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Uke 26

Li-Nytt utgis ikke i ukene 28, 29, 30
KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
Fungerende rådmann
Merete Gjertsås er fungerende rådmann i uke 26, 27, 28. Patrik Lundgren er
fungerende rådmann i uke 29 og 30.

Trenger du korona sertifikat og ikke er en digital bruker?
(ikke kan bruke/eller har smarttelefon, PC eller nettbrett)
Da er løsninger for deg her:
1. Ring den nasjonale informasjonstelefonen for korona: 815 55 015 (Åpningstid
08.00 - 15-30 mandag til fredag.) (fra utlandet +47 21 89 80 42)
2. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
3. Sjekk at din folkeregistrerte adresse er riktig før du ringer.
4. Ved gyldig koronasertifikat vil det bli sendt i posten.
De som svarer, vil be deg om å identifisere deg med ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse
om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer
med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende
koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.
Når du får gyldig koronasertifikat, vil dette bli sendt pr post.
Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt
koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24
timer.
Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen

Smittevernlegen

NY ÅPNINGSTID VED LIERNE FOLKEBIBLIOTEK FRA 28.06.2021
Mandag kl. 10.00-15.00
Onsdag kl. 10.00-15.00
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LIERNE KOMMUNE
«Lierne – Det gode vertskap»
Ledig 100 % fast stilling som rådgiver næring
Lierne kommune
Lierne Kommune ligger i Indre-Namdal, nord i Trøndelag inntil grensen mot Sverige. Kommunen er
en av de minste i Trøndelag i folketall, men er likevel den største i areal. Libyggen fordeler seg over
flere bygder og grender, hvor Nordli og Sørli er de største. Store deler av kommunens areal består av
skog, myrer, fjellvidder og store innsjøer. Om lag en fjerdedel av er dyrket mark og produktiv skog.
Det er to nasjonalparker i området, noe som legger til rette for spennende natur- og kulturaktiviteter
med et bredt spekter av opplevelser, både for fjellvandrere og andre frilufts- entusiaster fra inn og
utland.
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling
«..Det henne fe me te..»
Næringslivet i Lierne:
En viktig næring i Lierne er fortsatt jord- og skogbruk, selv om næringen har opplevd en vedvarende
nedgang i sysselsettingen. Lierne kommune fikk i 2015 omstillingsstatus etter at daværende eier
Orkla valgte å avvikle driften ved Lierne bakeri. I omstillingsprogrammet ble Lierne utvikling
etablert med formål om å sikre, skape og utvikle arbeidsplasser i omstillingsperioden 2015- 2021.
Næringslivet opplever i dag optimisme og framtidstro. Mange etablerte bedrifter kan vise til
betydelig vekst, og nye spennende etableringer er kommet til.
Rådgiver næring
I omstillingsperioden har rådgiver næring vært utleid til Lierne utvikling. Omstillingsarbeidet i
kommunen er under evaluering, og hvis Lierne utvikling videreføres må rådgiver næring påregne å
kunne bli en del av nye Lierne utvikling. Ellers blir arbeidsoppgavene å legge til rette for
næringsutvikling i kommunen, samt lede og koordinere en helhetlig oppfølging av nærings- og
utviklingsarbeid. Dette krever tett samarbeid og dialog med næringsaktører og ulike
kompetansemiljø.
Om stillingen
•
•
•
•
•
•
•
•

Overordnet ansvar for næring- og utviklingsarbeid i kommunen
Koordinere tilrettelegging og oppfølging av næringslivsarbeid i kommunen, gjennom å
medvirke til et godt samarbeid med næringsaktører og relevante fag- og kompetansemiljø.
Være en pådriver for at viktige nærings- og utviklingssatsinger etableres og utvikles.
Utvikle søknader og forvalte midler til ulike utviklingsområder, inkl. næringsfondsmidler.
Lede og koordinerer prosjektsatsinger.
Sikre oppfølging av oppgaver innen fagområdet.
Tydelig strategisk ledelse med fokus på utvikling, innovasjon og samspill.
Medvirke til regionalt samarbeid.

Kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•

Høyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet
Grunnleggende forståelse for ansvarsområdet
Plankompetanse
Erfaring med prosjektledelse
Relevant erfaring innenfor fagfeltet kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

side 3

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•
•

Initiativrik, løsningsorientert og god gjennomføringsevne.
Strategisk og utviklingsorientert.
Nettverksbygger.
Gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit.
Gode skriftlige og muntlige egenskaper.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
•
•
•
•

Lønn etter avtale.
Fleksible arbeidstidsordninger.
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
God pensjonsordning i KLP.

For spørsmål ta kontakt med rådmann Karl Audun Fagerli, tlf 950 59 116
karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no eller konstituert plan og utviklingssjef Stig Håvard Freland,
tlf 959 18 607, stig.freland@lierne.kommune.no
Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)

Søknadsfrist 30. juli 202
LIERNE KOMMUNE
«Lierne – Det gode vertskap»

Lierne kommune har flere ledige stillinger innen helse og
omsorgsetaten
For deg som ikke er kjent med Lierne 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..»

1. Ledig stilling som aktivitør ved Lierne Helsetun
Ledig 40% stilling som aktivitør fra 1. september 2021.
Arbeidsområder som ligger til stillingen er livsgledeaktiviteter i avdeling, aktivitetsstue som også inkluderer
dagtilbud for demente. Aktivitør vil ha arbeidsdager med 3 dager pr uke. Arbeidstiden er kl 09.30-14.30.
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Vi søker etter deg som er utdannet aktivitør.
Har interesse for eldre- og demensomsorg.
Annen relevant utdanning kan vurderes
Har gode evner til å arbeide selvstendig og til tverrfaglig samarbeid
Har god kommunikasjonsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Lønn etter tariff

Spørsmål angående stillingen kan rettes til:
leder institusjon Lina Kvetangen, tlf; 976 67 652, mail: lina.kvetangen@lierne.kommune.no
leder hjemmebaserte tjenester Silje Nordal, tlf 977 21 739, mail: silje.nordal@lierne.kommune.no

2. Ledig helsefagarbeiderstilling ved Lierne Helsetun
Ledig 60 % stilling som helsefagarbeider fra 1. oktober 2021
40% av stillingen er fast ansettelse på avdeling Kosheim (skjermet enhet), og 20% er et vikariat på
Lang/korttidsavdelingen med muligheter for fast ansettelse etter hvert.
I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide hver 3 helg.
• Vi søker etter deg som er helsefagarbeider
• Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse
• Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel.
• Lønn etter tariff
Spørsmål angående stillingen kan rettes til:
Leder institusjon Lina Kvetangen tlf 97667652 / mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no
Helse og omsorgssjef, Edith Valfridsson tlf 95799475 / mail edith.valfridsson@lierne.kommune.no

3. Fast stilling som vernepleier/sykepleier/ miljøterapeut/helsefagarbeider med
arbeidssted Steinhagan/Bjørklund
Ledig 78% fast stilling som vernepleier/sykepleier/miljøterapeut/helsefagarbeider ved Steinhagan/Bjørklund
fra 16. august 2021
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

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

4. Vikariat som helsefagarbeider ved Lierne helsetun / bolig
Ledig 82 % vikariat som helsefagarbeider ved Lierne helsetun, lang/korttidsavdeling og bolig fra 24. august
2021 – ca 15. august 2022.
•
•
•

Vi søker etter deg som kreativ, løsningsorientert og fleksibel.
Personlige egenskaper tillegges vekt ved tilsetting
Lønn etter tariff

Spørsmål angående stillingen kan rettes til enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller
mail; elin.danielsen@lierne.kommune.no
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5. Ledige stillinger som helsefagarbeider/assistent på helg både vikariat og fast
med arbeid 3. hver helg på Bjørklund, Bolig og Steinhagan fra 16/8 21.
Spørsmål angående stillingene 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)

