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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

KORONAINFORMASJON UKE 9/2022 
 

Smittestatus: Det er registrert 118 positive tester i uke 8.   
Antall positive tester baseres på pcr-tester i tillegg til registrerte selvtester.  
  

Registrer positiv selvtest her   
Personer med nyoppståtte luftveissymptomer bør teste seg for covid-19. Hvis du tester positivt 

anbefaler vi at du registrerer din positive selvtest på kommunens hjemmeside, dette for at 
kommunen skal kunne ha oversikt over smittesituasjonen.   
Trenger du bekreftende 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.  

Trenger du helsehjelp? Ring 116 117 eller 74 34 35 90.  
 

Utlevering av selvtester:   
Innbyggere kan hente ut selvtester på Lierne legekontor dagtid, og på 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 / 990 16 469  
  

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, du må ha 
vært feberfri siste 24 timer.  
• 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.  

           Lierne 01.03.2022 . 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
https://www.digipro-web.no/skal-jeg-i-karantene.569714.no.html
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ANBEFALINGER FRA HELSEDIREKROTATET VEDR. TESTING 

AV BARNE OG UNGE 
 

Det er foreløpig ingen endringer i anbefalinger om bekreftende testing for SARS-CoV-
2av barn og ungdommer opp til og med videregående skole.  

• Helsedirektoratet anbefaler i utgangspunktet ikke at barn og ungdommer opp til 
og med videregående skole tar selvtest eller får tilbud om test på kommunal 

teststasjon ved symptomer på SARS-CoV-2.  

• Hvis et barn eller en ungdom likevel blir testet og får positivt resultat på selvtest, 
anbefaler Helsedirektoratet at kommunen tilbyr bekreftende testing til enkelte 
grupper.  

• Bekreftende test i kommunal regi er bare aktuelt hvis det er behov for å få 
registrert sykdommen i MSIS.  

• Registrering i MSIS er nødvendig for:  
 

*Barn eller unge som bør ha sykdommen bekreftet med tanke på senere 
vaksinering. 

*Barn, ungdom, uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose 
som har behov for koronasertifikat. 

 
 

MØTE I FORMANNSKAPET 
Dato:  Tirsdag 8. mars 2022. 

Tid:  Kl 10.00 
Sted:  Kommunestyresalen       Ordfører 

 

 

     

NAV Indre Namdal avd. Lierne er stengt onsdag 2. mars. 
Du kan ringe NAV Kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33, eller skriv til oss på 
www.nav.no.       NAV Indre Namdal v/Lena Mari 

 
 

 

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.   

 

 

http://www.nav.no/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kultur/ung-kultur-motes-ukm/
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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  

 

 

Ledig 50 % fast stilling som Leder ved helse og familie  
 
Lierne kommunestyre vedtok november 2021 organisasjonsendring i kommunens drift. I den forbindelse 
lyses nå ut ny ledig stilling som leder ved virksomhet Helse og familie.  
Helse og familie består av våre legetjenester, fysio- og ergoterpitjeneste og familieenhet.  
Som leder for Helse og familie vil du ha faglig ansvar for drift og personalansvar.  
Lokalisasjon for arbeidsstedet er 1. etasje ved Lierne Helsetun.  
 
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 1335 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: 

- Du må ha helsefaglig bakgrunn. 

- Vi søker etter deg som synes god ledelse er en styrke og drivkraft!  

- Har du utdanning innen ledelse er det en stor fordel, men det er ikke avgjørende.  

- Har du erfaring innen ledelse og har personlig egnethet kan du også være den vi søker.  

- Kunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning og helsearbeid 

- Du må ha gode evner til tverrfagligsamarbeid 

- Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 

- Du skal jobbe etter våre «grunnelementer for et godt arbeidsmiljø» og ledelsesprinsipper, og ønsker 
å bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø. 

- Stillingsprosent: 50 %  

- Det er muligheter for å utvide stilling med arbeid på helg innen helse og omsorgsetaten.  

- Lønn etter avtale og flyttegodtgjørelse 

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

- Søknadsfrist: 23.03.22 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med helse og omsorgssjef, Edith 
Valfridsson tlf; 95 79 94 75 eller mail; edith.valfridsson@lierne.kommune.no  

 

 
 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 6. mars 2022: Ingen gudstjeneste i Lierne. 
 
 
 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
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LAG OG FORENINGER 
 

HEI ALLE GLADE DANSERE 
Vi starter opp igjen med dans torsdag 3. mars kl 18.00 på Sørli samfunnshus. 
Velkommen gamle og nye dansere! Kaffe serveres.    Styret 
 

 

MEDLEMSMØTE 
Nordli pensjonistlag inviterer til medlemsmøte torsdag 10. mars 2022 kl 12.00 på 

Lierne Frivilligsentral. Våre hørselskontakter i Lierne, Lidvor Fjelde og  
Marie Urdshals kommer og orienterer om hjelpemidler innen det som angår hørsel. 

Servering og loddsalg. Gaver mottas med takk. Velkommen! 
           Nordli pensjonistlag 
 

 

ÅRSMØTE I LIERNE IL 

onsdag 9. mars kl 19.00. Vanlige årsmøtesaker.  
Obs! Årsmøtet avholdes på i foajeen på Liernehallen, ikke klubbhuset som tidligere 

annonsert. Velkommen!          Lierne IL 

 
 

ÅRSMØTE JULE GRENDEHUS 
mandag 28. mars 2022 kl 18.00 på Grendehuset.  

