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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

KORONAINFORMASJON UKE 8 
 

Smittestatus: Det er registrert 41 positive tester i uke 7.   

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 22.02.2022 . Kriseledelsen v/ 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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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  

 
HUSK SØKNADFRIST - FERIEVIKARIAT SOMMEREN 2022 HELSE- OG 

OMSORGSETATEN/RENHOLD  

Vi trenger ferievikarer i perioden uke 25-32. 
 

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

 
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. 
 

Elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside; 
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-
stillinger/ 
 

Søknadsfrist 28. februar 2022.    Helse- og omsorgsetaten/PU-etaten 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/
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LIERNE KOMMUNE HAR LEDIGE FASTE STILLINGER I HELSE 

OG OMSORGSETATEN 
1. Helsefagarbeider 100 % i hjemmebaserte tjenester fra 6/5 22. 

2. Helsefagarbeider 59 % på bemannet bolig fra d.d.  
3. Sykepleier 33 % i hjemmebaserte tjenester fra d.d. 

 

Elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside; 
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-

stillinger/ 
 

Søknadsfrist: 3. februar 2022. 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Ingen Gudstjeneste i Lierne søndag 27. februar. 
 

 

LAG OG FORENINGER 
 

SØRLI PENSJONISTLAG  
inviterer til årsmøte 05.03.22 på Aktivitetssenteret kl 14.00. Vanlige årsmøtesaker.  
Dersom du har saker du ønsker å ta opp på møtet, gir du beskjed til Bjørn Grindberg 

innen møtet. Enkel servering.Loddsalg. Gevinster mottas med takk. Påmelding til Liv 
på telefon 97535912 innen torsdag 03.03.22.          Sørli pensjonistlag 
 

 

HUSK ÅRSMØTE I LIERNE ARBEIDERPARTI 
Søndag 27. februar kl 19.00 på Lierne Gjestegård 

Stortingsrepresentant Terje Sørvik deltar med en innledning. 
For sakliste se Lierne Arbeiderpartis Facebookside. 

       Lierne Arbeiderparti Jørn Ove Totland, leder 

 

 
VELKOMMEN SOM MEDLEM I LIERNE IL! 

Ved innmelding går man inn via Min Idrett på web-siden: 
https://mi.nif.no/470608  og opprette en ny bruker der personlige opplysninger 
legges inn. Deretter søkes det medlemskap i Lierne IL, ved å gå inn på fliken 
medlemskap og velg finn ny klubb. Ta gjerne kontakt med Hilde Kveli  
(mobilnr. 90768314) eller Randi Aarmo Estil (mobilnr. 48121860) om du trenger 

hjelp. 
Minner også om at trenere i Lierne IL ordner politiattest og fremviser denne for en i 

styret. Styret består av: Hilde Kveli, Randi Aarmo Estil, Victoria Westberg, Annette 
Bergli Gulliksen, Hege Alice Ditløv, Turid Solum Gjertsås, Kristel Raudsepp. 
             Lierne IL 

 

 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/
https://mi.nif.no/
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PÅMINNING OM ÅRSMØTE I LIERNE RØDE KORS 
Det er årsmøte i Lierne Røde Kors på Røde Kors huset i Nordli  
Mandag den 28. februar 2022 kl. 18.00. 

Saker som behandles er ordinære årsmøtesaker.  
 

I tillegg behandles forslag fra styret om salg av hytta Pynten i Sørli.  
Møt opp og velkommen til årsmøte!       Styret 
 
 

LI-BUA SA. STATUS UTLÅNSAVDELING OG BRUKTAVDELING. 

INNLEVERINGSMULIGHETER 
Li-Bua SA er stiftet, andelskapital er innbetalt og registrering av selskapet pågår. 
Selskapet leier lokaler på gamle Stortangen skole og håper å være åpnet før påsken 

2022. Som tidligere omtalt skal selskapet både ha en utlånsavdeling av idretts- og 
fritidsutstyr, og har i den forbindelse inngått avtale med Lierne Friluftsliv for å kunne 

ha best mulig totale utstyr til utlån. For å låne utstyr fra Lierne Friluftsliv trengs det 
medlemskap hos disse. Ta kontakt med Bjørn Solberg vedr. medlemskap der. For utlån 

fra Li-Bua trengs det ikke betalt medlemskap. 
 

Bruktavdelingen ved Li-Bua vil bestå av brukt idretts- og fritidsutstyr som innbyggere 
setter inn for enten å gi bort eller selge til en god pris, til innbyggere i kommunen.  

Li-Bua SA vil ta en mindre avanse på dette for å bidra til driften av selskapet 
framover, bl.a. husleie. 
 

Det vil være mulighet til å starte innlevering av utstyr i uke 9, og det vil være personell 

fra Li-Bua SA til stede for mottak og registrering av utstyr h.h.v. onsdag 2. mars og 
torsdag 3. mars 2022, begge dager mellom kl 19oo-21oo. Inngang på baksiden på 

gamle Stortangen skole.          Styret 
 

DIVERSE 
 

 


