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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

HUSK! MELD FRA OM KARANTENE TIL LEGEKONTORET 
Meld ifra til Lierne legekontor på tlf 74 34 35 00 hvis du er i innreisekarantene / 

karantene. 

Du kan lese mer om avstand, karantene og isolering på Folkehelseinstituttet sin 

hjemmeside;  www.fhi.no 

 

Smittevernlegen i Lierne skal være orientert for å kunne følge opp, de som er i 

karantene.          Smittevernlegen 

 

 

KONSTITUERT RÅDMANN 
Merete Gjertsås er konstituert Rådmann i uke 45 og 46.    Ordfører 

 

 

MØTE FORMANNSKAPET (budsjett/økonomiplan) 

TIRSDAG 10. NOVEMBER 2020 
Agenda: 

Kl 12.00 Arbeidsmøte budsjett.       Ordfører 

 

 

HUSK FRISTEN FOR SØKNAD OM SKOGFOND OG TILSKUDD 

TIL SKOGKULTUR 23. NOVEMBER 
Mer informasjon finnes på vår hjemmeside: lierne.kommune.no 

          Plan- og utviklingsetaten 

 

 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

http://www.lierne.kommune.no/
http://www.fhi.no/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-bevilgning/ovre-namdal-landbruk-og-utmark/skogkultur.15622.aspx
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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LEDIG 65,5 % VIKARIAT SOM HELSEFAGARBEIDER FRA D.D. OG INNTIL VIDERE PÅ 
STEINHAGAN BOFELLESSKAP.   
  
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 1340 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 tariff  
• Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll 
ut fullstendig)  
• Søknadsfrist: 11. november  
• 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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LIERNE KOMMUNE HAR ET LEDIG MIDLERTIDIG VIKARIAT PÅ 
75,9% SOM HELSEFAGARBEIDER FORDELTPÅ LANGTID/KORTTIDSAVDELI
NGEN (44,84%) OG BOLIG (31,1%) PÅ LIERNE HELSETUN MED VARIGHET 
INNTIL VIDERE.  
 

I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide hver 3 helg. Stillingen fordeles 
på langtid/korttidssavdelingen og bolig. Helgene vil 
være på lang/korttidsavdelingen. Ved internt opprykk kan det bli en annen 
stillingsprosent ledig.  
  
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:   
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stor som Oslo eller like 
stor som Vestfold.   
Dette gir tilnærm et 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 helsefagarbeider  
• Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel.  
• Personlig egnethet vil bli vektlagt  

  
• Lønn etter avtale  
• Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll 
ut fullstendig)  
• Søknadsfrist: 19.11.20  
• Oppstart etter nærmere avtale.  
• Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse  

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med leder 
institusjon Lina Kvetangen tlf 97667652 / 
mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no eller Leder bo- og miljøtjenesten, Elin 
Danielsen tlf 93663458 / mail elin.danielsen@lierne.kommune.no  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
mailto:elin.danielsen@lierne.kommune.no
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LIERNE FOLKEBAD 
 

Planlagt åpning tirsdag 3. november 2020 

I forhold til den situasjonen vi er inne i må det være påmelding. 

 

Bookingen finnes på kommunens hjemmeside; 

https://lierne-kommune.reservio.com 

 

Antallet i bassenget samtidig vil være max 15 stk. I garderobene kan det være max 5 

stk samtidig. 

Det vil være en «coronavakt» ved «innsjekking» til garderobene. 

Det blir IKKE åpen badstue. 

Betaling vil skje med VIPPS for begge bassengene. 

Evt spm kan rettes til Kulturleder Inger Karine Støvik Aagård tlf 95 02 93 32 

Samme tider og samme dager i både Nordli og Sørli Folkebad. 