Evt. saker meldes styret v/ Bent Martinsen, tlf 41 65 17 99 innen 14. mars.       Styret 
 
 

SKILEK-KVELD 
Alle fra 1. til 10. klasse inviteres til skilek torsdag 17.mars kl. 18.00-19.30. 
Oppmøte ved Stortangen skole. Enkel matservering. 
Velkommen til en kveld med ski på bena hvor leken er i fokus! 

          Arr: Flyktningerennet SA 
 
 

HUSK ÅRSMØTE I SØRLI PENSJONISTLAG 
Lørdag 5. mars 2022 kl 14.00 på Aktivitetssenteret i Mebygda.  Styret 
 
 

UTHENTING AV ARRANGØRJAKKER TIL 

FLYKTNINGERENNET 2022 + STORMØTE 
Arrangører som ikke har hentet ut arrangørjakke til årets arrangement, kan gjøre det 

ved Lierne IL’s lokaler på baksiden av gamle Stortangen skole onsdag 9.  mars 2022  
kl 19oo-21oo (årsmøte i Lierne IL) eller torsdag 10.mars 2022 mellom kl 19oo-21oo.   
 

Det faste stormøtet for arrangører av Flyktningerennet avholdes på Foajeen Stortangen 
skole mandag 21.mars 2022 kl 19oo. Nærmere informasjon kommer senere. 

         Styret for Flyktningerennet SA 
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Li-Bua SA. Status utlånsavdeling og bruktavdeling. 

Innleveringsmuligheter. NYE DATOER i forhold til annonse i uke 8. 
Li-Bua SA er stiftet, andelskapital er innbetalt og registrering av selskapet pågår. 

Selskapet leier lokaler på gamle Stortangen skole og håper å være åpnet før påsken 
2022. Som tidligere omtalt skal selskapet både ha en utlånsavdeling av idretts- og 

fritidsutstyr, og har i den forbindelse inngått avtale med Lierne Friluftsliv for å kunne 
ha best mulig totale utstyr til utlån. For å låne utstyr fra Lierne Friluftsliv trengs det 
medlemskap hos disse. Ta kontakt med Bjørn Solberg vedr. medlemskap der. For utlån 

fra Li-Bua trengs det ikke betalt medlemskap. 
 

Bruktavdelingen ved Li-Bua vil bestå av brukt idretts- og fritidsutstyr som innbyggere 
setter inn for enten å gi bort eller selge til en god pris, til innbyggere i kommunen. Li-

Bua SA vil ta en mindre avanse på dette for å bidra til driften av selskapet framover, 
bl.a. husleie. 

 
Det vil være mulighet til å starte innlevering av utstyr i uke 10, og det vil være 

personell fra Li-Bua SA til stede for mottak og registrering av utstyr h.h.v. mandag 7. 
mars og torsdag 10. mars 2022, begge dager mellom kl 19oo-21oo. Inngang på 

baksiden på gamle Stortangen skole.        Styret 
 
 

DIVERSE 
 

 
 

AUDIOGRAF GABRIEL TILLER ROSENVINGE FRA 

HØRSELSKLINIKKEN NAMDAL KOMMER TIL LIERNE 
 

Mebygda (Næringsbygget): Torsdag 10. mars kl. 11-16. 

Nordli (Frivillighetssentralen): Fredag 11. mars kl.10-16. 
 

TIMEBESTILLING: 
Justering, reparasjon og service av alle typer høreapparat. 
Hørselstest, avtrykk til høreapparatpropper/skall, musikk/in-ear-propper og støy- og 

jaktpropper. 
 

DROP-IN: 
Salg av batteri og andre høreapparatrekvisitter. 

 
For spørsmål eller timebestilling: 

Tlf/sms: 40677998 
E-post: gabriel@horselnamdal.no 

Velkommen! 

 
 
 

mailto:gabriel@horselnamdal.no
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KS-RESORT ULLAN ønsker å leie småvilt og storviltjakt på åremål på 

langtidsleie. Ukesleie fra eksisterende jaktlag kan også være aktuelt. Pris etter avtale. 
Ta kontakt for en prat.       909 22 999 Svein Nordbakk  
 

 

SOKKELLEILIGHET TIL LEIE 
ca 2,5 km fra sentrum i Nordli. 
Ett soverom, bad, gang, kjøkken og stue. Delvis møblert. 

Oppvarming med varmepumpe, ved eller strøm. 
                 Ta kontakt med Astrid på tlf 480 92 096, eller Sten Olav på tlf 415 68 092 
 

 

Arne Bergli AS søker nye medarbeidere !! 
 

Teknisk ansvarlig - 100% stilling 

Lagermedarbeider - 100% stilling 

 

For mer info, se www.arnebergli.no 

 

Vi tilbyr: 

• Variert hverdag med ulike utfordringer og arbeidsoppgaver  

• 100% stilling 

• Et trivelig arbeidsmiljø med gode HMS ordninger og godt medarbeidernærvær  

• Muligheter for faglig utvikling 

• Gode pensjons- og forsikringsordninger 

• Lønn i h.h. til avtale. 

 

Søknadsfrist: 1. april 2022 

Spørsmål rettes til Daglig leder, Asgeir Bergli (tel. 407 24 805 eller asgeir@arnbergli.no) 

Søknad med CV sendes på mail til asgeir@arnebergli.no. 

Attester og referanser må kunne fremlegges etter nærmere forespørsel. 
 

 

 

 

http://www.arnebergli.no/
mailto:asgeir@arnbergli.no
mailto:asgeir@arnebergli.no

