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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

KORONAINFORMASJON UKE 10/2022 
 

Smittestatus: Det er registrert 105 positive tester i uke 9.   
Antall positive tester baseres på pcr-tester i tillegg til registrerte selvtester.  
  

Registrer positiv selvtest her   
Personer med nyoppståtte luftveissymptomer bør teste seg for covid-19. Hvis du tester positivt 
anbefaler vi at du registrerer din positive selvtest på kommunens hjemmeside, dette for at 
kommunen skal kunne ha oversikt over smittesituasjonen.   
 

Trenger du bekreftende koronatest? Time bestilles på Lierne legekontor kl. 9-11 og kl. 13-15.  
Tlf. 74 34 35 00. (Har du tre vaksiner trenger du ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest)  
  

Er du smittet eller nærkontakt? Følg denne lenken for å sjekke hvilken anbefaling som gjelder for 
deg.  
 

Trenger du helsehjelp? Ring 116 117 eller 74 34 35 90.  
 

Utlevering av selvtester:   
Innbyggere kan hente ut selvtester på Lierne legekontor dagtid, og på Lierne Helsetun på hverdager 
etter kl. 15.30 og uansett tidspunkt på helg. Ring i forkant og avtal uthenting:  
Lierne legekontor: Tlf. 74 34 35 00 kl. 9-11 og kl. 13-15.  
Lierne Helsetun: Tlf. 911 18 218  
I Sørli kan selvtester hentes ut på Sørli skole mellom kl. 10-12. Ta kontakt med rektor i forkant tlf. 
nr. 900 63 574 / 990 16 469  
  

Overordnede råd om smittevern:  
• Ha god hånd- og hostehygiene  
• Følg vaksinasjonsprogrammet  
• Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har 
symptomer.  
• Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager, du må ha 
vært feberfri siste 24 timer.  
• Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet dit.  

Det anbefales å bruke munnbind ved kontakt med helse - og omsorgstjenester; legekontor, helsetunet 

mv.   
Lierne 08.03.2022 . Ordfører 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest?kommunenummer=5042
https://www.digipro-web.no/skal-jeg-i-karantene.569714.no.html
https://www.digipro-web.no/skal-jeg-i-karantene.569714.no.html
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FERIEVIKARIAT SOMMEREN 2022 HELSE- OG 

OMSORGSETATEN/RENHOLD  

Forlenget søknadsfrist til 20. mars 

 

Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved: 

Lierne Helsetun, sykehjem  

Lierne Helsetun, kjøkken  

Lierne Helsetun, vaskeri  

Lierne Helsetun, aktivitør  

Lierne Legekontoret  

Hjemmebaserte tjenester/hjemmehjelp  

Boliger for funksjonshemmede  

Brukerstyrt personlig assistent/boveiledning  

Renholdere på Helsetunet, adm.bygg, Nordli og Sørli barnehage m.v.  

 

Vi har behov for assistenter, helsefagarbeidere, helsesekretærer, vernepleiere og sykepleiere.  

Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter. Øvrige etter avtaleverk, der satsene justeres 

etter tariffoppgjøret pr 01.05.2022.  

Vikarer må fortrinnsvis ha fylt 18 år for å kunne arbeide i pleierelaterte oppgaver, så fremt du 

ikke går på v.g.skole helse og oppvekst/helsefagarbeider. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Det vil måtte påregnes arbeid annen hver helg (ikke hjemmehjelp, renhold, helsesekretær og 

vaskeri). Du må selv sørge for å bytte helger, dersom oppsatt turnus ikke passer.  

Vår ferieavvikling er inndelt i to perioder. Periode 1: uke 25 - 28. Periode 2: uke 29 - 32.  

Oppgi i søknaden hvilken periode du søker på, periode 1, 2 eller begge. De som kan ta begge 

periodene vil bli prioritert.  

 

Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 25 -32, må også levere elektronisk 

søknad.  

Elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside, Lierne.kommune.no  

Søknaden må inneholde ønsket arbeidssted i prioritert rekkefølge, og ønsket stillingsprosent.  

 

Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i vikariat ved helse og omsorgsetaten. 