 
Dag Tid Hvem Påmelding 

Tirsdag 15:30 – 16:30 LHL Vanngymnastikk med instruktør 
 

 

 17:30 – 18:30 Småbarns svømming, barn under 
skolealder m/foresatte 
 

Påmelding innen kl 12:00 
samme dag 

 19:30 – 20:30 Alle, svømmeaktivitet Påmelding innen kl 12:00 
samme dag 
 

Fredag 17:00 – 18:00 Alle, svømmeaktivitet Påmelding innen kl 12:00 
samme dag 
 

 19:00 – 20:00 Alle. Svømmeaktivitet Påmelding innen kl 12:00 
samme dag 
 

  

 

 

 
 

 

 

https://lierne-kommune.reservio.com/
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REGLER FOR 

FOLKEBADET 
- Har du symptomer på sykdom så kan du 

ikke delta 

- Hold avstand 

- Håndsprites før dere går inn i garderoben 

- Alle skal være påmeldt via vår booking på 

hjemmesiden.  

Alle navn skrives under merknader. 

- Betaling via VIPPS  

- Antall i garderobe er 5 pers til samme tid 

- Antall i dusj er 3 stk til samme tid 

- Alle klær skal legges i bag eller pose og 

settes under benken.  

         Oppvekst- og kulturetaten 
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INFLUENSAVAKSINERING HØSTEN 2020 

Høsten er her, og det er tid for årets vaksine mot sesonginfluensa. I år er det spesielt viktig for 

risikogruppene å vaksinere seg med tanke på den pågående pandemien. 

Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende. Det er ikke mulig å skille kliniske 

tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet med begge virus 

samtidig.  Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke 

beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere 

risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn 

av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i 

en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19.  

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: 

o diabetes type 1 og 2 

o kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade 

o nedsatt immunforsvar 

o svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

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

etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

• Helsepersonell som har pasientkontakt, inkl. hjemmehjelp og støttekontakter 

• Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter 

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 

• Vaktmestere v/ Lierne Helsetun 

 

VIKTIG! Grunnet smittevernhensyn blir årets influensavaksinering gjennomført som følger   

Sted: Lierne Helsestasjon 

Vaksinedag: Mandag 9. november kl. 9-15. 

Det er også mulig å få tatt influensavaksinen på andre dager etter avtale.  

Pris: Kr. 50,- Kun betaling med kort eller VIPS. 

For å unngå kø og unødvendig mange samlet samtidig ber vi dere om å ringe og bestille time  for 

vaksinering på forhånd.       Fortsettelse neste side 
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For timebestilling, ring tlf. 974 33 362          
        477 61 942  

Vi ber dere møte opp akkurat til avtalt tidspunkt og om at dere forlater vaksinelokalet 

når 20 minutter har gått etter at vaksinen er satt. 

Ikke møt opp om du har symptomer på luftveisinfeksjon, hold avstand og husk 

god hånd- og hostehygiene.   

VELKOMMEN!   

    Helse- og omsorgsetaten, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

    

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

Fastlegene oppfordres til å i størst mulig grad vaksinere risikopasientene når de er inne 

for vanlige konsultasjoner.  

For ev. vaksine mot lungebetennelse ta kontakt med fastlegen.  

        Helse- og omsorgsetaten, Legekontoret 

 

 

KULTURPRISEN 2020 
Forslag sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten,  

Heggvollveien 6, 7882 Nordli. 

Behandles i utvalg for Folk og livskvalitet sitt møte 3. desember 2020. 

          Oppvekst- og kulturetaten 

 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 8. november:  Gudstjeneste i Tunnsjø Kirke kl. 11.00 ved  

Sokneprest  Martin Ottosson. Dåp. 
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INVITASJON TIL INSPIRERENDE KVELD MED FOREDRAG OG 

MUSIKALSK INNSLAG AV EDEL HOLAND  

MANDAG 23. NOVEMBER KL. 18-21 I STORSALEN  

 PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI: 
 

I anledning av Verdensdagen for psykisk helse -som markeres 10. Oktober verden over - ønsker 

Familieenheten i Lierne Kommune å invitere deg til en kveld med temaet “Spør mer, vis interesse 

og vær oppmerksom” med musikalske innslag av Edel Holand. 

Vi ønsker at kvelden skal bidra med å skape åpenhet og kunnskap om psykisk 

helse. 
I år vil vi ha fokus på hva det kan gjøre med oss som mennesker å kjenne noen som sliter psykisk 

og/eller er avhengig av alkohol, rusmidler eller annet. Hva betyr det for deg som står ved siden av og 

ser på? 

