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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

ÅPNINGSTIDER VED DE KOMMUNALE KONTORENE  

JULE- OG NYTTÅRSHELGEN 2020 

Arbeidstiden i romjulen er for alle kontoransatte fra kl. 08.00 - 15.30. 

For å kunne ta ut opparbeidet avspasering, og fordi pågangen av publikum er mindre 

enn vanlig disse dagene, har de kommunale kontorene, Lierne Servicetorg og 

biblioteket åpningstid fra: 
  

Torsdag 24. desember kl 09.00 – 12.00 

Mandag 28. desember kl 10.00 – 14.00  

Tirsdag 29. desember kl 10.00 – 14.00 

Onsdag 30. desember kl 10.00 – 14.00 

Torsdag 31. desember kl 09.00 – 12.00 

 

Spesielle forhold kan gjøre at enkelte kontorer ikke er tilgjengelig enkelte dager. 

Rådmannen 

 

 

ENDRING I RUTINER FOR MELDING OM DØDSFALL 
 

Ny forskrift til arveloven trer i kraft 01.01.21. Av forskriftens § 6 fremgår det at 

dersom dødsfallet ikke meldes digitalt, skal dødsfall i Norge meldes på et fastsatt 

skjema til tingretten der den avdøde var bosatt. Adgangen til å melde dødsfall til 

lensmannen bortfaller. 

 

Skjemaet for melding om dødsfall vil ligge på nettsiden" domstol.no." 

        Jørn Ove Totland, Politikontakt 

 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

 

http://www.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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Kjære alle Libygg  
Vi er snart ferdig med 2020. I fjor da vi ønsket et nytt 10 -år velkommen ante vi lite om 
hvordan starten på dette 10-året kom til å bli. Jeg så fram til mange 50-
års feiringer, Storsjøcup for siste gang med 16-åringen, og sommerferien til Kroatia var 
under planlegging. Sånn ble det ikke. 
 

Ved juletider i fjor hadde vi så vidt begynt å høre om et nytt virus som hadde sitt opphav i 
Wuhan-provinsen i Kina. Hvordan dette skulle komme til å påvirke oss hadde vi ikke mange 
tanker om. I hvertfall tenkte jeg at dette var så langt unna at det ville nok bare forsvinne av 
selv, uten at vi ville merke noe her oppe. Sånn ble det heller ikke.  
Viruset kom stadig nærmere og etter hvert ble korona det ordet vi alle ble mest opptatt av, 
og vi forsto at dette måtte også vi her oppe i vår lille fjellbygd forholde oss til. 
 

Den 12. mars ble Norge “stengt ned” “De mest inngripende tiltak siden 2. verdenskrig” sa 
statsminister Erna Solberg i pressekonferansen denne dagen. Vi kjenner alle til det 
som skjedde da, stengte skoler og barnehager, besøksstans på helsetunet, et næringsliv som 
ikke lenger fikk sine oppdrag og mista kunder, avlyste arrangement og en stengt grense. Alle 
ble vi berørt av noe og fikk kjenne disse inngripende tiltak på kroppen.  
Jeg husker særlig den første tirsdagen etter nedstengingen, jeg hadde vært en tur i lysløypa, 
og gikk nedover heim og forbi Liernehallen, helt mørkt, ikke en bil på parkeringa og ikke et 
menneske å se. På tirsdager skulle det normalt vært fult på parkeringa, fult av unger i 
bassenget og på volleyballtrening. Det er vanskelig å beskrive den følelsen jeg fikk da, følte 
vel nærmest at jeg var med i en eller anna film, men tror det var akkurat da jeg forsto at 
dette er alvor. 
 

Vinteren gikk, og våren kom, vi fikk åpnet skolene og barnehagene, vi feira 17-mai- på en litt 
uvanlig måte, russen fikk en helt anna russefeiring, konfirmasjoner ble utsatt og 
skoleavslutninga var å helt annerledes enn før.  
På starten av sommeren så det riktig så lyst ut med tanke på smitte, og så fikk vi en helt 
fantastisk tidlig i-sommer i juni, den fortjente vi virkelig! 
 