 

Spørsmål kan rettes til sekretær ved helse- og omsorgskontoret, tlf. 469 28 588, for renhold 

Kristel Raudsepp Stuenes tlf. 482 45 273.   

 

Søknadsfrist 20. mars 2022  

         Helse- og omsorgsetaten/PU-etaten 
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LEDIG 50 % FAST STILLING SOM LEDER VED HELSE OG FAMILIE  
 

Lierne kommunestyre vedtok november 2021 organisasjonsendring i kommunens 
drift. I den forbindelse lyses nå ut ny ledig stilling som leder ved virksomhet Helse og 
familie. 
Helse og familie består av våre legetjenester, fysio- og ergoterpitjeneste og 
familieenhet.  
Som leder for Helse og familie vil du ha faglig ansvar for drift og personalansvar.  
Lokalisasjon for arbeidsstedet er 1. etasje ved Lierne Helsetun.  
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 (mer enn 6 ganger så stort som Oslo). 
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 
I kommunen bor det 1335 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: 

- Du må ha helsefaglig bakgrunn. 

- Vi søker etter deg som synes god ledelse er en styrke og drivkraft!  

- Har du utdanning innen ledelse er det en stor fordel, men det er ikke 

avgjørende. 

- Har du erfaring innen ledelse og har personlig egnethet kan du også være den 

vi søker.  

- Kunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning og helsearbeid 

- Du må ha gode evner til tverrfagligsamarbeid 

- Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 

- Du skal jobbe etter våre «grunnelementer for et godt arbeidsmiljø» og 
ledelsesprinsipper, og ønsker å bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø. 

- Stillingsprosent: 50 %  

- Det er muligheter for å utvide stilling med arbeid på helg innen helse og 

omsorgsetaten. 

- Lønn etter avtale og flyttegodtgjørelse 

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

ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 23.03.22 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med helse og 
omsorgssjef, Edith Valfridsson tlf; 95 79 94 75 eller mail; 
edith.valfridsson@lierne.kommune.no  
 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
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GRATULERER MED KVINNEDAGEN 
8. mars er en viktig dag for alle som kjemper for like rettigheter. Det er gjort mye bra 
for likestilling i Norge, men det er fortsatt en lang vei og gå. Lik lønn, like 
arbeidsvilkår, vold og trakassering og forskning på helse og sykdom er områder der 
kvinner fortsatt kommer mye dårligere ut enn menn. Dette må vi gjøre noe med! 
Videre må vi jobbe for like rettigheter og vilkår for alle mennesker uansett kjønn, 
legning, etnisitet, religiøs overbevisning og musikk-smak (selv om det siste sitter langt 
inne når det gjelder folk som digger "køntri") . Ha en oppløftende dag! 
            Hilsen Ordfører'n 
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 13. mars 2022: Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

     Martin Ottosson. 
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LAG OG FORENINGER 
 

LIERNE FRILUFTSLIV 
Har årsmøte på kafeén på Matkroken i Mebygda, mandag 21. mars kl. 19.00. 

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp sendes styret innen 14. mars. 

Servering.           Styret 
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BINGO  
på Tunnsjø samfunnshus onsdag 16. mars kl. 19.00. velkommen.  Styret 
 
 

ÅRSMØTE FOR LIERNE IL ONSDAG 9. MARS KL 19. 
Sted: Foajeen, Liernehallen 

Årsmøtepapirer finnes på hjemmesiden, lierne-il.no. Vel møtt!       Styret 
 

 

ÅRSMØTE NORDLI MENIGHETSRÅD 22. MARS 2022 KL 18.00  
på menighetshuset Vel møtt!      Hilsen Nordli Menighetsråd 
 

 

SKILEK-KVELD PÅ STORTANGEN  
Alle skoleelever i Lierne og Frostviken inviteres til skilek-kveld på Stortangen torsdag 

17. mars kl. 18.00-19.30 

Foreldre og andre, både små og store, er også velkommen til å være med. 

Enkel matservering. 

Vi organiserer transport fra Sørli hvis det er ønskelig.  

For å få oversikt over hvor mange som vil ha skyss, må de fra Sørli melde seg på til 

Eva W: Kveli, 90 77 41 26, innen tirsdag 15.3. 

