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LI-NYTT   

Utgiver: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli 

Telefon: 74 34 34 00 

E-post: postmottak@lierne.kommune.no 

Hjemmeside: www.lierne.kommune.no 

Li-Nytt utgis onsdager. Manusstopp kl 12.00 

Dato:  15. mars 2023     Uke: 11 
 

KOMMUNAL/STATLIG INFORMASJON 

 

VIKTIG INFORMASJON TIL INNBYGGERE I LIERNE KOMMUNE  
Da vi for tiden har en ansatt fastlege på legekontoret så vil det måtte påberegnes ventetid 
for å få bestilt en ordinær time hos legen. Akutte behov vil prioriteres.  
Presiserer at det tas kontakt med Grong legevakt på ettermiddag/kveld, ved akutte behov. 
        Emma Persson , Leder helse og familie  

 

EIENDOMSSKATT 2023 
Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2023 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker 

på kommunens hjemmeside  fra 14. mars 2023. 

 
Det samme over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av 
eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål) og § 7b (bygninger 
med historisk verdi). 

Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og sendes Lierne kommune, 
Heggvollveien 6, 7882 Nordli, innen 25. april 2023  

Klagen kan også sendes på e-post til: postmottak@lierne.kommune.no 

 

 

 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-bevilgning/eiendomsskatt/
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
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FELLES FORMANNSKAPSMØTE 
Lierne, Grong, Namsskogan og Røyrvik har fellesmøte i Lierne med tema bygdevekst  

mandag 20. mars kl. 09.00-15.00 på Lierne kommunehus.    Ordfører 

 

MØTEINNKALLING 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Lierne kommunehus - Kommunestyresalen 

Dato: 23.03.2023 

Tidspunkt: 17:00 

Tilleggsinformasjon: 

Temamøte kl. 16.00 - Turisme. 

Ordinært møte kl. 17. 00 

Saksliste 

PS 11/2023 Godkjenning av innkalling og sakliste Kommunestyret 23.03.2023 

RS 5/2023 Årsmelding fra Pasient - og brukerombudet for 2022 

RS 6/2023 Digitaliseringsbrev til kommuner og fylkeskommuner 

RS 7/2023 Invitasjon til alle Norges kommuner og fylkeskommuner: bidra med stein til 
kunstprosjekt i regjeringskvartalet 

RS 8/2023 Årsmelding Tverrfaglig forebyggende forum 

PS 12/2023 Årsmelding 2022 - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

PS 13/2023 Forprosjekt Boligpolitisk handlingsplan 

PS 14/2023 Innkjøpsreglement Lierne kommune 

PS 15/2023 Plassering av utbytte og plassering av tilskudd 

PS 16/2023 Trygt hjem for en 50-lapp i 2023 

Lierne 15. mars 2023.  

Reidar Rødli, Ordfører 



3 
 

FERIEVIKARIAT SOMMEREN 2023 HELSE- OG OMSORGSETATEN OG 

RENHOLDSTEAM  
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  

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

og kokk.  
 

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

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.  
 

Prioritet på når og hvor du ønsker å jobbe legge inn under «begrunnelse for søknaden» i 

søknadsskjema. 
 

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 omsorgstjenestene, tlf. 469 28 588, for 

renhold Kristel Raudsepp Stuenes tlf. 482 45 273.  

Alle som tilsettes som ferievikar får gratis sommerkort på treningssenter. 

Søknadsfrist 19. mars 2023 
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SOMMERJOBB FOR UNGDOM 2023  
Tradisjon tro ønsker Lierne kommune å tilby sommerjobb for ungdom også i 2023. 

Målgruppen er ungdommer fra 10.klasse og oppover som ønsker å jobbe i sommerferien. 

 
Arbeidet omhandler 
 

• Vedlikehold av kommunale bygg og anlegg i Nordli eller Sørli  
  

• Livsgledeaktivitet ved Lierne Helsetun, 2 og 3 etg og følge opp 
livsgledearbeidet der.   

 

Nedenfor ser du de ulike alternativene du kan søke på. Arbeidet er inndelt i ulike perioder 

og områder.  

