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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

NYE TELEFONNUMMER TIL ANSATTE I LIERNE KOMMUNE  
Fra kl. 13.00 tirsdag 19. mai blir alle fastlinjer/ fasttelefoner faset ut, og erstattes av 

mobiltelefoner. Nye telefonnummer til ansatte legges ut på Lierne kommunes 

hjemmeside eller dere kan ringe via Lierne kommunes sentralbord.  

Sentralbordnummer til Lierne Legekontor og Lierne kommune er samme som før. 
 

Lierne kommune telefon 74 34 34 00. Telefontid kl. 08.00-15.30. 

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

 

 

INFO ANGÅENDE SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I LIERNE 

Alle salg- og skjenkebevillinger opphører 30.06.2020, ifølge vedtak fattet av 

Lierne kommunestyre 16.06.2016.  Dere må derfor søke på nytt om ny bevilling. 
 

OBS! Alle som hadde bevilling forrige periode har fått tilsendt skjema pr. post. 
 

Om det er første gang du skal søke om  salgs/skjenkebevilling så finner du søknaden i 

papirformat på kommunens servicetorg. 
 

Frist 01.06.2020 
 

Søknaden sendes Lierne kommune, Helse- og omsorgsetaten, Heggvollveien 6,  

7882 Nordli. 

 

 

FARE FOR FLOM !! 

På grunn av sen vår og store snømengder er det forventet høy vannføring i  

alle elver og bekker i kommunen nå når snøsmeltingen starter i fjellet. 

Lierne kommune oppfordrer alle til å sjekke grøfter og stikkrenner ol. i sitt nærområde  

og sørge for at vannet kan renne fritt. Dette for å i størst mulig grad unngå 

unødvendige skader på veier og annen infrastruktur.       Plan- og utviklingsetaten 

 

http://www.lierne.kommune.no/
http://inr-i-esaweb01.inr.local/esaProdINR-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.htmlhttps:/www.lierne.kommune.no/ansattsok/
http://inr-i-esaweb01.inr.local/esaProdINR-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.htmlhttps:/www.lierne.kommune.no/ansattsok/


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

 

VI SØKER ETTER VAKTMESTER – SOMMEREN 2020 
 

I forbindelse sommerjobb for skoleungdom – sommeren 2020, søker vi etter ekstra 

vaktmesterressurser til driftsteamet. Vaktmesteren skal inngå som en del av teamets 

daglig drift, for få frigjøre ressurser for oppfølging av skoleungdommene.  

Krav til kvalifikasjon: 

- Førerkort klasse B 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

- Fagbrev som tømrer, rørlegger eller elektriker 

- Praktisk erfaring fra relevant fagområde kan kompensere for manglende 

formell utdanning 

- Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

 

Praktisk info: 

- Tidsrom: Uke 26 – 32 

- Stillingsprosent: 100% 

- Oppmøtested: Nordli 

- Lønn: Etter avtale 

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

ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 28.05.20 

- Tidsrom: Uke 26 – 32 

 

For spørsmål / avklaringer kan du ta forbindelse med teamleder John Ivar Sørløkken, 

tlf 909 11 914 eller plan og utviklingssjef Finn-Stephan Dybvik, tlf 481 18 777. 

 

 

LIERNE KOMMUNES KULTURSTIPEND 2020 
 

Lierne kommune deler ut kulturstipend på inntil kr 15 000,- som kan deles på flere 

søkere.  Stipendene kan tildeles person, lag eller organisasjon med tilknytning til 

kommunen.  Stipendene er ment å være en inspirasjon for spesielt aktive som er i 

virksomhet på et eller flere områder innenfor det utvidete kulturbegrep.  

Stipendet kan utdeles både for utøvende virksomhet og administrativ innsats. 

Utvalg for folk og livskvalitet kan velge og ikke dele ut stipender hvis det ikke 

foreligger verdige søkere. 

