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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

FYLKESTANNLEGEN INFORMERER 

Lierne tannklinikk er for tiden uten tannlege. Stillingen er utlyst, og søknadsfristen var 

30.10.2022. Vi har fått fire søkere og noen av disse vil bli invitert til intervju.  

 

Inntil ny tannlege er på plass, kan pasienter med behov for tannbehandling enten ta 

kontakt med Lierne tannklinikk (tlf. 74 17 53 33) eller Grong tannklinikk (tlf. 74 17 41 

11). Ved Lierne tannklinikk vil våre tannhelsesekretærer besvare henvendelser og rute 

disse videre til Grong tannklinikk dersom det er nødvendig. Tannklinikken i Lierne vil, 

inntil ny tannlege er på plass, bli bemannet enkeltdager med ambulerende 

tannhelsepersonell fra Grong.  

 

Trøndelag fylkeskommune v/fylkestannlegen vil til enhver tid jobbe for at våre 

pasienter får den informasjon som er nødvendig for å ivareta egen tannhelse. I saker 

der det er særlige utfordringer, vil den enkelte pasient bli kontaktet direkte for 

oppfølging. Dersom enkeltpersoner mener de kan ha tannskader som følge av 

behandling bør vedkommende ta kontakt med sin tannklinikk for utredning. 

                Bjørnar Hafell, Fylkestannlege i Trøndelag 

 

 

BASSENGBOFFEL 🙂 
Me i 10´an sæll boffel på Sørlihalln ætt dåkk hi bløytt opp kroppan, bådde tisdagan å 

laudagan som e sætt opp. Ferr kr. 20,- fe du ei plat boffel me saft hæll kaffe i lamme. 

Velkømmin!        Hilsen 10. klasse v/Sørli skole 

 

 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
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


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 2  

 

Er du en engasjert sykepleier som ønsker fast stilling i Lierne Kommune? 
 

Fra januar 2023 er det ledig 77% fast stilling som sykepleier ved avdeling Kosheim, en 
enhet for pasienter med diagnosen demens. Det er mulighet for å utvide stillingen til 
ønsket stillingsprosent med Vikarpool-vakter. 
 

I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide hver 3 helg.  
 

For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså mer enn 6 ganger så stor som Oslo. 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..» 
 

Når du sender søknaden kan det være greit å vite: 
- Vi søker etter deg som er sykepleier 

- Ønskelig med videreutdanningen innenfor geriatri og/eller demens 

- Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

- Lønn etter tariff 

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

ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 24.11.2022 

- Oppstart januar 2023 

-  

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med leder 
institusjon Lina Kvetangen tlf 97667652 / mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no  
 

 

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2023. 

FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2024-2026 
Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan, samt forslag til økonomiplan legges ut til 

alminnelig ettersyn i tråd med kommunelovens bestemmelser i tiden 02.11.22 - 20.11.22. 

Frist for innspill/ uttalelse: Søndag 20.11.22.  

Uttalelsene sendes til postmottak@lierne.kommune.no evt. kan også leveres på 

sentraladministrasjon på kommunehuset i 2. etg. eller på bibliotekene.  

Alle innspill som foreligger innen fristens utløp, vil bli forelagt partigruppene foran 

formannskapets innstilling til kommunestyret den 28. november 2022.  

Kommunedirektørens forslag til budsjett, årsplan og økonomiplan ligger på kommunens 

hjemmeside, 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/politikk/horinger-og-kunngjoringer/ 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/politikk/horinger-og-kunngjoringer/
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NYTT FRA HELSEFRONTEN 
 

JORDMORTJENESTEN I LIERNE 
 

Celleprøve kan du ta hos jordmor i Lierne. Anbefalt til alle kvinner fra 25-69 år.  
 

 
Kontordag tirsdager. Ring meg for avtale  

Alle ukedager mellom kl 09.00 -15.00. Tlf 99 04 67 16. 

 

Mange kvinner har opplevd tøffe fødsler eller aborter. Dette er viktig å få snakket om. 

Trenger du å få lufte tanker og følelser rundt dette kan du ta kontakt med jordmor. 

