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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

 

REHABILITERINGSTILBUD 

Lierne kommune har ledige plasser på Namdal Rehabilitering.  

Namdal Rehabilitering kan tilby ulike rehabiliteringsopplegg og er en del av Lierne 

kommunes rehabiliteringstilbud. 

Oppholdene skreddersys etter behov og ønske. 

Kan dette være interessant for deg – ta kontakt for en samtale. 

 

Ann Catrin Aasen (rehabiliteringskoordinator): 477 60 915 

Anna-Brita Gåsbakk (Fysio- og ergoterapitjenesten): 905 76 442 

 
 

 
 

STENGING AV NESSETVEIEN FOM. 17.08.2020 
I forbindelse med oppgradering av brudekke på Djupvasselva bru  

blir Nessetvegen stengt fra mandag 17.08. og i en periode på inntil 4 uker. 

Det vil bli skiltet omkjøring via Tossås og Nesåsveien. Det vil ikke bli veiavgift på 

Nesåsveien i perioden Nessetveien er stengt.   Plan- og utviklingsetaten 

 

 

NY ÅPNINGSTID PÅ NORDLI BIBLIOTEK FRA 17. AUGUST 2020 
Mandag og onsdag: kl 09.00-15.30 

Tirsdag, torsdag og fredag: kl 09.00-15.00   Lierne folkebibliotek 

 
 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 
 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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
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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne formannskap 

Møtested: Joker Lierne, kroa 

Dato: Tirsdag 18.08.2020  

Tidspunkt:  13:00 

 
 

Agenda: 

 

Kl 09.00 Befaringer Gunnar Skjærvold/Ytterdal Vestre. Fjellheim. Joker Lierne. 

Kl 13.00 Ordinært formannskapsmøte (Jule) 

 

 

Til behandling: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 
 

52/20 20/5399   

 REFERATER - LIERNE FORMANNSKAP 18.08.2020  

 

53/20 17/3484   

 OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING - OPPGRADERING/REVIDERING 

REGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA GNR/BNR 22/10 M.FL.  

 

54/20 18/7551   

 BYGGING AV BRYGGE I LØVSJØEN - TORE BRUNN-OLSEN - GNR/BNR 

20/3  

 

55/20 19/4637   

 OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING - REGULERINGSPLAN KVENNTANGEN 

HYTTEFELT - GNR/BNR 16/2, LIERNE  

 

56/20 20/3039   

 GODKJENNING - ENDRING REGULERINGSPLAN BREISTRAND 

HYTTEFELT - GNR/BNR 7/86  

 

57/20 20/3062   

 GODKJENNING - ENDRING/REVIDERING REGULERINGSPLAN STØVIKA 

INDUSTRIOMRÅDE GNR/BNR 22/2 & 22/85  

 

58/20 20/5156   

 DISPENSASJON UTNYTTINGSGRAD FRITIDSBOLIG / GARASJE - GUSTAV 

AMDAL GNR/BNR 20/4  
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59/20 20/5291   

 INNMELDING AV TILTAK - TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ 

FYLKESVEG 2021 - LIERNE KOMMUNE  

 

60/20 20/4695   

 LK-SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SVEIN 

ROGER NORDBAKK LK 024001 

 

61/20 19/5974   

 OPPSIGELSE AV AVTALER OM VEDLIKEHOLD PÅ VEGLYSANLEGG I 

LIERNE KOMMUNE  

 

62/20 19/6547   

 STØTTEORDNING FOR LADEPUNKT FOR ELBIL I TRØNDERSKE 

KOMMUNER  

 

63/20 20/4955   

 HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM FLAGGING PÅ 

KOMMUNENES OFFENTLIGE BYGNINGER  

 

64/20 20/5283   

 TV-AKSJONEN NRK WWF 2020 – OPPFORDRING TIL BIDRAG  

 

65/20 20/5402   

 ORIENTERING OG SPØRSMÅL FORMANNSKAPET 18.08.2020  

 

Lierne 11. august 2020 

 

Bente Estil, sign 

Ordfører 

 

 

OFFISIELL ÅPNING AV NYE SANDVIKA BARNEHAGE 

Torsdag 20. august 2020 fra kl 15oo(3) foretas det offisiell åpning av nye Sandvika 

barnehage. 

