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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

FLYKTNINGER FRA UKRAINA 
Vi venter fortsatt på svar om bosetting i Lierne. Alle dere som har meldt inn ledige 

boliger og utstyr vil bli kontaktet når vi får endelig bekreftelse. 

Boligmarkedet endrer seg stadig, så send gjerne e-post om status på din bolig til 

Eirin.holand@lierne.kommune.no 

Ta kontakt ved spørsmål til Flyktningkonsulent Helen Andersson, mobil, eller 

boveileder Eirin Holand, mobil 93209997 
 
 

OPPHEVING AV TELERESTRIKSJONER PÅ KOMMUNALE VEIER 
Lierne kommune opphever telerestriksjoner fra og med 01.06.2022 

og veg-liste for sommeraksellast vi være gjeldende.         Samfunn og utviklingsetaten 
 
 

BIBLIOTEKET I SØRLI ER STENGT  

torsdag 9. juni.         Lierne Folkebibliotek 

 
 

ANBUD KVEMOVEIEN 2. ETAPPE 
Lierne kommune skal i hht økonomiplanen fortsette forsterkningsprosjektet på 

Kvemoveien, med strekningen Kvemoen – Kveeidet sommeren 2022.  

Anbudsfristen er satt til 30.06.2022 kl. 14:00 
Konkurransegrunnlaget er lagt ut offentlig på Doffin, men kan også leveres ut direkte 

fra kommunen hvis ønskelig.      Samfunn og utviklingsetaten 
 

 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:Eirin.holand@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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FRIVILLIGE ORGANISASJONER KAN NÅ SØKE OM 

MOMSKOMPENSASJON PÅ VARER OG TJENESTER  
 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til 

frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet 

gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til 

merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 
 

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1. september. 
 

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på 

ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke. 

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret 

innen 1.september 2022. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at 

registrering kan ta litt tid. 
 

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den 

aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer 

informasjon. 
 

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. 

Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, 

og etter dokumentert modell er det 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. 

Grensene gjelder ikke for underledd. 
 

Her finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema: 

Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift 

 

 

LiVERTEN har servering under kvelden, det kan betales med VIPPS. 

 

 

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/momskompensasjon-pa-varer-og-tjenester/
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SOMMERKORTET 2022 - LIERNE TRENINGSSTUDIO 

Hver sommer selger vi treningskort til treningsstudioet slik at ALLE som ønsker å 

trene i sommer kan trene MYE – og BILLIG!  

Kortet selges til alle fra 15-80 år (alle over 80 år trener gratis! ☺) 

Ungdommer som går i ungdomsskolen trener fremdeles gratis sammen med en 

betalende voksen.  

Inngang på baksiden, døra er som regel åpen 8-15 på hverdager. 

Kode til nøkkelboksen fås ved henvendelse til kommunefysioterapeut Turid / 97 64 68 

37 ! 

NB: Trening før kl 07 og etter kl 22 er ikke tillatt av hensyn til beboerne ved 

Helsetunet. 

KJØP AV SOMMERKORT: 

Du kan kjøpe sommerkort ved Fysio-/ergoterapien, eller ved å vippse til: 662352. 

Pris:  KR 400,- (gyldig i hele juni+juli+august 2022) 

OVERHOLD REGLENE VED TRENINGSSTUDIOET!  

(de henger på oppslagstavla) 

GOD SOMMERTRENING ☺        Lierne Kommune/Fysio- og Ergoterapiavdelingen 

 

 
Styret i Finnlistuggu treningssenter invitererer til dugnad tirsdag 7. juni i kl.18.00.  

 

Velkommen til en hyggelig og sosial «treningsøkt» sammen med oss!  

Vi byr på kaffe og saft med «nåkkå attåt»       
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Lierne kommune har ledige stillinger i bo og miljøtjenesten, steinhagan 
 

1. 79 % vikariat som helsefagarbeider fra 16/8 21 – 15/1 23, turnus dag/kveld med  
3 hver helg. 
2. 51 % fast stilling som helsefagarbeider fra 1/9 22, turnus dag/kveld med 3 hver 

helg. 

3. 65 % fast stilling på natt, nattvakten er hvilende fra kl 00.30 - 06.30, (lønns % 39) 

fra 1/8 22, turnus med 3 hver helg. 

Steinhagan er et bofellesskap med 4 omsorgsboliger for utviklingshemmede, med 
bemanning 24/7. Du vil bli en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og 
varierende arbeidsoppgaver. Bjørklund og bolig på helsetunet er omsorgsboliger med 
oppfølging av en bruker. 
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 som gir tilnærmet ubegrensede muligheter for 
den som liker jakt og friluftsliv. I kommunen bor det litt over 1300 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. 

