Samme medisin kan ha ulike preparatnavn. Medikamentlisten kan bli oppdatert/utvidet på et 

senere tidspunkt.  

Vaksine- og doseintervall: 
Koronavaksinen som benyttes til tredje dose vil være mRNA-vaksine. I Lierne kommune vil dette 

være Comirnaty fra Pfizer. Dette er uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1.og 2. dose.  

Det skal være et minimum intervall på 4 uker mellom 2. og 3. dose. 

Beskyttelse etter 3.dose: 

Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppene enn 

det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen.  

En ekstra dose vil gi bedre immunrespons hos pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Det er 

grunn til å tro at de vil få en ekstra beskyttelse med en ekstra dose. Hvor godt en ekstra vaksinedose 

beskytter vil bli fulgt opp i studier i Norge og andre land. FHI anbefaler ikke rutinemessig måling av 

antistoffer etter 3.dose.  

Gjennomføring og kontaktinformasjon: 
Dersom det er uklart om du tilhører gruppen som nå tilbys en 3. dose ber vi deg kontakte fastlegen 

for en avklaring, før du evt bestiller time til vaksinering. 

Vaksineringen foregår på Lierne helsestasjon.  

Ta kontakt på Vaksinetelefon: 47763197 for bestilling av time. Vaksinetelefonen er betjent mandag – 

torsdag kl 14.30-15.30. 

Vennlig hilsen, Lierne kommune 

 

 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_170921.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_170921.pdf
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Søndag 3 oktober    Gudstjeneste i Sørli kirke kl. 11.00 ved sokneprest Martin 

Ottosson og organist Anders Romstad. Konfirmantpresentasjon. 
 

 

 

 

KULTURPRISEN 2021 
 

Forslag sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten,  

Heggvollveien 6, 7882 Nordli.  

Behandles i Lierne Formannskap sitt møte 9.desember 2021 
 

Retningslinjer for Lierne kommunes kulturpris 

(Vedtatt av utvalg for Folk og livskvalitet 23.04.2019) 

1. Formål 

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende 

innsats for kulturlivet i Lierne. 

Prisen skal normalt deles ut årlig. 

2. Prisens innhold 

Kulturprisen i Lierne består av en gavesjekk på kr. 10 000,- samt diplom m/ramme, laget av 

kunstneren Bjørn Arnfinn Devik. 

3. Hvem tildeles prisen 

Aktuelle kandidater til prisen er personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats på 

kultursektoren i Lierne. Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand. Unntaksvis kan 

kulturprisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Lierne, men som likevel har virket 

positivt og stimulerende inn på kulturlivet i kommunen 

4. Nominasjoner 

Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner. 

Kulturprisen utlyses i Li-Nytt hvert år i oktober. 

Nominasjonene skal være skriftlige, og være begrunnet i henhold til prisens formål. Prisen deles 

ut hvis det foreligger innleverte nominasjoner som oppfyller kriterier for tildelinger av 

Kulturprisen, slik de er beskrevet i dette punkt. Prisen kan gis til kandidater som utvalget selv 

nominerer i møtet der det bestemmes om tildeling av kulturprisen 

5. Juryen 

Tildelte komité vedtar vinneren/ere av prisen blant de innleverte nominasjonene. Komiteen skal 

gi en skriftlig redegjørelse for sin pristildeling. 

6. Overrekkelse av Kulturprisen 
Overrekkelsen av prisen skjer under høvelig anledning etter bestemmelse gjort av Lierne utvalg 

for Folk og Livskvalitet. 
       7. Endring av retningslinjer 

Disse retningslinjene kan endres etter vedtak i Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet. Endringer i 
statuttene trer først i kraft etter at de er vedtatt i dette politiske organ. 
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LAG OG FORENINGER 
 

 

DIVERSE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøksvenn – et samarbeid mellom Lierne Røde Kors og Lierne Frivilligsentral 

 

Torsdag 14. okt kl. 18.00 – 21.00 blir det kurs for de som vil vite mer om å være besøksvenn i 

Lierne. 

 

Hva er en besøksvenn??  

«Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre 

mennesker.  

Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. 

Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Røde 

Kors Besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem. Rundt om i landet finnes det 

flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. De 

fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to i uka.» 

(Fra https://www.rodekors.no/tilbudene/besoksvenn) 

Har du spørsmål eller ønsker å delta på kurs ta kontakt med;  

Lierne Frivilligsentral v/ Lena, tlf 46 84 39 89,  

eller Lierne Røde Kors v/ Elin Danielsen, tlf 93 66 34 58. Kurset er gratis. 

 

 
 

 

 

 
 

Elevbedriften Jeg er ikke kokken din 

Elevene på 9.årstrinn på Stortangen skole har startet elevbedriften Jeg er ikke kokken din. Vi skal 
blant annet produsere forskjellige matvarer for salg gjennom dette skoleåret. 
Vi skal også prøve oss på å drive elevkafé, og drar i gang med middagsservering i foajeen på 
Stortangen skole torsdag 30.september 2021. Kafeen er åpen mellom klokka 15:00 og 16:30.  
Nå i oppstarten setter vi en grense på maks antall gjester til 50 personer. 
Gjester må bestille plass ved å sende en SMS til Jon S. Pedersen på telefon 90 26 48 01. Oppgi 
navn, antall voksne og barn. Du får bekreftelse på SMS. 
 
På menyen står fårikål. Spis så mye du vil fra buffeten. Dagens dessert er nybakt eplekake med is. 
Pris per voksen er kr. 119,- og kr. 69,- for barn. 

https://www.rodekors.no/tilbudene/besoksvenn
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