Alle interesserte er hjertlig velkommen til åpning og omvisning. 

Åpningen foregår utendørs, men omvisning må foregår i h.h.t. Korona-retningslinjer. 

 

Nærmere program i neste Li-Nytt.     Plan- og byggekomiteen 

 

 

LOPPIS I SØRLI 
Det planlagte loppemarkedet på Sørli skole 22. august utsettes inntil videre, til vi ser 

an evt. utvikling av covid-19 etter oppstart av nytt skoleår. 

Følg med, ny dato kommer etter hvert! Lopper mottas i mellomtiden med takk.  

Ta kontakt med en av mødrene våre (Eirin -91694518, Linda -99770068, Ann-Helen -

95104086, Kristel -95156135, Ellinor -91871987).   

          Vennlig hilsen 9. klasse 
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LIERNE KOMMUNE 

«Lierne – Det gode vertskap» 

 
 

       
 

Lierne kommune har ledige stillinger på Steinhagan bofellesskap: 
 
1. - 80,3 % stilling ledig som vernepleier/sykepleier/ 
miljøterapeut/helsefagarbeider  
 
2. - 65,72 %. Helsefagarbeider på natt. Arbeidet på deler av natt er 

hvilende. Lønn ved hvilende vakt er 1/3, dvs lønnsprosenten er 39,43 

3. Vi har også ledige stillinger på helg. Ta kontakt med Enhetsleder bo og 

miljøarbeidertjenesten tlf; 93663458 for stillinger på helg. 

 

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.  
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stort som Oslo eller like stort 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 i en flott nybygd barnehage. 
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne fe me te..» 
 
Når du sender søknaden kan det være greit å vite: 

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

- Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. 

 

- Lønn etter avtale 

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

fullstendig) 

- Søknadsfrist: 27.08.20 

- Oppstart snarest eller etter nærmere avtale. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med 
Enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller mail; 
elin.danielsen@lierne.kommune.no 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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TILKALLINGSVIKARER PÅ OPPVEKST- OG KULTURETATEN 

2020/2021 
 

Ved barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen og voksenopplæringa er det jevnlig 

behov for tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater. 

Oppvekst- og kulturetaten ønsker herved personer som ønsker å stå på liste over 

tilkallingsvikarer på de ulike enhetene.  

 

For å stå på vikarlister kreves følgende: 

 Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon.  I søknaden 
skrives hvor en ønsker å stå som tilkallingsvikar.   

 Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne 
beregne riktig lønn og ansiennitet. 

 Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest. 
Skolen/barnehagen kan bistå med å søke om dette gjennom å fylle i 
bekreftelse på formål.   

 

Personer som allerede står på vikarlister trenger ikke å sende inn ny søknad, men dere 

må være i dialog med den enkelte rektor og/eller styrer for å melde fra om at dere 

fortsatt er aktuelle for oppdrag.   

Søknad sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Lierne. 

CV/attester vedlegges søknad. Søknad kan også sendes per e-post til 

postmottak@lierne.kommune.no.  

 

Det er lederen ved den enkelte skole/barnehage som til enhver tid administrerer bruken 

av tilkallingsvikarer. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom barnehage- og 

skoleåret.  

 

Spørsmål kan rettes til styrerne i barnehagene, rektorene ved skolene/kulturskolen, 

eller oppvekst- og kultursjef, tlf. 94 97 99 73.  

        Oppvekst- og kulturetaten 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 16 august: Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

Martin Ottosson. 2 dåp 

 

Søndag 30 august: Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

Martin  Ottosson. 1 dåp 
 

NORDLI BLOMSTERFOND 
Gaver til Nordli Blomsterfond kan nå gis på Servicetorget, Lierne Kommune.  

Det kan også benyttes konto  4448.10.28024 

 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
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NYE TESTKRITERIER FOR COVID-19 
 

Fra onsdag 12. august 2020 vil det innføres nye testkriterier for covid-19. 

Testkriteriene endres for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få 

anledning til å teste seg uten leges vurdering. 