I løpet av sommeren kunne vi kjenne litt på ”normal” følelsen igjen, noe arrangement ble 
gjennomført, det ble en slags Li-martna og det ble Totsås-rock, men Pe-Torsa kunne ikke 
invitere gjester til Oppgården i år.   
  
Høsten kom, og jakta ble gjennomført tilnærmet som normalt, har hørt at flere var nøye 
med både avstand og antall rundt kaffebålet. Vi er utrolig privilegert som har denne 
muligheten, og kan nyte naturen på en slik måte og samtid høste av den.  For mange 
har nok jakta, og kanskje mest det sosiale med den, vært ekstra viktig i år. 
 

Rundt oss økte smittet igjen i løpet av høsten, og alle har vi nok kjent litt på “når kjem den 
hit?”  
Vi kan nok si at vi har vært heldige som har unngått direkte smitte i egen kommune, men vi 
har også vært dyktige. Jeg er skikkelig imponert over den innsatsen som er lagt ned, det 
gjedder ansatte, næringslivet, og ikke minst det hver enkelt innbygger har gjort for å bidra i 
denne dugnaden.  
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Nå er det jul igjen, og vi går mot dager med litt fri, god mat og avslapping. Men ikke alle har 
fri, dere som jobber innen helsevesenet er på plass døgnet rundt for 
å lage gode dager for dem som trenger dere. Igjen en stor takk til dere! 
 

En stor takk også til alle dere andre som har hatt en helt annerledes jobbhverdag i 2020.  
Kommunestyret hadde mandag årets siste møte og fikk vedtatt budsjett for 2021.   
Kommunestyret ser behovet for endringer i hele organisasjonen Lierne kommune for at vi 
skal være en bærekraftig kommune på lang sikt. Derfor setter vi gang et arbeid som vi har 
valgt å kalle “Lierne- bærekraftig kommune 2030”. Dette er noe vi gjøre for at Lierne skal 
være en god plass å bo,  flytte til, vokse opp i og bli gammel i også i fremtiden. 
 

Skal vi lykkes må vi som er politikere, administrasjon, ansatte, innbyggere, frivillige sektorer 
og næringsliv gå sammen for å utforme kommunens fremtid. Vi vil involvere bredt i dette 
arbeidet. De store oppgaver og utfordringer løser vi best i fellesskap. 
 

Da vil jeg til slutt ønske alle en riktig god jul og de aller beste ønsker for 2021, og at vi 
etter hvert får en hverdag hvor vi kan møtes og gi hverandre en klem!  

Hold ut, hold avstand, vask og sprit hender også i jula!  
Bente Estil   

Ordfører  
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LEDIG STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED SØRLI BARNEHAGE 
 

Våren 2021 er følgende barne- og ungdomsarbeiderstilling ledig i Sørli barnehage i Lierne: 
 

Sørli barnehage: 

Ledig 60 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra 15.01.21 -31.06.21. Arbeidet er innplassert på småbarnsavdeling 

- mandager, torsdager og fredager.   
 

Kvalifikasjoner 

• Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.  

• Hvis en ikke får kvalifiserte søkere så vil det vurderes tilsetting av assistent.  

 

Ansvars og arbeidsoppgaver 

• Barn og ungdomsarbeider har medansvar for at barnehagen følger gjeldende lover og forskrifter, med særlig vekt 

på at barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.  

