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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

KORONAINFORMASJON UKE 7/2022 
 

Smittestatus: Det er registrert 18 positive tester i uke 6.   

Antall positive tester baseres på pcr-tester i tillegg til registrerte selvtester.   

 

Endringer i smitteverntiltak som gjelder fra 12. februar 2022, kl. 10 (PDF, 159 kB)  

 

Overordnede råd om smittevern:  
 

Ha god hånd- og hostehygiene  

Følg vaksinasjonsprogrammet  

Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.  

Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.  

Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet dit  
 

Det anbefales å bruke munnbind ved kontakt med helse - og omsorgstjenester; legekontor, helsetunet 

mv.  
 

Registrer positiv selvtest her 

Trenger du koronatest? Time bestilles på Lierne legekontor kl. 9-11 og kl. 13-15.  

Tlf. 74 34 35 00. (Har du tre vaksiner trenger du ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest)  
 

Er du smittet eller nærkontakt? Følg denne lenken for å sjekke hvilken anbefaling som gjelder for 

deg.  

 

Utlevering av selvtester: 

Innbyggere kan hente ut selvtester på Lierne legekontor dagtid, og Lierne Helsetun på hverdager etter 

kl. 15.30 og uansett tidspunkt på helg. Ring i forkant og avtal uthenting:  

Lierne legekontor: Tlf. 74 34 35 00 kl. 9-11 og kl. 13-15.  

Lierne Helsetun: Tlf. 911 18 218  

 

I Sørli kan selvtester hentes ut på Sørli skole mellom kl. 10-12. Ta kontakt med rektor i forkant  

tlf.nr. 900 63 574.  
 

Lierne 15.02.2022  

Kriseledelsen v/ Ordfører. 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest?kommunenummer=5042
https://www.digipro-web.no/skal-jeg-i-karantene.569714.no.html
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LIERNE KOMMUNE 

«Lierne – Det gode vertskap» 

 
   

 

 

    

 

 

 

 

Lierne kommune har ledige faste stillinger i helse og omsorgsetaten. 
1. Helsefagarbeider 100 % i hjemmebaserte tjenester fra 6/5 22. 
2. Helsefagarbeider 59 % på bemannet bolig fra d.d.  
3. Sykepleier 33 % i hjemmebaserte tjenester fra d.d. 

 
I tillegg er det behov for både vikarer og faste sykepleiere/helsefagarbeidere/assistenter  
på helg på forskjellige arbeidsplasser. 
 
 
 Alle stillingene er i turnus med arbeid 3. hver helg.   
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – mer enn 6 ganger så stort som Oslo. 
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 
I kommunen bor det 1321 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 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. 
- Har kjørekort kl. B (gjelder stillingene i hjemmebaserte tjenester) 
- Lønn etter tariff 

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

- Søknadsfrist: 3/3 22 

- Oppstart etter nærmere avtale. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med Leder bo og 
miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller mail; elin.danielsen@lierne.kommune.no eller Leder 
hjemmebaserte tjenester, tlf; 97721739 eller mail; silje.nordal@lierne.kommune.no 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:elin.danielsen@lierne.kommune.no
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FERIEVIKARIAT SOMMEREN 2022 HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD  

Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved: 

Lierne Helsetun, sykehjem  

Lierne Helsetun, kjøkken  

Lierne Helsetun, vaskeri  

Lierne Helsetun, aktivitør  

Lierne Legekontoret  

Hjemmebaserte tjenester/hjemmehjelp  

Boliger for funksjonshemmede  

Brukerstyrt personlig assistent/boveiledning  

Renholdere på Helsetunet, adm.bygg, Nordli og Sørli barnehage m.v.  

 

Vi har behov for assistenter, kokk, helsefagarbeidere, helsesekretærer, vernepleiere og 

sykepleiere.  

Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter. Øvrige etter avtaleverk, der satsene 

justeres etter tariffoppgjøret pr 01.05.2022.  

Vikarer må fortrinnsvis ha fylt 18 år for å kunne arbeide i pleierelaterte oppgaver, så 

fremt du ikke går på v.g.skole helse og oppvekst/helsefagarbeider. Personlig egnethet 

vil bli vektlagt.  

Det vil måtte påregnes arbeid annen hver helg (ikke hjemmehjelp, renhold, 

helsesekretær og vaskeri). Du må selv sørge for å bytte helger, dersom oppsatt turnus 

ikke passer.  

Vår ferieavvikling er inndelt i to perioder. Periode 1: uke 25 - 28. Periode 2: uke 29 - 

32.  

Oppgi i søknaden hvilken periode du søker på, periode 1, 2 eller begge. De som kan ta 

begge periodene vil bli prioritert.  

 

Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 25 -32, må også levere 

elektronisk søknad.  

Elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside, Lierne.kommune.no  

Søknaden må inneholde ønsket arbeidssted i prioritert rekkefølge, og ønsket 

stillingsprosent.  

 

Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i vikariat ved helse og omsorgsetaten. 

 

Spørsmål kan rettes til sekretær ved helse- og omsorgskontoret, tlf. 469 28 588, for 

renhold Kristel Raudsepp Stuenes tlf. 482 45 273.   

 

Søknadsfrist 28. februar 2022.    Helse- og omsorgsetaten/PU-etaten 
 

 

LIERNE FOLKEBIBLIOTEK TAR VINTERFERIE  
og blir stengt onsdag 23. og torsdag 24. februar. 