     Søknadsfrist 31. mai 

 

Begrunnet søknad sendes:  

Lierne kommune, oppvekst og kulturetaten, 7882 Nordli eller  

postmottak@lierne.kommune.no  

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
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TILKALLINGSVIKARER BARNEHAGER OG SKOLER VÅREN 2020 
 

Vi ønsker gjerne å sjekke ut om det finnes flere kandidater våren 2020 som kan tenke 

seg å være tilkallingsvikarer i barnehage/skole. Dette gjelder alle barnehager og skoler, 

men akkurat nå så er behovet størst i Sandvika barnehage.  

 

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.   

 

Søknad 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.  

 

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

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

        Oppvekst- og kulturetaten 
 

FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER KAN SØKE MOMSKOMPENSASJON 
Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra  

Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i 

momskompensasjon. 

 

Søknadsfristen er 1. september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via 

sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må vere registrert i 

Frivillighetsregisteret.  

 

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no 

 
 

 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
http://www.lottstift.no/
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MNA INFORMERER: 
Vi har gjenåpnet våre gjenvinningsstasjoner etter stengningen i forbindelse med 
koronasmitten som er i landet. Nå er de åpne som vanlig, og har sommeråpningstider. Som 
vi har opplyst om, så gjelder fortsatt en del restriksjoner når våre gjenvinningsstasjoner 
besøkes. De restriksjonene som gjelder er: 

 Hold avstand til andre i henhold til retningslinjer fra myndighetene 
 Våre ansatte kan kun veilede, ikke hjelpe til med å bære 
 Gi-og ta bodene vil være stengt frem til 15.juni 

Når vi har begrensninger på gjenvinningsstasjonene, er det viktig å: 

 planlegge hva du gjør med avfallet før du starter å rydde/pusse opp 
 sortere avfallet godt (det reduserer tiden du bruker på gjenvinningsstasjonen) 
 vite at det kan være kø for å slippe inn - behold humøret 
 vurdere containerleie eller avfallssekk 
 følge smittevernreglene 

Abonnenter i karantene skal IKKE til gjenvinningsstasjonen. 

Ovenstående innebærer blant annet at våre ansatte kun kan veilede angående hvilken 
container avfallet skal plasseres i, ikke hjelpe til/ta over lossing av avfallet.  
 
 

    
 
Vi minner om at bedrifter som skal levere farlig avfall må deklarere avfallet før ankomst til 
gjenvinningsstasjonen. Se gjerne vår hjemmeside https://mna.no/deklarering-farlig-
avfall/category962.html for mer informasjon. 
 
 

    
 

 

 

https://mna.no/deklarering-farlig-avfall/category962.html
https://mna.no/deklarering-farlig-avfall/category962.html
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 
 

Det er nå åpnet for å gjennomføre gudstjenester. Det kan være inntil 50 personer 

tilstede forutsatt at smittevern restriksjoner overholdes. Det betyr at det skal være 

minst 1 meters avstand.  Personer bosatt i samme husstand kan sitte sammen. 

 

Lørdag 30. mai:  Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 12.00. Dåp 

 

Mandag 1 juni:  Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 15.00 

 

 

 

   
ENDREDE ÅPNINGSTIDER PÅ NAV LIERNE FOM. MANDAG 25. MAI 
 

Mandager: åpent fra kl. 11-13.00 

Tirsdager: stengt (åpent for avtalte møter) 

Onsdager: åpent fra kl. 11-13.00 

Torsdager: stengt (åpent for avtalte møter) 

Fredager: åpent fra kl. 11-13.00 

 

Du kan kontakte oss ved å gå inn på www.nav.no. Skriv «beskjed» i søk-feltet og 

velg «send beskjed til NAV». Du kan også ringe NAV kontaktsenter på  

55 55 33 33. 

         NAV Lierne v/Lena Mari 

 

LAG OG FORENINGER 
 

DOBBEL-BILBINGO 
på Kveli Samfunnshus 1. juni (2.pinsdag) kl 16.00 

Premiesum: kr 30 000. Middags-servering fra LiVERTEN FoodTruck fra kl 14. 

Oppfordrer alle til å sitte i bilene. Maks 45 pers inne. Smitteverntiltak bes overholdes. 

VELKOMMEN! 