Det er mange som er involvert når noen sliter. Man kan være nærstående i familien, nabo, god venn, 

søster eller bror, barn av eller foreldre til noen som sliter. Jobber du med mennesker som du opplever 

sliter med dette er du også nærstående. 

Dette er med andre ord en invitasjon til alle i Lierne som er interesserte i temaet psykisk helse.  Alle 

kan vi ha nytte av å sette fokus på dette og forstå at vi ikke er alene. 

Vi har invitert flere personer med egne erfaringer og med fagutdannelse innen området. Vi lover en 

interessant kveld med mulighet for diskusjoner og utbytte av erfaringer. 

 

18.00-18.15: Introduksjon ved Lisa Tøfting Madsen fra Familieenheten om det overordnede tema for 

Verdenshelse dagen for Psykisk helse: “Spør mer – Alle har en psykisk helse”  

 

18:15: Musikalsk innslag av Edel Holand. 

 

18: 25 – 19:00:  Ann Mari Romuld  og Elisabeth Gjetøy er  begge mestringsveiledere. De har begge 

egne erfaringer som nærstående. Den ene som mor til en rusavhengig og den andre som datter av 

forelder med alkoholproblemer. De har i sine jobber stor vekt på voksne og barns rolle som 

pårørende og deres stemme i helsetjenestene. 

Begge jobber på Lærings og mestringssentret på KoRus – MidtNorge – ett kompetansesenter for Rus 

og avhengighet med fokus på menneskers psykiske helse. 

 

19:00-19.30: Pause med enkel servering og musikk. 

 

19:30–20:15:  NA Namsskogan - gruppe for mennesker med rusproblem – kommer for å fortelle litt 

om tilbudet de har. En Medavhengig (pårørende) vil samtidig si noe om mulighetene de har i NA-

sammenheng.  

 

20:15-20:30: Pause 

20:30-21.00:  KoRus avslutter kvelden. 

 

Arrangementet er gratis. 

 

I henhold til smittevernregler kan vi maksimum få plass til 40 deltagere og vi må derfor få påmelding 

i forkant. Vi kommer under arrangementet å ha faste plasser og holder oss til gjeldene retningslinjer 

for avstand og hygiene. Har du symptom på forkjølelse eller luftveisinfeksjon kan du ikke delta. 

Påmelding kan skje på telefon (ring eller sms) til :Lisa Tøfting Madsen 97 43 20 34 eller Emma 

Persson: 90 01 54 80 

Svarfrist: torsdag 19. November. 

Med reservasjon for endringer. 

      Familieenheten, Helse og omsorgsetaten i Lierne Kommune. 
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LAG OG FORENINGER 
 

HUSK! BARMARKSTRENING FOR ALLE ALDER I SØRLI OG NORDLI  

HUSK barmarkstrening: 

Nordli hver onsdag med oppmøte kl.18.00 ved Liernehallen. 

Sørli onsdag 04.11.20 med oppmøte kl.19.30 ved Sørlihallen. OBS! Ta med staver! 
 

Håper at så mange som mulig kommer å trener sammen! 

            Lierne IL Ski 

 

 

DIVERSE 
 

RUNDVASKER ØNSKES LEID INN I PERIODEN 21-25 NOV.  
Ca. 2. dagers jobb. 

Det er ønskelig at vedkommende tar med seg eget vaskeutstyr. 

Lønn etter avtale. 

Kontakt: Ronny Oddvarson Aasen Strøm. Mobil.nr 99 03 84 13   

 
 
 
 

VI BESTILLER FARSER FRA NORTURA: 
Har du lyst til å lage karbonade, kjøttkaker, medisterkaker?  

Vi tar opp bestilling på disse varene fra Nortura: 

  Kjøttfarse 4 kg             559,- 

  Karbonadefarse 4 kg  599,- 

  Medisterfarse 4 kg     270,- 

Bestillingsfrist torsdag 05.11. kl 12.00. Varene kommer til butikken fredag 13.11. 

Bestilles på tlf 74 33 91 50, eller stikk innom butikken. 

Matkroken Mebygda 
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