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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

LIERNE KOMMUNE GRATULERER MARCUS STRØM HØSTON 
med prestasjonen i NM runde nr. 3 i roadracing og ønsker lykke til i siste NM runde 

mot slutten av denne måneden.  

Artig med Li-bygg som markerer seg i Norgestoppen!     Ordfører  

 

 

UTLYSNING AV LEGATMIDLER 
Ole P. Løvsjøli og hustru Martha Løvsjølis legat. 

Styret for legatet utlyser med dette stipend til ungdom til og med fylte 30 år, og som 

tar yrkesrettet utdanning. Du må være hjemmehørende i tidligere Skjelbred eller 

Sandvika stemmekretser. Søknaden må inneholde: 

Navn, adresse, fødselsdato, bosted, utdannelse og varighet, beregnet kostnad pr. år, 

kontonr. 

Skriftlig søknad sendes til: 

Leder i legatstyret v/ Jørn Ove Totland. Mebygdaveien 50, 7884 Sørli. 

Eller epost: totland76@gmail.com 

 

Søknadsfrist 1. september 2021. 

 

 

ANG. SMITTE I LIERNE, COVID 19 
Lierne kommune presiserer at positive tester avlagt på teststasjonen i Lierne  

mandag 9. august gjelder personer som har fått smitte FØR de var på tur i Sverige. 

Smitten er således ikke påført under sverigeoppholdet. 

         Kriseledelsen i Lierne v/ Ordfører 

 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:totland76@gmail.com
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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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne formannskap 

Møtested: Lierne kommunehus, kommunestyresalen 

Dato: Tirsdag 17.06.2021  

Tidspunkt:  13:00 

 
 
Til behandling 

 
• Referater 

• Godkjenning reguleringsplan Eidesmoen – Gnr/Bnr 21/3 

• Søknad – Fradeling og rekvisisjon om oppmåling Gnr/Bnr 24/1 

• Dispensason – Mønehøyde naust Lakavashytta – Gnr/Bnr/Fnr 44/1/30 

• Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom – 5042 – Gnr/Bnr 27/20 

• Godkjenning midre endring  - Reguleringsplan Sandmoen F1 – Gnr/Bnr 6/7 

• Godkjenning midre endring  - Reguleringsplan Sandmoen F2 – Gnr/Bnr 6/7 

• Godkjenning midre endring  - Reguleringsplan Sandmoen F3 – Gnr/Bnr 6/7 

• Godkjenning midre endring  - Reguleringsplan Sandmoen F4 – Gnr/Bnr 6/7 

• 1. behandling – Endringer i rekreasjonsløypene i Lierne 2021 – Isfiskeløypene i 

Muru og Blåfjellet 

• Søknad skjenkebevilling 

• Søknad om å utvide skjenkearealet til LiVERTEN 27.08.2021 

• Søknad om redusert husleie – Unntatt off.het. 

 

Lierne 10. august 2021 

 

Bente Estil, sign 

Ordfører 
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Ledig 100 % fast stilling som rådgiver næring 
Lierne kommune 

Lierne Kommune ligger i Indre-Namdal, nord i Trøndelag inntil grensen mot Sverige. Kommunen er 

en av de minste i Trøndelag i folketall, men er likevel den største i areal. Libyggen fordeler seg over 

flere bygder og grender. Store deler av kommunens areal består av skog, myrer, fjellvidder og store 

innsjøer. Om lag en fjerdedel av er dyrket mark og produktiv skog.  

Det er to nasjonalparker i området, noe som legger til rette for spennende natur- og kulturaktiviteter 

med et bredt spekter av opplevelser, både for fjellvandrere og andre frilufts- entusiaster fra inn og 

utland.  
 

Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling  

«..Det henne fe me te..» med kommunen kjerneverdier: tillit, respekt, åpenhet og optimisme. 

 

Næringslivet i Lierne: 

En viktig næring i Lierne er fortsatt jord- og skogbruk, selv om næringen har opplevd en vedvarende 

nedgang i sysselsettingen. Lierne kommune fikk i 2015 omstillingsstatus etter at daværende eier 

Orkla valgte å avvikle driften ved Lierne bakeri. I omstillingsprogrammet ble Lierne utvikling AS 

etablert med formål om å sikre, skape og utvikle arbeidsplasser i omstillingsperioden 2015- 2021. 