1. Vedlikehold Sørli/Nordli uke 27-28-29 (03.07.23 - 21.07.23)  

2. Vedlikehold Sørli/Nordli uke 30-31-32 (24.07.23 – 11.08.23)  

3. Livsgledeaktivitet Lierne helsetun uke 27-28-29 (03.07.23 - 21.07.23)  

4. Livsgledeaktivitet Lierne helsetun uke 30-31-32 (24.07.23 – 11.08.23)  

 

Oppgi i søknaden om du ønsker å jobbe på vedlikehold eller livsglede, om du ønsker å jobbe 

i Sørli eller Nordli og hvilke periode(r) du ønsker å jobbe. Sett opp prioritet om du har flere 

ønsker.  

Det er mulig å søke på begge periodene.   

Oppgi gjerne om du har stilasekurs, kurs i bruk av ryddesag eller andre relevante kurs hvis 

du søker vedlikehold. Legg ved relevante attester hvis du har. 

 

Søknad sendes Lierne kommune på epost: postmottak@lierne.kommune.no  

 
 
Har du andre spørsmål så tar du kontakt med:  
 
Vedlikehold John Ivar Sørløkken, tlf 909 11 914, John.Sorlokken@lierne.kommune.no   
Livsglede Lina Kvetangen, tlf 97667652, lina.kvetangen@lierne.kommune.no  
 

Søknadsfrist 30. april 2023.  

 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
mailto:John.Sorlokken@lierne.kommune.no
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
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Forfatterbesøk med Geir Svardal 
Tirsdag 21. mars kl. 13.30 kommer forfatter Geir Svardal til biblioteket i Sørli.  

Geir forteller om sin siste bok, «Ingen skal få se at jeg gråter - historien om Cissi Klein og 

deportasjonen til Auschwitz» 

Aschehoug forlag sin omtale av boka: Onsdag 25. november 

1942 banker det på døra til klasse 7A ved Kalvskinnet skole i 

Trondheim. Utenfor står to menn i Statspolitiets grågrønne 

uniformer. De er kommet for å hente Cissi. Vi følger Cissis 

oppvekst og blir med de siste skjebnetunge månedene i livet 

hennes. Dette er også beretningen om foreldrenes flukt fra 

pogromene i tsarens Russland, til de endte opp i Trondheim, 

byen Cissi kalte «den tryggeste plassen på jord». Sammen med 

broren, foreldrene og de andre jødene i byen blir Cissi sendt 

med tog til Oslo. Transporten over fjellet blir forsinket, så de 

rekker ikke avgangen med skipet «Donau» neste dag. De må 

tilbringe vinteren innesperret i Bredtvet fengsel, til tyskerne 

har ordnet ny transport til Auschwitz i februar 1943. 

Arrangementet er støttet av Trøndelag fylkeskommune og det er gratis inngang. 

VELKOMMEN!        Lierne folkebibliotek  

 

INVITASJON TIL UKRAINSK MIDDAG OG DESSERT PÅ  

NORDLI MENIGHETSHUS ONSDAG 22.03.23, KL 16.00-18.00. 

Elevene på voksenopplæringen ønsker å invitere lokalbefolkningen til treff med tradisjonell 

ukrainsk mat / drikke, samt kulturelle innslag.  

Påmelding til Tamara Markovic, mobil; 94 28 47 00 innen 15.mars. 

Pris voksen (over 16år): kr. 200. Dette dekker mat / drikke. Barn: kr. 100. 

Hjertelig velkommen! 

 

Husk SPRÅKKAFFE` 

onsdag 29.3.23 fra kl. 17-19. Vi serverer kaffe / te / saft. Ta med kjeks, kaker, boller, eller 

noe annet å spise. Brettspill, kortspill og mye hyggelig prat. Ta med deg en venn, og møt 

våre nye landsmenn.    Lierne voksenopplæring / flyktningetjenesten 
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ÅRSMØTETIDER FOR LAG/FORENINGER/ORGANISASJONER 
Vi ønsker å ha en oversikt over alle lag/foreninger/organisasjoner i Lierne med hvem som er 
leder og kasserer osv. Benytt skjema for kontaktinformasjon som ligger på Lierne kommunes 
hjemmeside under Kirke, kultur, idrett og fritid – Lag og organisasjoner – kontaktinfo lag og 
foreninger.  
 