- Du skal jobbe etter våre “grunnelementer for et godt arbeidsmiljø”, og ønsker å 

bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø 

- Har gode kommunikasjonskunnskaper. 

- Kan jobbe selvstendig og i team. 
- Har gode samarbeidsevner og fleksibel i forhold til brukere, kollegaer og 

pårørende. 
- Er engasjert. 
- Har grunnleggende kompetanse innen IKT. 
- Opptatt av å holde seg faglig oppdatert. 
- Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. 

- Lønn etter tariff 

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

(fyll ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 9. juni 2022 

- 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/
mailto:elin.danielsen@lierne.kommune.no
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Lørdag 4. juni: Konfirmasjonsgudstjeneste i Sørli Kirke kl. 15.00 ved  

  Martin Ottosson 

 

Søndag 5. juni: Høytidsgudstjeneste med konfirmasjon i Nordli Kirke kl. 11.00 ved  

Martin Ottosson. 
 

 

Trondheim gravmonumenter kommer til Lierne i slutten av juni.  

De som ønsker å pusse opp sine gravstøtter kan bestille dette hos Magne Åstrand, 

90646191 innen 15 juni. Vi minner om at det er graveiers ansvar at gravstøtter er 

forsvarlig boltet. Gravstøtter som ikke er boltet kan bli fjernet. 

 

LAG OG FORENINGER 
 

SYKKELTRIM 2022! 
Velkommen til påmelding på Kvelibua og bensinstasjonen i Sandvika, søndag 12.6 fra 

kl. 18-20. Velkommen er du som ønsker å gå eller løpe isteden! Salg av kake og kaffe 

på begge steder, saft er gratis. Koronavrien videreføres, der du kan trimme når det 

passer deg i løpet av perioden 06.06 til 12.06 ved å vippse til nr. 563049.  

 

Førstepremie voksen: 1500 kr   

Førstepremie barn: 1500 kr 

Andrepremie: 500 kr  

Tredjepremie: 500 kr  

   

Pris: 150 kr for familie, 50 kr per person (voksen/barn). Vippsnr. 563049 eller 

kontant.  

Dersom du vippser for flere, må du merke med navnene til alle som deltar slik at alle 

blir med i trekningen.   
   

Vinnere blir annonsert og vil bli kontaktet for overlevering av premie. Håper mange av 

dere vil delta på årets sykkeltrim          Lierne IL, Aktivitetsgruppa 

  

 

PLANTEDAGER SØRLI 8. 9. OG. 10. JUNI 
 

Da er det igjen tid for plantedager på kirkegården i Sørli. Vi sitter ved butikken i 

Mebygda for blomsterfondet. 

Onsdag 8. juni kl 14-17 

Torsdag 9. juni kl 14-17 

Fredag 10. juni kl 16- 19       Sørli Menighetsråd  
 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 6  

 

DIVERSE 
 

MØTE HOS ELI OG ODD TOTLAND 
tirsdag 7. juni kl 18.00. Tale og sang av Hans Bergane. Gave til misjonen. 

Velkommen!         Arr. Sarepta 

 

 

I e så gla fer at me nå fe træffes som me vil, så derfer be i in te kalas. 
De bli på stall-læmma oppi Oppgåla 2. juli, å me start på i sæks-tin. 

Vess du/dåkk vil vårrå me på de, e e fint om i fe hør e førri 19. juni. 

Meir detaljert info kjæm.        Eva på Bjørkås 

 

 

MUSIKKFESTDAGAN I GRONG 
Arrangeres fra 4. til 12. juni. 

Arrangementer med bl.a. Trondheimssolistene, Polkabjørn og Kleine Heine, Namdal 

Vokalensemble, Biskopen i Nidaros og Bestefar Bløff. 

Laila Totsås Lindholm; Joik og fløyte og Grong Musikkforening har urpremiere på 

Aejrienvaerie (Geitfjellet), av Terje Adde. 

Fullstendig program og billetter på Kulturhuset Kuben.      Arr: Grong Musikkforening 
 

 

VI KJØPER JAKT 
Har du eiendommen???  

Vi kjøper 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?? 

Prisen indeksreguleres hver år. 

Leiekontrakten må være minimum i 4 år. 

Vi er interessert i små og store områder i Lierne. 

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

Ta kontakt med Svein Nordbakk telefon 90922999 eller Ketlyn Nordbakk 91539999 

Svein@namsenauto.no  

www.ksresort.no    Nytt liv på Ulland  

 

 

 

tel:+4790922999
tel:+4791539999
mailto:Svein@namsenauto.no
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.ksresort.no&umid=0720c929-4acd-4c53-b683-4a833d3797d3&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-a304ffedef39c28af6cc1bb1f1eafc67c282e4c6