Eller har du andre ting som jordmor kan hjelpe med kan du ta kontakt, f.eks skifte av 

spiral. 

     Kommunejordmor Anne Judith Skarland 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÅPEN SCENE & GALLERI 

  
 

Under åpningen av årets Førjulsmartna 19.nov ønsker vi å gi alle barn og 
unge mulighet til å stille med kunst og innslag på scene. 

Dette vil foregå i foajeen, Liernehallen.  
Mulighet for opptredener også andre steder denne dagen. 

 
Påmelding med navn, alder og hva dere vil bidra med sendes på mobil til: 

Inger Karine Aagård 95 02 93 32 eller  
Nina Fossland 93 85 34 63 

 
Påmeldingsfrist: 13.november 

 
Hilsen UKM-komitèen 

Inger Karine, Siv Inger, Randi, Nina og Victoria 
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VAKSINERING COVID-19 OG INFLUENSA, HØSTEN 2022 
Vi fortsetter vaksineringen og tilbyr nå Drop-in for vaksinering av 4. dose Covid-19 og 

Influensavaksine. Det er da bare å møte opp til vaksinering innenfor den oppsatte tiden. 

Du kan ikke ta disse vaksinene samtidig, minimum intervall er 7 dager. 

Under pandemien har vi vært tilnærmet influensafrie i Norge. Når reiseaktiviteten øker, vil 

influensaen komme tilbake og spre seg i Norge igjen. 

Siden det er en stund siden vi har hatt en normal influensasesong, vil mange mangle immunitet mot 

nye influensavirus. 

Det kan bety flere smittede og flere i risikogruppene med alvorlig sykdom. 

Vaksinering er derfor viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for 

dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19.  

Oppmøtested: Lierne Helsestasjon, helsesenteret, Nordli. 

Dato: 

10. November, kl 12.00- 15.00. 

17. November, kl 09.00- 11.00. 

24. November, kl 12.00 - 15.00. 

 

Egenandel influensavaksine 2022: kr 155 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko  

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 

• Alle fra fylte 65 år 

• Barn og voksne med: 

-diabetes type 1 og 2 

-kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 

-kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/ 

eller hostekraft 

-nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom 

(organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid -artritt og andre sykdommer) 

-svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

-annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter 

individuell vurdering av legeI 

 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

• Helsepersonell og andre ansatte som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 

• Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte 

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 
 

Ikke møt opp om du har symptomer på luftveisinfeksjon. 

VELKOMMEN! Oppvekst og velferdsetaten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Det er også mulig å få tatt influensavaksinen ved å bestille time på legekontoret.  

For ev. vaksine mot lungebetennelse ta kontakt med fastlegen. 
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KULTURPRISEN 2022 
 

Forslag sendes til Lierne kommune, 

Heggvollveien 6, 7882 Nordli.  

Behandles i Lierne Formannskap sitt møte 28.november 2022. 
 

Retningslinjer for Lierne kommunes kulturpris 

(Vedtatt av utvalg for Folk og livskvalitet 23.04.2019) 

 

1. Formål 

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og 

fremragende innsats for kulturlivet i Lierne. 

Prisen skal normalt deles ut årlig. 

 

2. Prisens innhold 

Kulturprisen i Lierne består av en gavesjekk på kr. 10 000,- samt diplom m/ramme, 

laget av kunstneren Bjørn Arnfinn Devik. 

 

3. Hvem tildeles prisen 

Aktuelle kandidater til prisen er personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull 

innsats på kultursektoren i Lierne. Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand. 

Unntaksvis kan kulturprisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Lierne, 

men som likevel har virket positivt og stimulerende inn på kulturlivet i kommunen 

 

4. Nominasjoner 

Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller 

organisasjoner. 

Kulturprisen utlyses i Li-Nytt hvert år i oktober. 

Nominasjonene skal være skriftlige, og være begrunnet i henhold til prisens formål. 