Lierne kommune har tilgang til tilskuddsportalen og er behjelpelig med å finne muligheter 
for å søke midler gjennom denne til forskjellige prosjekter dere har.  Kulturleder 

 

FAKTURA FOR KOMMUNALE AVGIFTER 

Nå har vi mulighet til å sende faktura for hver måned på kommunale avgifter. 

Hvis du ønsker å motta faktura hver måned, ring Lierne kommune 74 34 34 00 eller sende 
en e-post til postmottak@lierne.kommune.no 

 

ER DU NYSGJERRIG PÅ UTDANNINGENE SOM GIR DEG ET HAV AV 

MULIGHETER? 
Nord universitet og prosjektet LæreriNord i samarbeid med Grong, Snåsa, Lierne, Røyrvik, 

Namsskogan og Høylandet kommuner inviterer til åpent møte for alle som er nysgjerrige på 

mulighetene innenfor lærerutdanning den 29. mars klokken 18.00-20.00. Møtet finner sted 

på kulturhuset Kuben på Grong 

Du får: 

• Gratis pizza og brus 

• God og nyttig informasjon om lærerutdanningene og læreryrket 

• Vite mer om hva en lærer tjener, og hvor mye studielån du kan få slettet for å ta 

lærerutdanning 

• Høre om hva kommunene kan tilby innbyggere som velger å ta barnehagelærer- eller 

grunnskolelærerutdanning 

Les mer og meld deg på her innen 27. mars: https://forms.office.com/e/sqym8qabLa 

 

KIRKE – GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 19 mars 2023: Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
https://forms.office.com/e/sqym8qabLa
https://forms.office.com/e/sqym8qabLa
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LAG- OG FORENINGER 
 

MINNER OM PÅMELDINGSFRISTEN SOM ER 16 MARS 
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FINNLISTUGGU TRENINGSSENTER HOLDER ÅRSMØTE 
tirsdag 21. mars kl. 19.30 på Finnlistuggu. Vanlige årsmøtesaker. 
Alle er velkommen - Kom og engasjer dere i treningssenteret i Sørli!  Styret 
 

ÅRSMØTE I SØRLI IDRETTSLAG 
tirsdag 28. mars kl.19.30 på Sørli Samfunnshus. Saker sendes til soerli.il@hotmail.com innen 

26. mars. Velkommen!        Styret 

 

 

FINNLISTUGGU TRENINGSSENTER SØKER RENHOLDER(E) 
Vi har behov for renhold 1-2 timer to ganger i måneden. Lønn etter avtale. 
Høres dette interessant ut, eller ønsker du mer info, kontakt Sigrid Gåsbakk (40 29 60 04) 
 

                    
 

ÅRSMØTE I PE-TORSA VEL 
Medlemmer i Pe-Torsa Vel ønskes velkommen til årsmøte på Kveli samfunnshus  

søndag 19. mars kl 18.00. 

Medlemmer er ifølge vedtektene:   

«Alle som har bidratt på dugnad eller tilhørt aktørgjengen i løpet av de tre siste 

arrangementsår, eller har bostedsadresse Kvelia, eller er medlemmer av styret, er 

medlemmer i Pe-Torsa Vel og har stemmerett på foreningens årsmøte.»  

Ta kontakt på e-post: post@pe-torsa.no for å få tilsendt sakspapirer.    

                Pe-Torsa Vel 

 

5. og siste karusellrenn i Nordli torsdag 16. mars 2023. Påmelding fra kl. 18.00. Fristil. 

Premieutdeling i foajeen etterpå. Premie til alle barna og trekking på gavekort for som har 

deltatt tre ganger eller mer. De serveres saft og kaffe og pølse til alle som deltar. 

Velkommen!         Lierne IL, ski 

mailto:soerli.il@hotmail.com
mailto:post@pe-torsa.no