Målsettingen om å skape 130 nye arbeidsplasser i perioden er nådd, og næringslivet opplever i dag 

optimisme og framtidstro. Mange etablerte bedrifter kan vise til betydelig vekst, og nye spennende 

etableringer er kommet til.  

 

Rådgiver næring  

I omstillingsperioden har rådgiver næring vært utleid til Lierne utvikling AS. Omstillingsarbeidet i 

kommunen er under evaluering, og hvis Lierne utvikling videreføres vil rådgiver næring kunne 

påregne å kunne bli en del av nye Lierne utvikling. Ellers blir arbeidsoppgavene å legge til rette for 

næringsutvikling i kommunen, samt koordinere en helhetlig oppfølging av næringsarbeidet. Dette 

krever tett samarbeid og dialog med næringsaktører og ulike kompetansemiljø.  

 

Om stillingen 

• Ansvar for næring- og utviklingsarbeid i kommunen 

• Koordinere tilrettelegging og oppfølging av næringslivsarbeid i kommunen, gjennom å 

medvirke til et godt samarbeid med næringsaktører og relevante fag- og kompetansemiljø. 

• Være en pådriver for at viktige nærings- og utviklingssatsinger etableres og utvikles. 

• Utvikle søknader og forvalte midler til ulike utviklingsområder, inkl. næringsfondsmidler. 

• Lede og koordinerer prosjektsatsinger. 

• Sikre oppfølging av oppgaver innen fagområdet. 

• Medvirke til regionalt samarbeid, spesielt i Indre Namdal men også for hele 

Namdalsregionen. 

Kvalifikasjoner: 

• Høyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet 

• Grunnleggende forståelse for ansvarsområdet 

• Erfaring med prosjektledelse 

• Relevant erfaring innenfor fagfeltet kan kompensere for manglende formell utdannelse. 
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Personlige egenskaper: 

• Initiativrik, løsningsorientert og god gjennomføringsevne. 

• Strategisk og utviklingsorientert. 

• Nettverksbygger. 

• Gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit. 

• Gode skriftlige og muntlige egenskaper. 

• Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr: 

• Lønn etter avtale. 

• Fleksible arbeidstidsordninger. 

• Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver. 

• Meget god pensjonsordning i KLP. 

For spørsmål ta kontakt med  konstituert plan og utviklingssjef Stig Håvard Freland, tlf 959 18 607, 

stig.freland@lierne.kommune.no 

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

Søknadsfrist 30. august 2021 

********************************************************************* 

Ledig stilling som miljøterapeut ved Steinhagan 
bofelleskap/Bjørklund 

 
78% fast stilling som miljøterpaut (vernepleier, sykepleier, eventuelt helsefagarbeider) ved 
Steinhagan/Bjørklund ledig omgående. 

 

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. Bjørklund og bolig på 
helsetunet er omsorgsboliger med oppfølging av en bruker. 
 

• Vi søker etter deg som kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

• Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. 

• Lønn etter tariff 

 

For deg som ikke er kjent med Lierne kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stor som Oslo eller like stor som Vestfold.  
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 
I kommunen bor det 1355 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..» 
 
Spørsmål angående stillingen kan rettes til enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller 
mail; elin.danielsen@lierne.kommune.no 

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

Søknadsfrist 1. september 

stig.freland@lierne.kommune.no
http://www.lierne.kommune.no/
http://www.lierne.kommune.no/


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 5  

 

 

 

 

 

 

 

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET  

13. september 2021 

 

 

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING /STEMMEGIVNING HJEMME 

 

 

DU KAN AVGI STEMME I TIDSROMMET 10. AUGUST TIL  

13. SEPTEMBER, MANDAG-FREDAG KL. 09.00 – 15.00, PÅ  

LIERNE KOMMUNEHUS 
 

Stemmegivning hjemme:  
 

Velgere som ikke kan møte på forhåndsstemmemottak eller i valglokalet, har 

anledning til å avgi stemme hjemme. Det må sendes en henvendelse til  

Lierne valgstyre, Heggvollveien 6, 7882 Nordli eller postmottak@lierne.kommune.no, 

senest tirsdag 7. september 2021 kl. 15.00, med ønske om ambulerende 

stemmegiving.  
 

Det blir anledning til å forhåndsstemme på Lierne Helsetun onsdag den  

8. september kl. 12.30 – 14.00. 

 

Benytt stemmeretten! Godt valg! 

 
For mer informasjon om valget, se www.valg.no 

 

 

Bente Estil 

Valgstyrets leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valg.no/
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Nå får du digitalt valgkort 
Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort. - Dette 

markerer starten på valget, sier direktør Bjørn Berg. 

