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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 
 

BRUKEROPPLÆRING IDRETTSHALLER 
Det vil bli gjennomført opplæring i bruk av kommunens idrettshaller for ledere og 

andre som er ansvarlig for gjennomføring av aktiviteter. I forbindelse med 

opplæringen vil det gjennomføres opptelling av utlånte nøkler. Det forventes at ledere 

og andre ansvarlige møter opp.  

 

Liernehallen: mandag 12. oktober kl. 18.00 

Sørlihallen:   tirsdag 13. oktober kl. 18.00 

          Plan- og utviklingsetaten 

 

 

BILDER TIL LIERNES KULTURKALENDER 2021 
For å få til en ny fin og spennende kulturkalender så trenger vi bilder fra dere. 

Har du bilder så ta kontakt med kulturleder på mail eller telefon. 

inger.karine.aagard@lierne.kommune.no eller mobil 95 02 93 32. 

OBS! Vi ønsker gjerne bilder av «nyere» dato, for eksempel jaktlag, skoleskirenn, 

skoleklasser osv.       Oppvekst- og kulturkontoret 

 

 
 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 
 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:inger.karine.aagard@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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Lierne kommune har 50 % vikariat som sosionom ledig ved 

Familieenheten og 40% vikariat som sosionom ved NAV Indre Namdal 

avd. Lierne  
 

Familieenheten 
Vår sosionom skal ut i permisjon fra 04.01.21 tom 28.03.22. Vi søker etter hennes vikar.  

Sosionomstillingen er organisatorisk plassert i Familieenheten ved Helse og omsorgsetaten.  

I stillingen inngår kommunalt rusarbeid med brukerrettet, tverrfaglig og tverretatlig arbeid samt 

saksbehandling. Medlem i kommunens psykososiale kriseteam kommer i tillegg. 

Stillingsinstruks og arbeidsbeskrivelse foreligger. 

 

Helse og omsorgsetaten søker deg som: 

- er utdannet sosionom. Annen treårig helse og sosialfaglig utdanning kan vurderes. 

- har erfaring fra arbeid innen kommunal sektor 

- er fleksibel 

- er løsningsorientert 

- kan samarbeide og ser viktigheten i å samarbeide tverrfaglig 

- personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

Tiltredelse senest 04.01.20. Introduksjon vil gis i forkant.  

Spørsmål til stillingen rettes til helse og omsorgssjef Edith Bruvoll Valfridsson, tlf 95799475 / mail 

edith.valfridsson@lierne.kommune.no  

 

NAV Indre Namdal  
Vår veileder i Lierne skal ut i permisjon fra 04.01.21 tom 28.03.20. Vi søker etter vikar for henne. 

Stillingen er organisatorisk innplassert i Lierne kommune, som selger tjenesten til NAV Indre 

Namdal. NAV Indre Namdal består av 14 ansatte fordelt på 4 kommuner (Grong, Lierne, 

Namsskogan og Røyrvik). I stillingen inngår saksbehandling og veiledning på økonomisk stønad, 

økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning, i tillegg til helhetlig oppfølging og veiledning av brukere 

som trenger bistand til å komme i arbeid og aktivitet.  

 

NAV søker etter deg som:  

- er utdannet sosionom. Annen treårig helse og sosialfaglig utdanning kan vurderes. 

- har gode dataferdigheter og gjerne kjennskap til NAV sine datasystemer  

- er fleksibel og løsningsorientert 

- har god muntlig og skriftlig framstillingsevne 

- har gode samarbeidsevner og har evne til å skape tillit, inspirere og motivere 

- personlig egnethet vil bli vektlagt 

Tiltredelse senest 04.01.20. Spørsmål til stillingen kan rettes til leder for NAV Indre Namdal Evy 

Anne Bergin tlf. 93 26 08 90 eller avd. leder Wenche Moan Klykken på tlf. 401 07 205.  

Det er mulig å søke på begge stillingene slik at du til sammen får en 90% stilling. Gi tilbakemelding i 

søknaden om du søker på en eller begge stillingene.  

Søknad sendes elektronisk via hjemmesiden til Lierne kommune; www.lierne.kommune.no – ledige 

stillinger.  

Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.  

Det er det som står i søknaden som vurderes. 

SØKNADSFRIST: 29.10.2020 

mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
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LIERNE KOMMUNE HAR LEDIGE STILLINGER PÅ STEINHAGAN BOFELLESSKAP 
 
1. 65,5 % vikariat som helsefagarbeider fra d.d. og inntil videre. 
 
