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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

KOMMUNESTYREMØTE 
torsdag 10. februar 2022 kl 17.00 på Lierne kommunehus, storsalen. 

             Ordfører 

 

KORONAINFORMASJON UKE 5/ 2022  
  

Smittestatus: Det er registrert 17 positive tester siden 15. januar 2022.   
Antall positive tester baseres på pcr-tester i tillegg til registrerte selvtester.   
 

Registrer positiv selvtest her   
Trenger du koronatest? Time bestilles på Lierne legekontor kl. 9-11 og kl. 13-15.  
Tlf. 74 34 35 00. (Du som har tre vaksiner, trenger ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest)  
  

Er du nærkontakt? Bruk denne linken for å sjekke om du skal i karantene.  
 
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  
Vi følger helsedirektoratets prioritering av selvtester:  
1. Personer med symptomer.  
2. Testing ved kjent eksponering av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære.  
3. Testing ved kjent eksponering av øvrige nærkontakter.  
4. Jevnlig testing av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner, inkl. helsepersonell.  
Skoler og barnehager er på grønt nivå.  
Regjeringen har varslet pressekonferanse tirsdag 1. februar 2022 kl. 19.00. Eventuelle endringer og 
justeringer i etterkant av denne blir informert om på Lierne kommunes hjemmeside.  
  
Lierne 01.02.2022  
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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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, 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 
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TILKALLINGSVIKARER PÅ OPPVEKST- OG KULTURETATEN 

VÅREN 2022 
 

Har du lyst til å prøve å jobbe på våre barnehager og skoler, og være med på å skape 

gode dager for våre barn og elever. 

 

Ved barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen og voksenopplæringa er det jevnlig 

behov for tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater. 

Oppvekst- og kulturetaten ønsker herved flere personer som ønsker å stå på liste over 

tilkallingsvikarer.  

 

For å stå på vikarlister kreves følgende: 

• Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon.  I søknaden 
skrives hvor en ønsker å stå som tilkallingsvikar.   

• Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne 
beregne riktig lønn og ansiennitet. 

• Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest. 
Skolen/barnehagen kan bistå med å søke om dette gjennom å fylle i 
bekreftelse på formål.   

 

Personer som allerede står på vikarlister trenger ikke å sende inn ny søknad.  

Søknad sendes til Lierne kommune per e-post til postmottak@lierne.kommune.no.  

 

Det er lederen ved den enkelte skole/barnehage som til enhver tid administrerer bruken 

av tilkallingsvikarer. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom barnehage- og 

skoleåret.  

 

Spørsmål kan rettes til styrerne i barnehagene, rektorene ved skolene/kulturskolen, 

eller kst.oppvekst- og kultursjef, tlf. 99 36 44 66.  

        Oppvekst- og kulturetaten 

 

 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 6. februar 2022:  Ingen gudstjeneste i Lierne. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
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LAG OG FORENINGER 
 

HLF, HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND. 

INNKALLING TIL LOKALLAGSÅRSMØTE 

Medlemmer av HLF Lierne, Namsskogan og Røyrvik. 

Årsmøtet arrangeres på Frivilligsentralen, Brekkvasselv onsdag 9. februar kl. 18 00. 

Vanlige årsmøtesaker. Enkel servering. 

For organisering av skyss. Tlf. 957 78 140 

Velkommen!      For styret Arnodd Lillemark, leder 

 

 

 

Hei! 
Har DU lyst til å være med på et nybegynnerkurs i sying (av klær.) Redesign mm. 

Vi starter så snart som mulig hvis det er interesse nok.  

Meld deg på nå, på tlf. 95286209, eller ring for mer opplysning. 

          Arr: Nordli Menighetshus 

 

 

 

ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET AVD LIERNE 
Tirsdag 1 Mars 2022 kl. 18.00 

Sted: Liverten. 

 

ÅRSMØTESAKER: 

1. Åpning 

2. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under møteboka. 

3. Årsberetning 2021 

4. Regnskap 2021 

5. Budsjett 2022 

6. Handlingsplan 2022 

7. Valg 

8. innkomne saker 

 

Utdeling av jubileumsmerker. Matservering og loddsalg til inntekt for Fagforbundet 

sin barneby i Angola. (Vipps) 

Påmelding på grunn av matservering til Ann Brit Tangen 41444952.  

Frist 22.02.22VELKOMMEN!        Styret 
 

 
 

Dette bildet av Ukjent 

forfatter er lisensiert 

under CC BY 

https://www.flickr.com/photos/tromsarbeiderparti/7226532588
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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LHL LIERNE HOLDER ÅRSMØTE  
onsdag 16. februar 2022 kl. 18.00 på LiVERTEN. 

Vanlige årsmøtesaker. På grunn av servering må vi ha bindene påmelding innen 

mandag 14. februar til: 

Liv Reitan, tlf 990 23 214 

Olav Kvetangen tlf 417 39 514 

Harald Bakken tlf 977 85 364       LHL Lierne 
 

 

TUNNSJØ SAMFUNNSHUS - MORSDAG 13. FEBRUAR Kl. 13.00-16.00 

Middagssalg med kaffe og kaker kr. 200.00, barn 6-16 år kr.100.00, under 6 år gratis. 

MENY: Porchetta (ribberull) m/ tilbehør.  ÅRESALG PÅ MASSE FINE PREMIER. 

Velkommen til morsdagsfeiring.     Arr. Tunnsjø samfunnshus 

 

 

DIVERSE 
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