 

Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende 

symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får 

man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, sier assisterende 

helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. 

 

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, skal få anledning til å teste seg. 

 

Helsetjenesten anbefaler covid-19-testing for: 

 

 Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. 

 Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter 
reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene. 

 Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som 
ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny 
test. 

 

Mer informasjon på FHI`s nettsider:  https://www.fhi.no/ 

 

 

 

 

 

SPØRREUNDERSØKELSE SNØSCOOTERLØYPENE I LIERNE 
 

Forskriften for rekreasjonsløypene i Lierne skal rulleres før kommende sesong.  

 

I denne forbindelse ønsker Lierne kommune å gjennomføre en spørreundersøkelse som 

grunnlag for evaluere ordningen med rekreasjonsløypene for snøscooter. 

Undersøkelsen er anonym, enkel å gjennomføre, og tar kun noen få minutter. 

Kommunen ønsker at så mange som mulig deltar. 

Spørreundersøkelsen finnes på www.lierne.kommune.no 

(motorferdsel/snøscooter/snøscooterløyper) 

 

 

https://www.fhi.no/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/motorferdsel-snoscooter/snoscooterloyper/sporreundersokelse-snoscooterloypene-i-lierne.16220.aspx
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/motorferdsel-snoscooter/snoscooterloyper/sporreundersokelse-snoscooterloypene-i-lierne.16220.aspx
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NYE TELEFONNUMMER TIL ANSATTE I LIERNE KOMMUNE 

Nye telefonnummer til ansatte ligger på Lierne kommunes 

hjemmeside https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/ 

eller dere kan ringe via Lierne kommunes sentralbord. De ansatte kan nås direkte på 

sine telefonnummer kl. 08.00-15.30. 

 

Telefonnummer til Lierne Legekontor og sentralbordet Lierne kommune er samme 

som før. 

 

Lierne kommune telefon 74 34 34 00. Telefontid kl. 09.00-15.00.  

 

Lierne legekontor telefon 74 34 35 00. Telefontid kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-15.00 

 

Telefonnummer Lierne helsetun: 

Kosheim 477 62 437  

Vaktrom 911 18 218 

Pasienttelefon 477 56 143 

Sekretær Lierne Helsetun 469 28 588 

Kjøkken 477 64 846 

Vaskeri 477 63 396 

 

 

UTLYSNING AV LEGATMIDLER OLE P. LØVSJØLI OG HUSTRU 

MARTHA LØVSJØLIS LEGAT 

Styret for Ole P. Løvsjøli og hustru Martha Løvsjøli utlyser med dette stipend til 

ungdom t.o.m. fylte 30 år, og som tar yrkesrettet utdanning. Ungdommene må være 

hjemmehørende i tidligere Skjelbred eller Sandvika stemmekretser. 

 

Søknaden må inneholde: 

 Navn, adresse, fødselsdato, bosted 

 Utdannelse, varighet 

 Beregnet kostnad pr. år. 

 Hvorfor du velger denne utdanningen 

 Kontonummer 
 

Skriftlig søknad sendes leder i legatstyret: 

Jørn Ove Totland, Mebygdaveien 50, 7884 Sørli. 

totland76@gmail.com 

 

Søknadsfrist 1. september 2020.      Styret for legatet 

 

 

 

 

 

https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/
mailto:totland76@gmail.com
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LAG OG FORENINGER 
 

 

MYRSLÅTTDAG PÅ MÅRSTOKKMYRA SØNDAG 16. AUGUST 
Kvelia utvalgte kulturlandskap arrangerer myrslåttdag søndag 16. august. Det blir 

oppsetting av høystakk og demonstrasjon av ljåslått og breiing av star. Vi har leid inn 

en mentor som skal lede arbeidet og fortelle om livet på myra før i tida. Andre med 

kompetanse på myrslått og oppsetting av høystakk er spesielt velkomne. Vi starter kl. 

12.00. 