2. 65,72 %. Fast Helsefagarbeider på natt. Arbeidet på deler av natt er hvilende. Lønn 

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

3. Ledige 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 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: 22.10.20 

- 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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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 

 

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.  

 

            Fortsettelse neste side 
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VIKTIG! Grunnet smittevernhensyn blir årets influensavaksinering gjennomført som 

følger  

Sted: Storsal’n på Lierne kommunehus 

Vaksinedager: Mandagene 26. oktober, 2. november samt 9. november kl. 9-15. 

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

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

time  for vaksinering på forhånd.     

For timebestilling, ring tlf. 974 33 362 torsdag 8. oktober kl. 9-11/ 12-14 
        477 61 942 torsdag 15. oktober kl. 9-11/ 12-14 
        477 61 942/ 974 33 362 onsdag 21. oktober kl. 12-14 

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 
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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 
 

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 11. oktober 2020: Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

Martin Ottosson. Konfirmantpresentasjon. 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

 

 

 
Endelig har damene startet sesongen, og til helga starter også herrene! 

Lørdag 10.10 spilles det 4 herrekamper i Liernehallen: 

Kl 11: Lierne – NTNUI 3 

Kl 13: Snåsa – NTNUI 3 

Kl 15: Lierne – NTNUI 4 

kl 17: Snåsa – NTNUI 4 

Det er gratis inngang (de som ønsker kan gjerne vippse inngangspenger til: 527225), enkelt 

kiosksalg. Vi prøver å streame kampen til de som ikke har anledning til å komme å se på 

(youtube/facebook?).  

Mer info kommer på facebook: Lierne IL + Lierne Volleyball. 

NB: Samme korona-regler som på damekamp. Det registreres hvem som er tilstede, og alle bes holde 

avstand og være nøye med håndhygiene.  

Det er IKKE tillatt å komme til hallen hvis en er syk. 

 

Oppstart 5.-10.klasse-treninger i Sørli og Nordli: 
Mandag 12. oktober starter vi treningene for 5.-10.klassene. 

Sørli: kl 18-19: 5.-7. kl 

 kl 19-20: 8.-10. kl 

Trenere: Jørn Ove og Sofie 

Nordli: kl 18-19.30: 5.-10. kl 

Trenere: Merete & Anita, Sanna & Sigurd 

Det blir deltaker-registrering, og alle skal gjennomføre et enkelt smittevern-kurs (gratis) snarest.  

Vi gir mer info på første trening. 

U15-trening: 
Vi fortsetter U15-treningene for 8.-10.kl, i første omgang torsdager. Liernehallen Kl 18.30-21. 

VELKOMMEN TIL TRENING! 
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Vi vil takke for minnegaven vi fikk ved Ingebjørg Penetta Grindberg sin begravelse. 

           Hilsen LHL- Lierne 

 

 

DIVERSE 
 
 

HJERTELIG TAKK for all oppmerksomhet og vennlig deltagelse ved vår  

kjære Sonja Gjertsås bortgang og begravelse. 

        Magne, Gunn og Ronny m/ familier 

 
 

HJERTELIG TAKK for all oppmerksomhet i forbindelse med vår 

kjære  mamma,  Magda Pauline Lyngstads bortgang og begravelse.   

En stor takk til personalet ved Lierne helsetun,  og til hjemmesykepleien. 

        Ottar,  Leo, Mary og Irene m/familier 

 

 

SØRGÅRDEN FRISØR 
har ikke fasttelefon til salongen lenger, men dere kan få tak i meg på  

mobil 951 35 900.         Elinor 
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TV- aksjonen 2020 

 

Det er nå opprettet grendavise digitale bøsser i Lierne. 

En for Sørli, en for Nordli og en for Tunnsjø/Kvelia. I 

tillegg har ordfører opprettet en egen bøsse.  

Det er fortsatt mulig å opprette egne bøsset på blimed.no 

hvis noen ønsker det.  

De lokale bøssene kan man finne ved å gå inn på https://www.spleis.no/bosser - søk da på «i 

nærheten av meg» og du vil finne dem. Ellers kan man enkelt bruke QR-koden på de enkelte bøssene 

som oppgis i oversikten på de digitale bøssene.  

Det finnes også andre muligheter til å støtte året TV aksjon: 

 

 
 

For komiteen i Lierne 

Bente Estil 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spleis.no/bosser
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