Søknadsfristen forlenges til 28. juli
Lierne kommune, Helse- og omsorgsetaten

ENDRINGER I LIERNE KOMMUNE OG SERVICETORGET FRA
MANDAG 28. JUNI 2021
Under budsjettbehandlingen høsten 2020 ble det vedtatt at Lierne servicetorg reduseres
med ressurser. Dette betyr at servicetorget ikke blir bemannet fra 28. juni 2021.
Telefon til Lierne kommune, 74 34 34 00, vil fortsatt betjenes som i dag;
mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Alle besøkende bes ta kontakt på forhånd og gjøre avtale med den de
skal snakke med/treffe.
I tillegg ber vi om at hjemmesiden www.lierne.kommune.no benyttes for å finne
kontaktopplysninger til ansatte på telefon og epost.
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 4 juli Ingen gudstjeneste i Lierne.

Minnelund Nordli Kirkegård.
Lierne Kirkelige Fellesråd har vedtatt å etablere minnelund ved Nordli
kirkegård. Arbeidet vil starte opp etter sommeren. Minnelunden vil bli plassert
på den nye kirkegården nedenfor 3 furutrær, samme monument som på
minnelunden i Sørli.
Prosjektet har en kostnadsramme på 160 000,- der Lierne Kommune har
bevilget kr. 100 000,Etter signaler fra innbyggere i Lierne ber vi om økonomisk hjelp til å realisere dette prosjektet. Dette
kan gjøres ved å innbetale til konto 4448.10.38372 (merkes minnelund) eller via spleis.no

LAG OG FORENINGER
STØTTE FRA LIERNE SNØSKOTERKLUBB
I år som i fjor ønsker Lierne Snøskoterklubb å støtte dugnadsånden i lokale lag og
foreninger i Lierne.
Begrunnet søknad med beskrivelse sendes til: Lierne Snøskoterklubb
v/Rita Tangen på e-post riktangen@hotmail.no
Søknadsfrist 1. juli.
Styret i Lierne Snøskoterklubb

Vinnere av loddsalget på Skjelbred Grendehus på St. Hans-feiringa.
Seeland Støvler fra Sørli Bygg:
Randi Ness
Polaris-bag fra Nordli Totaktservice:
Eva og Harald Fagerstrand
Fruktkorg fra Matkroken i Sandvika:
Eva W. Kveli
Härkilaskjorte fra Sørli Bygg:
Kine Rørvik
Pizza-gavekort fra Lierne Gjestegård:
Hege Skåle, Tone Lindsetmo, Marie Aa. Urdshals
Strikka-sokker fra Hanne Fagerstrand:
Hege Skåle, Bente Strøm
Härkila-sokker fra Sørli Bygg:
Linda Rørvik
Veggskjold med 6 telys:
Jostein Aagård
Reflekslue:
Thea Mariell Inderberg, Josta Totsås Aamo
Sleiv fra Gottfred Totsås:
Fredrik Totsås
Vi ønsker å rette en STOR TAKK til alle dere som møtte opp. Det ble en riktig trivelig stund på
grendehuset, mye takket være værgudene som innfridde til 110 %. Tusen takk til bedriftene som
sponset oss med premier. Vi har lagt til side noen premier til neste loddsalg på bil-bingoen den 7.
juli, bla. varer fra Li-Vilt.
Skjelbred Grendehus
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TRIMTUR TIL GRAVHAUGENE I STORBRENNA
Onsdag kveld 30. juni arrangerer aktivitetsgruppa i Kveli utviklingslag en ny trimtur. Vi anbefaler å
starte fra samfunnshuset. Følg skuterløypa i 380 meter fra enden av fotballbanen til Torbjørns
skogsbilveg. Gå 800 meter nedover veien og ta av opp veien til venstre til «spøkelseshuset» (gamle
Østgårdsstuggu). Herfra går det en nyryddet sti ned til innjorda på Bakklund. Her kommer du inn på
gammelveien mellom Kvelia og Kvetangen.. Fra Bakklund til gravhaug sene er det 1130 meter. Hvis
du vil benytte deg av vår ekskortetjeneste, må du møte opp ved samfunnhuset kl. 18.00. Nils Ivar,
som har ryddet alle stiene, er guide på turen.
Hvis du vil ha en kortere tur, kan du kjøre/sykle opp til «spøkelseshuset», eller du kan koble deg på
løypa fra Bakklund. Kl. 19.00 blir det servert saft og bålkaffe ved gravhaugene. Det blir også en
orientering om gravhaugene og andre fredede kulturminner i Kvelia for de som er interessert.