For å komme til Mårstokkmyra kjører du 400 meter bortover Kvemoveien ned til 

Tverrelva. Etter at du har passert brua, kjører du 1 km oppover en skogsbilveg til en 

parkeringsplass. Deretter må du gå ca. 1 km videre oppover skogsbilvegen til 

Bekknessa. Derfra går det en sti på 850 meter til Mårstokkmyra. Stien er godt merket. 

Støvler eller tursko anbefales. 

 
Det serveres bålkaffe og saft ved gapahuken. 

 

 

ÅRSMØTE I NORDLI MENIGHETSRÅD  
tirsdag 25.08.2020 kl 19.00 på menighetshuset.  

Vel møtt.          Nordli menighetsråd 
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TREKKING PÅ TRIMBØKER VINTER/VÅR 2020 I TUNNSJØ 

Totalt registrert 1792 turer på bygdas trimbøker dette halvåret!  

Hele 18 stk hadde over 30 turer, og blant disse ble det trukket 4 x 300kr. Vinnere ble: 

1. Bertil Andersson 

2. Siv Estil 

3. Solbjørg Gåsbakk 

4. Arve Aasen 
 

Trekking av 10 gavepremier blant alle turer: 

1. Arve Aasen 

2. Therese B. Ditløv 

3. Stine Ottesen 

4. Ann Cathrin Aasen 

5. Solbjørg Gåsbakk 

6. Gunnar Rønnerby 

7. Lina A. Fjelde 

8. Einar Martin Granli 

9. Albert Ingulfsvann 

10. Inger Ingulfsvann        Tunnsjø il 

 

 

 
- Fiskekonkurranse 2020 

 
Vi registrerte til sammen 106 deltakere og tok imot 11 bilder fra forskjellige fiske-eventyr rundt i 
Sørli i løpet av de 24 timene! 
 
Med hjelp fra Li-martnaskomiteén ble følgende deltakere trekket ut som premievinnere:  
 
Vinnere voksen klasse:  
1.premie 2 000kr - Wicki Hansen  
2.premie 1 000kr - Linda Lyngstad Totland 
3.premie 500 kr - Lars Roar Nyborg  
 
Vinnere under 16 år: 
1.premie 2 000 kr - William Elias Bakken 
2.premie 1 000 kr - Oliver Sætnan 
3.premie 500 kr - Mia Emilie Bakken 
  
Vinnere av beste bilde: Kari Stensen. Bildet kan ses på Sørlikortets facebookside   

 

Takk til alle som deltok, de ble et regnfullt men vakkert døgn i Sørli´s vakre natur!  

 

 

 

https://www.facebook.com/Sorlikortet/photos/a.1901607176758380/2594636810788743
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DIVERSE 
 

ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN! 
           Karen Blomdahl 

 

 

HJERTELIG TAKK for oppmerksomhet og vennlig deltagelse ved vår  

kjære mamma, Møyfrid Granheim`s bortgang og begravelse. 

En spesiell takk til personalet ved Kosheim for god pleie. 

       Birgit, Elin, Tomas, Ole, Øyvind m/ familier 

 

 

MURUMOEN EGG SIN QUIZ PÅ MATFESTIVALEN I LIERNE. 
3 heldige vinnere med 6 og 7 riktige svar. Premie, et brett egg. 
Gratulerer til Tone A Lindsetmo, Finn Stephan Dybvik og Even E Sandvik (levert uten tlf nr, ta kontakt for 

premie). 

 
Gå inn og lik siden vår på Facebook (Murumoen egg). Der finner dere fasit på eggquiz og opplysninger om 

utkjøring av egg m.m. 

 

 

 

 

       -Lierne 

 

Vi har en lengre tid fått tilbakemelding om at vi en vanskelig å nå på telefon. Sånn kan vi jo ikke ha 

det  

Vi har derfor bestemt oss for å kutte det gamle nummeret å gå direkte på mobiltelefonnr.  

Nytt telefonnr til Joker´n: 919 02 964 

Denne telefonen vil følge personalet som er på butikken og butikkens åpningstid. Det er altså fullt 

mulig å nå oss ved å sende melding til dette nummeret også.  

Vi er også til stede på Facebook og Messenger, der er vi mulig å nå utenom åpningstid hvis det 

haster.          Camilla & Jessica 

 

 

 
 

 

 