          Lierne folkebibliotek 
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LIERNE FOLKEBAD 
Nå når en-meters regelen er fjernet så er det ingen begrensninger på antallet i 

garderobene og badstuene kan brukes igjen. 

MEN påmelding vil vi fortsette med, men har økt antallet til 25 og ingen pauser 

mellom øktene.  

Betalinger er VIPPS eller faktura fra kommunen. 

Nytt av året er KLIPPEKORT, disse kan benyttes i begge bassengene og har en 

varighet på 2 år.  

 

ÅPNINGSTIDER: 

 

Tirsdager: 

kl.  15:30 - 16:30 Vanngymnastikk med instruktør 

kl.  17:00 - 18:00 Småbarns svømming, barn under skolealder m/foresatte 

kl. 18:00 - 19:00 Svømmeaktivitet 

kl. 19:00 - 20:00 Svømmeaktivitet 

 

Fredager: 

kl. 17.00 - 18.00 Alle. Svømmeaktivitet 

kl. 18:00 - 19:00 Alle. Svømmeaktivitet 

kl. 19.00 - 20.00 Alle. Svømmeaktivitet 

 

MEN FREMDELES GJELDER: Er du syk blir du hjemme!! 

 

 

 

 
 

 

I LIERNE 19. MARS 2022  

Har du bestemt deg for hva du skal delta med på årets   

UKM – forestilling??  

Har du lyst til å delta med dans? sang? musikk?   

Kunst? Film? foto? Gaming?  

Eller være scenearbeider, styre lyd, lys eller være konferansier kanskje?   

Meld deg på nå!!  

PÅMELDINGEN ER ÅPNET SÅ MELD DEG PÅ HER.   

  

  

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kultur/ung-kultur-motes-ukm/
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EIENDOMSSKATT 2022  
Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2022 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker på  

kommunens hjemmeside http://www.lierne.kommune.no fra 15. februar 2022.  

 

Det samme over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av 

eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål) og § 7b 

(bygninger med historisk verdi). 

 

Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og  

sendes Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, innen 29. mars 2022. Klagen  

kan også sendes på e-post til: postmottak@lierne.kommune.no 

Dere finner mere informasjon om eiendomsskatt på 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-bevilgning/eiendomsskatt/ 

 
 

KONSERT PÅ SKJELBRED GRENDEHUS FREDAG 4. 
MARS KL. 19.00.  

  

 
  

Velkommen unge og gamle til en trivelig kveld på 
grendehuset.  

Dette blir en livat konsert, med mange flinke musikere fra 
Trøndelag fylkeskommune.  

Salg av kaffe og mye godt attåt.  

Inngang: 250 kr.       Arr. Skjelbred Grendehus og kulturkontoret  

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 20. februar: Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 18.00 ved sokneprest  

Martin Ottosson. Dåp.  Offer til Blå Kors. 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-bevilgning/eiendomsskatt/
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LAG OG FORENINGER 
 

ÅRSMØTE I LIERNE IL  
kl 19.00, onsdag 9. mars 2022. Årsmøtet avholdes på klubbhuset, Gamle 

Stortangen. Saker som ønskes tatt opp må meldes til styret v/ leder Hilde Kveli innen 

28. februar.            Lierne IL 
 

 

ÅRSMØTE LIERNE SNØSCOOTERKLUBB   
Torsdag 17. februar kl 18.00 på Sørli Samfunnshus.  

Vanlig årsmøtesaker, men er åpen for innspill over forslag om det er noen som brenner 

inne med det.  

Bevertning, og kaffe blir servert.  

PS: Forbehold om evt. Covid restriksjoner. Styret  
 

 

DIVERSE 
 

 

JEG ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN! 
            Jon Haugan 

 

 

Mulig tiltenkt oppmerksomhet på dagen frabes bestemt. Bortreist! 

             Irene 
 

 

Fjellsaxa fortsætt! 
Ja du lest rætt, de bli fortsatt liv ti Fjellsaxa i Sørli, men de e a Laila som hell liv ti saksa!  
Så fra å med den 1 mai e a Laila fast på salongen, men tek øvvi Charlotte si saks å kløpp 
litt ilamme Ida på Mars å april!  
Ida bli delvis bort fra salongen fra april, ska få ordning på den fotn sin da å bli lite å sjå 
på salongen den etter.  
Så da kan du fortsætt å bestæll tim som du gjol før, på 
ledigetimer  https://www.ledigtime.no/fjellsaxa/step1  å på telefon nr: 41671351  
Meir info om åpningsti’in å sånt kjæm når 1 mai nerm seig!  

 

 

VINTERFERIEUKA 19.02-26.02 
Bord, benker og 2 store grilla finns på uteområdet ved Kvelibua. 

Både scooter-turister og andre kan benytte seg av dette. 

Vipps frivillig beløp for leie av grill m/ ved (vippsnr. 665259) 

Åpningstider 10.00-17.00 (10.00-15.00) 

          Vælkømminj på Kvelibua! 

 

https://www.ledigtime.no/fjellsaxa/step1?fbclid=IwAR0jKzcHVRD2-dwooKxqEoGCHVH4X27E6HnezzDujVMyV0Xdtj2ZGXU0tCc