 

Fra den 10. august er det mulig å forhåndsstemme til årets stortingsvalg i alle landets 

kommuner. Før den tid sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle som kan stemme.  

 

En bekreftelse på stemmeretten, men ikke nødvendig for å stemme 
- Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved årets stortingsvalg, 

sier direktør for Valgdirektoratet Bjørn Berg. 

I tillegg vil du finne nyttig informasjon om valget på valgkortet. I år sendes også 

valgkortene ut digitalt.  Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og 

trenger ikke printes ut. Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når du skal 

stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere.  
- Det eneste du MÅ ha med deg er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Har du dette, 

så får du stemt, fastslår direktøren.  

Berg legger til at det er noen som lurer på om man kan stemme på nett med digitalt 

valgkort, men det kan man ikke. Det er ikke gjort endringer i hvordan valget 

gjennomføres, og velgerne må møte opp i et valglokale og stemme på 

papirstemmesedler som tidligere. Man kan stemme i hele landet fram til 10. september. 

På valgdagen må man stemme i kommunen der man er folkeregistrert.  

 

Sendes til din digitale postkasse og varsler deg med SMS 

Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS. De som bruker 

Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse 

får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn. 

 

De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller 

som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 

månedene, får fortsatt valgkort tilsendt på papir. 

 

Totalt skal det sendes ut over 3,5 millioner digitale og ca 300 000 valgkort på papir. 

 

Les mer om digitale valgkort på valg.no 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digipost.no/
https://www.e-boks.no/
https://valg.apps.altinn.no/valg/valgkort
https://www.valg.no/for-velgere/stortingsvalget-2021/valgkort/
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 15. august: Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

Minnelund Nordli Kirkegård. 

 

pr. 10.08 har det  kommet inn kr. 21 750,- på spleis og kr. 5 000,- direkte inn på vår 

konto. 

Vi har da finansiert 126 750,- av 160 000,- som er nødvendig for å få den slik som i 

Sørli. 

 

Det er fortsatt mulighet til å gi på konto 4448.10.38372 eller spleis.no 

 
 

 

LAG OG FORENINGER 
 

FRIIDRETTSKVELD 

Mandag 16.8 arrangeres det friidrettskveld på fotballbanen. Det blir mulig å teste seg 

på 60 m, lengde og kast med liten ball. Alle er velkommen til å delta, uansett alder. Ta 

med naboen og besteforeldre - dette blir gøy! Vel møtt kl.18 den 16.august.  

          Aktivitetsgruppa, Lierne IL  

 

 

BILBINGO PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS  
onsdag 18. august kl. 19.00. Velkommen!    Tunnsjø bingolag 

 

 
 

Møte 
Nordli menighetshus 

Søndag 15. august kl 18.00. 

*Tale og sang av Ole Andreas Meling 

*Misjonsinformasjon 

Varmt velkommen!   www.misarepta.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spleis.no/
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BESØK AV 2. KANDIDAT TERJE SØRVIK ONSDAG 11. AUGUST- 

ÅPENT MEDLEMSMØTE I SUNDSETER`N KL. 18.00  

Onsdag 11. august kommer Terje Sørvik til Lierne. Han vil besøke utvalgte bedrifter i 

løpet av dagen og fra ca kl 15.30- 16.45 er han å treffe på stand utafor Joker Lierne på 

Jule. 

Kl 18.00 inviterer Lierne AP til åpnet medlemsmøte i Sundseter`n hos Grete med 

bålkaffe og “valgkampklenning”  Terje vil innlede om Ap sine hovedsaker og veien 

mot valgseier og Stortingsplass for Terje.   

Velkommen!  

 

v/Leder Jørn Ove Totland 

 

 

DIVERSE 
 

I hi snart jøbbørs dag, men i reis te Svalbard å bli der nån daga.  

Dæffer e i itj heim. I hi d i treng tå stort å smått, så dåkk trøng itj tenk 

på de.           Ole Birger 
 

 

VENNLIGST INGEN OPPMERKSOMHET PÅ 70-ÅRSDAN! 
           Solveig Lillemark 

 

 

 

LEILIGHET TIL LEIE PÅ HERREDSHUSET I SANDVIKA 
3 roms leilighet på 74 kvm i 1. etg., blir ledig fra 6. september 2021. 

Om du er interessert ta kontakt med Elinor Skærvik Bolling på tlf 951 35 900 
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