Prisen deles ut hvis det foreligger innleverte nominasjoner som oppfyller kriterier for 

tildelinger av Kulturprisen, slik de er beskrevet i dette punkt. Prisen kan gis til 

kandidater som utvalget selv nominerer i møtet der det bestemmes om tildeling av 

kulturprisen 

 

5. Juryen 

Tildelte komité vedtar vinneren/ere av prisen blant de innleverte nominasjonene. 

Komiteen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin pristildeling. 

 

6. Overrekkelse av Kulturprisen 

Overrekkelsen av prisen skjer under høvelig anledning etter bestemmelse gjort av 

Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet. 

 

7. Endring av retningslinjer 

Disse retningslinjene kan endres etter vedtak i Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet. 

Endringer i statuttene trer først i kraft etter at de er vedtatt i dette politiske organ. 
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 13. november: Ingen gudstjeneste i Lierne 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

SILDBORD -buffèt 
på Sørli Samfunnshus søndag den 20. november kl 14 -17.  

Kr 200 pr pers. Velkommen!      Sørli samfunnshus 
 

 

BINGO  
på Kveli samfunnshus søndag 13. november 2022 kl. 19.00. 

Premiesum kr. 15 000,-. Kaffesalg. Velkommen! 

 

Neste bingo er Julebingo 4. desember kl. 19.00.   Kveli samfunnshus 
 

 

MØTE I LIERNE VENSTRE 
på Joker Jule, kroa, onsdag 16. november 2022 kl 19.00. 

Diskusjoner om liste, kommunevalg 2023. Alle som er interessert i liste for Venstre 

må gi beskjed, eller møte. Tlf 95 88 94 00. Enkel servering. Velkommen! 

        Lierne Venstre, leder Svein Arne Bjørkås 
 

 

VELKOMMEN TIL JULEGRANTENNING OG JULEGRØT VED 

NORDLI MENIGHETSHUS 
søndag 1. advent, som er den 27.11-22 

Vi tenner juletreet kl. 15.00 til sang av Nordli Sangkor. Så serveres det grøt, kaffe og 

kaker. 

Det blir tombola og underholdning. For dem som vil blir det lysmesse for årets 

konfirmanter i kirken kl 1800.   Inngang kr 150, barn over ti år kr 50.- 

Inntekta går til innkjøp av varmepumpe i Menighetshuset. 
 

 

 

ADVENTSKALENDER LIERNE IL 
Vi har alliert oss med lokale sponsorer, og har en mengde, flotte premier som det 

trekkes på hver dag i desember fram til julaften. 

 

Kjøp lodd med vipps til 52 74 95. 

Kr. 100,- pr. lodd.          Lierne IL 
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DIVERSE 

 

JAKT 2023 

Har du fått oppgjøret for 2022?? 

Er du fornøyd med leieprisene du oppnår for leien av din eiendom?? 

Vi har hatt en fantastisk høst, masse fornøyde kunder. 

Vi opplever at 60 % av kundene bestiller samme terreng og overnatting til neste år. 

Vi trenger mere områder på småvilt, fugel og elgjakt til sesongen 2023. 

Hvis du ikke jakter selv, kan vi leie ditt terreng. 

Vi leier storviltjakt og småviltjakt på langtidsleie. 

Vi betaler kr 7 pr.mål for terrenget, for storvilt og småvilt. 

Vi betaler kr 2.65 pr.mål for småviltjakt. 

Hvis arealet er utleid ut i dag, er vi behjelpelige med papirene. 

Kanskje på tide at du som grunneiere får betalt for leiejakta på eiendommen din?? 

Prisen indeksreguleres hver år. 

Leiekontrakten må være minimum i 4 år. 

Vi er inntressert i små og store områder i Lierne. 

Vi kan også være inntressert i å kjøpe eiendommen/småbruk hvis du vurdere å selge. 

Ta kontakt med Svein Nordbakk telefon 90 92 29 99 eller Ketlyn Nordbakk 91 53 99 99 

Svein@namsenauto.no  

www.ksresort.no    Nytt liv på Ulland 

 

 

 
 

 

tel:+4790922999
tel:+4791539999
mailto:Svein@namsenauto.no
http://www.ksresort.no/
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