Neste bingoer: 5. juli 2. august 30. august 

         Arr: Kveli Samfunnshus SA 

 
 

MIDTSOMMER - BIL-BINGO 
Søndag 21. juni kl 15.00 på Tunnsjø samfunnshus. Premiesum kr 15.000,- 

Middagssalg fra kl. 13.00. Velkommen!      Styret 
 

 

http://www.nav.no/
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SYKKELDAG 07.06.2020  
Vi velger å gjennomføre årets sykkeldag som en digital variant, uten servering og 

felles premieutdeling, men med flotte premier!  

- Og vi oppfordrer alle i Lierne til å bli med å sykle! 😊 

For å delta trenger man bare å melde seg på ved å sende melding med navn på 

påmeldte og betale inn avgift til kontonummer eller via Vipps, og selvsagt sykle en tur.  
  

Send melding for påmelding fra kl 11:00 - 14:00 til Ellinor Stuenes, tlf 41 22 15 68 

og betal til: 

Kontonr 4212 46 76570  

Vippsnr 562393 NB! merk betaling med navn på påmeldte 

  

Priser: 
Voksen  100,- kr  

Barn, tom.10 kl.  50,- kr 

  

Premier 

500 kr gavekort hos Matkroken 

500 kr gavekort hos Joker Lierne 

1000 kr visagavekort 

1000 kr visagavekort 

2000 kr visagavekort 
  

Vi trekker på premiene kl 14:30, og annonserer vinnerne på idrettslagets facebookside, 

samt i neste Li-nytt. Vi kjører ut gavekortene etter trekning😊 

Håper mange ønsker å delta på en litt annerledes sykkeldag!           SIL, trimgruppa 
 

SYKKELTRIM 2020 
Fra uke 22 – 35 (25. mai –30. aug) 

Vi har satt ut sykkelbokser på følgende steder: Gjestegården, Skogmo (på telestasjon), 

samfunnshuset, Berglikrysset, Jersbekken, Gravåbrua, Bakkeskrysset og på garasjen til 

Netta Østborg 
 

Premier: 
Etter endt sykkelsesong trekker vi på 2 gavekort pålydende 2000,- og 1000,- kr. Her 

får man én lodd for hver uke man deltar i sykkeltrimmen. 

I tillegg trekkes det på et flaxlodd for hver uke. Det henges opp oversikt over vinnere 

på oppslagstavla på Matkroken Mebygda og Joker Lierne 

Priser: 

Barn tom 10. klasse:  50,- kr 

Voksne:    100,- kr 
  

Betaling til kontonummer 4212 46 76570, merk betaling med navn på påmeldte 
  

Det er lov å gå og løpe også 😉      SIL, Trimgruppa  
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ÅRSMØTE LENGLINGEN SKOGSBILVEG SA. 
Årsmøte i Lenglingen skogsbilveg SA holdes på Sørli samfunnshus torsdag 4. juni 

2020 kl 19.30. Vanlige årsmøtesaker.       Styret 

 

 

DIVERSE 

 

TAXI 
Det vil en tid fremover være kun 1 bil på vakt i Lierne på natt/helg. 

All drosjetransport natt/helg mellom kl 21.00 – 08.00 må heretter 

forhåndsbestilles før kl 21.00.  

Ordinær åpningstid er 08.00 – 21.00. 

Pasienttransport, serviceturer og tilbringer vil bli kjørt som før. 

       Sørli Taxi – Nordli Taxi – Tunnsjø Taxi 
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17. MAI-TALE – av Ordfører Bente Estil 
Kjære sambygdinger og kjære alle sammen- Gratulerer med dagen! 

 

Å holde tale på 17. mai er alltid er alltid ære. 

Det å skrive 17. mai- og holde tale i år er ekstra spesielt. 17-mai i korona året 2020  

tror jeg vil bli en 17. mai vi kommer til å huske i langt tid fremover. 

 

Vanligvis så har jeg snakket til masse folk når en holder tale 17. mai, folk i alle aldre, 

enten i Liernehallen eller ved Skolen i Sørli.  