 

Velkommen!        Arr: Flyktningerennet SA 
 

 

 

 
 

Flyktningerennet 70 år, 1.-3.april 2022, forhåndsinformasjon 
Torsdag 17. mars kl 18oo Ski-leik kveld  ute Stortangen    Se Li-Nytt nr 9 

Mandag 21. mars kl 19oo Info.møte for arrangører  Stortangen, foajeen 

Mandag 28. mars kl 19oo Flyktningerennets historie og krigen, Kommunestyresalen 

Onsdag 30. mars kl 19oo Flyktningerennets historie og krigen, Gäddede 

Fredag    1. april kl 193o Offisiell åpning av Flyktningerennet, Lierne Samfunnshus 

    Gratis inngang + gratis kaffe og jubileumskake 

Lørdag   2. april kl 113o Konkurranse, mosjon og familieklasser,  Kveeidet 12+17 km 

Søndag 3. april kl 11oo (ny tid) Konkurranse- og mosjonsklasser,  Fra Sandvika 44 km 

 

Nærmere detaljer om de ulike arrangementene i Li-Nytt framover. 

Påmeldingsfrist til årets Flyktningerenn; Søndag 27. mars 2022   www.flyktningerennet.no  

Vel møtt til tredje forsøk med 70-årsjubileum!    Flyktnignerennet SA 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2flierne%2dil.no&umid=a7b93b36-b919-4b8b-8465-801a5e109558&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-4cf498acf45eb1c192b6ad48e04671ab1f150311
http://www.flyktningerennet.no/
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DIVERSE 
 
 

Ønsker ikke noe oppmerksomhet på dagen.  

            Per Tore 
 

 

Jeg fyller år i begynnelsen av april. 
Som situasjonen er for tiden, ønsker jeg ikke noen oppmerksomhet på dagen. 

Håper at folk har forståelse for det, og respekterer min avgjørelse.                   Mogens 
 

 

3 LEDIGE STILLINGER SOM ASSISTENT (BPA) HOS MEG FRA 

CA 1. JUNI 2022, OG FERIEVIKARER I SOMMER FRA 15. JULI 
 

Jeg er en kvinne på 65 år. Bor i enebolig, og bruker elektrisk rullestol. Man jobber i 

turnus hele uka, 08.30 – 16.00 på dag, og 18.00-23.00 på kveld. 

Arbeidsoppgaver: Praktisk assistanse i heimen, og ved/på turer. Jeg har egen bil. 

Fordel med førerkort klasse B. Stillingsstørrelse pr. i dag er fra 54 – 74%. Opplæring 

vil bli gitt. Mine interesser er familien og musikk. Ingen krav til formell utdanning.  

Du må være punktlig iht arbeidstid, nøye med hygiene, og til å stole på. Det er 

mulighet for fast ansettelse. 

Lierne kommune er perfekt  for den som liker urørt natur til alle årstider. Nasjonalpark, 

regulerte scooterløyper. 

Jeg blir din arbeidsleder, Lierne kommune din arbeidsgiver. Ring med på mobil  

911 52 169, eller send søknad til Liv Kristine Brun, Ola H. Kvelis vei 16, 7882 Nordli. 

Søknadsfrist 01.04.2022.  

           Liv Kristine Brun 
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AUDIOGRAF GABRIEL TILLER ROSENVINGE FRA 

HØRSELSKLINIKKEN NAMDAL KOMMER TIL LIERNE 
 

Mebygda (Næringsbygget): Torsdag 10. mars kl. 11-16. 

Nordli (Frivillighetssentralen): Fredag 11. mars kl.10-16. 

 

TIMEBESTILLING: 

Justering, reparasjon og service av alle typer høreapparat. 

Hørselstest, avtrykk til høreapparatpropper/skall, musikk/in-ear-propper og støy- og 

jaktpropper. 

 

DROP-IN: 

Salg av batteri og andre høreapparatrekvisitter. 

 

For spørsmål eller timebestilling: 

Tlf/sms: 40677998 

E-post: gabriel@horselnamdal.no 

Velkommen! 

 
 

 
 
 

mailto:gabriel@horselnamdal.no
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LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

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