Aktivitetsgruppa, Kveli utviklingslag
BIL-BINGO PÅ SKJELBRED GRENDEHUS 7. JULI KL. 19.00
Velkommen til bingo på grendehuset. Vi kan ikke ha like mange inne i huset pga smittevernregler, så
flere må forberede seg på å sitte i bilene eller ute hvis været tilsier det. Utsalg av blokker fra
kiosken slik at dere som sitter ute, kan kjøpe der.
Salg av kaffe, solobingo og
loddsalg med lokalproduserte premier. Velkommen
Skjelbred Grendehus

DIVERSE
Matkroken Kvelibua
Me hi søndagsåpent all 4 søndagan i juli, fra kl 12 00 te kl 16 00.
Go såmmår å vælkømminj innom på Kvelibua

Lierne Nasjonalparksenter arrangerer i sommer tur til to
geologiske attraksjoner i regionen.
Fredag 9. juli:

Tur til Glassberget i Sørli.
Dette er en tur som passer for alle, spesielt barnefamilier. Leter man litt i lyngen og rundt
omkring, vil man se flere små huler kledd med vakre skinnende kvartskrystaller. Dette vil
garantert fenge små piratspirer til å jakte på den magiske «diamant»
Ta med klær etter vær og mat og drikke til en lunsjstopp. Vi bruker ca. 4 timer på turen.
Oppmøte ved hytta til Arne Jostein Devik kl. 10.00. Arne Jostein blir med som guide og
kjentmann på turen.
Meld dere på innen torsdag 8. juli til Gunn Anita Totland (tlf. 47642085). Begrenset antall
personer.
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Fredag 13. august:

Tur til Thulitt-forekomsten på Østre Brandsfjell.
Det rosa mineralet Thulitt er svært sjeldent, og forekommer bare noen få steder i landet. Det
er en relativt lang vandring i myr- og fjellterreng for å komme seg til forekomsten på Østre
Brandsfjell. Ca. 3 timer hver vei, inkludert stopper underveis.
Med på turen er botaniker Harald Tågvold fra Oppdal. Han vil fortelle litt om planter og stein
i terrenget vi går i.
Ta med mat og drikke til to måltid og klær etter vær. (Det kan bli kaldt oppå snaufjellet.)
Oppmøte kl. 09.00 i enden av skogsbilveien opp Styggdalen ved Oterneset.
Meld dere på innen onsdag 11. august til Gunn Anita Totland (tlf. 47642085). Begrenset
antall personer.
Arr. Lierne Nasjonalparksenter

Lierne Frivilligsentral holder i sommer stengt
fra 5. juli – 1. august.
Vi er i gang igjen fra 2. august, og satser på å komme i gang
med de faste aktivitetene den uka.
Trenger du batterier til høreapparatene i sommer, kan du ta kontakt med Lena på
Nøste.
(Tlf. 97 03 46 35)
Vi ønsker å bygge opp en base med frivillige hjelpere fra høsten 2021.
Vi starter med en Informasjonskveld om frivillig arbeid mandag 16. august kl. 19.30.
Nytt tilbud fra august til slutten av september:
Skotthyll på Frivilligsentralen mandager kl. 18.00. Kaffepause.

Fra 1. juli 2021 kan du avgi stemme til høstens Stortings- og sametingsvalg.
Du må ta kontakt med kommunen på tlf.nr. 74 34 34 00, for å avtale tid for å
stemme i tidligstemmeperioden.
I Lierne kommune kan det skje innenfor ordinær telefontid kl. 09.00-15.00.
Lierne Valgstyre