 

Til unger som har mark i rompa som helst vil i gang med lekene å bare håpe på at den 

kjedelige pratinga skal ta slutt. 

 

Til ungdommene som sitt å halvsøv fordi dem var på 16. mai kampen på Lerkendal, og 

kanskje noen russ som er dødssliten etter 17dager med artig russefeiring 

 

Og forhåpentligvis da, så har det sittet noen voksne hvertfall som har lyttet til det som 

blir sagt i 17. mai talene.  

Sånn er det ikke i år, det er ingen samling i hallen, på skola i Sørli eller på noen av 

samfunnshusa i bygda. 

Det var ingen fotballkamp på Lerkendal og russefeiringa har vært rolig i hele mai 

Vi vet alle så inderlig godt hvorfor det er slik.  

Derfor sitter da folk i egen stue og følger talene. 

Når vi skulle planlegge for hvordan vi skulle feire 17-mai i år, så havna vi fort ut på at 

mye måtte skje digitalt, og at talene som skulle filmes skulle skje her ved helsetunet 

kjentes helt rett ut på mange måter.  

 

Her er dere som hele landet vårt, ja hele verden har stått og klappet for i den spesielle 

tiden vi er i.  

 

Her er dere som har opplevd et okkupert Norge, og kjent på kroppen hvordan det er å 

leve i et land uten frihet 

 

Her er dere som har bidratt i Tysklandsbrigaden.  

 

Sagt på en annen måte- her er heltene. 

Og vi skal sette ekstra pris på heltene våre når vi i dag har heist flagge og feirer Norges 

sin gebursdag, når vi feirer at vi fikk vår egen grunnlov. 

 

Vi feirer at kloke menn,  i 1814 møttes på Eidsvoll og laga Norges sin grunnlov, loven 

som har gjort Norge til det gode, frie og demokratiske landet som vi er så stolt av, og 

som vi snart skal synge i nasjonalsangen i lag med heile Norge - Ja vi elsker dette 

landet.  

Vi feirer en grunnlov som er bygd på det som så fint heter folkesuverenitet, det som 

gjør at vi alle har samme mulighet til å bestemme hvem vi ønsker skal styre i landet 

vårt. 
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Det som gjør at vi med demokratiske valg har mulighet til å så si vår mening, og 

faktisk får lov til å si fra hvis vi ønsker noen andre til å styre landet vårt.  

Vi tar dette for gitt,  at det skal være sånn, men det er fortsatt mange mennesker i 

verden som ikke har denne muligheten, som ikke lever i et land med demokrati og 

denne friheten  
 

Under krigen så hadde heller ikke vi i Norge denne friheten, det er i år 75 år siden 

Norge ble et fritt land.  

Det er 75 år siden kong Haakon den 7, i sin tale over radio den 17. mai hilste til sine 

landsmenn og kunne si: 

“Atter kan vi feire 17. mai som et fritt folk, atter kan vi feire dagen som det den har 

vært for all nordmenn siden fedrene på Eidsvoll gav oss grunnloven. Vi har ført krigen 

for å forsvare det som alle nordmenn siden den gang har satt høyest i livet, friheten” 

Å friheten den skal vi fortsatt sette høyeste i livet, og med grunnlovens verdier som 

frihet, likhet, rettferdighet og demokrati, skal igjen starte en ny hverdag når 

koronatiden er over.  

Det skal vi gjøre i det store fellesskapet, der alle skal føle at de er med  
 

Om det er dere som arbeider her på Helsetunet, du som hogger stein på Li-skifer,  

skoleeleven, pensjonisten, 7 åringen fra Syria som har kjempet seg gjennom 

krigsherjet land og nå kommet til oss, vi som er folkevalgt ja hver eneste en av oss skal 

føle at de er med.   

Og alle har vi et ansvar for å at dette skal skje, vi kan ikke tenke det får noen andre ta 

seg av. Alle må bidra i felleskapet, slik vi nå de siste månedene har bidratt i dugnaden 

for å stoppe koronasmitten 

Selv om landet vårt nå får prøvd seg- så tror jeg at vi som mennesker har blitt klokere, 

sterkere og  ja rikere på den måten av vi ser hva som betyr noe for oss.  
 

Så er det vi, folket,  som skal ta grunnlovens verdier om frihet, likhet og demokrati 

videre inn det som på mange måter blir en oppbygging av landet vårt. 
 

Jeg var innom heltene våre i starten og vil og avslutte med dem. Det gjør jeg med et 

dikt av dikt av Trygve Skaug;   

Og jeg ser flagget 

mot maihimmelen 

og tenker at jeg gjerne 

ville ha kjent ham 

på ekte 

helten 

som gikk foran på veien 

som gav landet frihet 

som tok slagene 

slik at jeg slapp 

så er det som om han sier 

de fleste helter har du 

rundt deg nå 

de bare vet det ikke selv 

ennå 

Gratulerer igjen, ta vare på hverandre og gjør dagen til en minnerik17. mai! 
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17. MAI-TALE – av Sofie Skogen 
Gratulerer så mye med dagen, alle sammen! I dag er vi samlet for å feire 

Norges nasjonaldag, selv om det blir en annerledes dag enn det pleier. 

Istedenfor å synge i tog skal vi se på en skjerm, og vi skal finne gleden i en 

annerledes 17. Mai. Likevel tror jeg man kan gjøre mye av det samme som 

de andre årene, nemlig å spise is og god mat, og feire med venner og 

familie.  

Jeg tror ikke det går an å holde en tale uten å nevne tiden vi er inne i nå.  

De siste månedene og tiden fremover er Norge gjennom en tøff tid og 

livene våre er snudd fullstendig på hodet. Det er veldig mange som fortjener 

en takk i denne tiden, men jeg vil rette min takk mot ungdommen. 

Ungdommen i Norge, i Trøndelag og i Lierne som har satt livene sine på 

vent for å beskytte de som er mest sårbare. De har satt både skolegang, 

venner og hobbyer til side for at samfunnet skal klare seg gjennom denne 

tiden. Og som helseminister Bent Høie så fint sier i talen sin til russen så er 

russetiden bare en gang i livet, og det kommer aldri tilbake. Så jeg vil takke 

norsk ungdom som har ofret mye, for mange andre enn seg selv.  
Er det én ting jeg tror mange har lært de siste månedene så er det 

viktigheten av at vi står sammen. Det er i tøffe tider vi må ha et sterkt 

felleskap, og vi må ta vare på hverandre. I tøffe tider må man sette andre 

foran seg selv, stille opp for de rundt seg og strekke ut en hånd til de som 

trenger det mest. Norge har opplevd kriser før, og sist gang sa Kong Harald 

noe som jeg synes passer godt nå også: “Det er når nasjonen vår blir satt 

på prøve at styrken, samholdet og motet til det norske folk blir tydelig. Nå 

står vi fast ved verdiene våre.” Våre verdier gjør oss til de vi er, og er en 

del av vår felles identitet som nordmenn. Fargene i det norske flagget 

symboliserer friheten, likheten og brorskapet i Norge, og det er noe vi aldri 

må glemme. Men, disse verdiene skal ikke bare gjelde blant oss selv. 

Brorskapet og likheten skal gjelde for alle, uansett hvem vi er.  

Uansett hvem vi elsker, hvilken hudfarge vi har eller hvor vi bor. Vi må 

dele broderlig på tvers av folkegrupper, landegrenser og generasjoner. I en 

tid som denne skal vi tenke på de som har det langt verre enn oss, og vi skal 

tenke på de som kommer etter oss. Norge må holde på sine verdier og dele 

jordkloden med våre barn og barnebarn. For når vi er så heldige å bor i et 

land som Norge, skal vi aldri ta jordkloden vår for gitt.  

Jeg håper dere alle får en fin nasjonaldag, til tross for 1 meters avstand, 

vasking av hender og ikke noe barnetog. Dagen i dag kan bli brukt til å se 

fremover, og se på det positive. Vi skal feire vårt flotte land med vakker 

natur, sterkt demokrati, enormt felleskap og et fantastisk folk.  

Gratulerer med dagen. Takk. 

 