• Barn og ungdomsarbeider medvirker til at kommunens og barnehagens verdigrunnlag og «Lierne det gode 

vertskap» blir fulgt opp 

• Barn og ungdomsarbeider skal bidra aktivt til utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

• Pedagogisk samarbeid med pedagogisk leder og det øvrige personale i barnehagen 

• Bidra til et godt foreldresamarbeid  

• Bidra til at barna blir ivaretatt på best mulig måte innenfor de rammene som er gitt 

Personlige egenskaper 

• Gode samarbeids og kommunikasjonsevner 

• Brukerorientert, raus og fleksibel  

• Utviklingsorientert og samarbeider godt i team  

• Evnen til å lytte og å være reflektert  

• Effektiv, strukturert og selvstendig 

• Bidra til et godt arbeidsmiljø 

• God digital kompetanse 

 

Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige egenskaper og egnethet til å 

kunne videreutvikle barnehagene som et viktig utvikling- og læringsmiljø. 

 

Spørsmål rettes til: 

Styrer Sørli barnehage, Bjørn Rasmussen, tlf. 48 11 06 47 

Oppvekst- og kultursjef, Patrik Lundgren, tlf. 94 97 99 73 

 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. 1 måneds oppsigelse i vikariat. Krav om politiattest ved tilsetting. 

 

Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider www.lierne kommune.no. 

Merk at elektronisk søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.  

 

Søknadsfrist 06.01.2021   

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Julaften 24. desember: Åpen kirke i Sørli kl. 17.00 - 18.00 Vi synger julen inn og 

juleevangeliet leses. 
 

1. Juledag 25. desember:  Høytidsgudstjeneste i Nordli Kirke kl. 18.00. 

Offer til NMS konto 4448.10.28016. 

 

2. Juledag 26. desember:  Høytidsgudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00. 

      Offer til NMS konto 4448.10.28016. 
 

Nyttårsaften 31. desember: Minnegudstjeneste sendes på Lierne Kommunes  Facebook side 

kl. 15.00. Vi minnes våre døde i 2020. 

      Offer til Blå Kors konto 4448.12.69889. 
 

1. nyttårsdag 1 januar:  Ingen gudstjeneste i Lierne. 

http://www.lierne.kommune.no/
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INFORMASJON FRA HELSE OG OMSORGSETATEN 
 

Koronatelefonen: 

Koronatelefonen er bemannet alle dager i jula i tidsrommet 08.00-12.00.  

Tlf. 906 20 664 

Ved øvrige tider henvises til legevakt tlf. 116 117 / 74 34 35 90 
 

Åpningstider legekontoret i jula 

Juleaften – torsdag 24. desember kl. 08.00-12.00 

Mandag 28. desember kl. 08.00-14.00 

Tirsdag 29. desember kl. 10.00-14.00 

Onsdag 30. desember kl. 10.00-14.00 

Nyttårsaften - torsdag 31. desember kl. 10-12 
 

Legevakt er døgnåpen. Ring 116 117 / 74 34 35 90 

Hvis akutt, ring 113. 

 

Ønsker alle en riktig God Jul og Godt Nytt År! 

          Helse og omsorgsetaten 

 

 

LIERNE FOLKEBAD 
Det blir åpent Folkebad tirsdag 29. desember 2020. 

 

Kl. 15.30 LHL Vanngymnastikk med instruktør 

Kl. 17.30 Småbarns svømming, barn under skolealder m/foresatte 

Kl. 19.30 Alle, svømmeaktivitet 

 

Påmelding: Bestill antall plasser og så må det skrives navn på alle som skal i 

bassenget, skrives til slutt under notat 

Hvis en er påmeldt, men ikke får til å delta så gå inn å meld av eller ring 95029332, så 

andre melde seg på ledige plasser       

 

Påmeldingsfristen er nå 1 time før bassenget.  

Påmelding: https://lierne-kommune.reservio.com  

 

I garderobene er det begrensninger på antall samtidig, så ikke bruk lenger tid enn 

nødvendig, slik at neste pulje slipper til.  

Klær legges/pakkes i poser/bagger og settes under benken. 

 

HUSK!!:  

- Er du ikke helt i form så bli hjemme. 

- Hold avstand. 

- Vask hender.  

VI ØNSKER ALLE BADERE EN RIKTIG GOD JUL! 

 

https://lierne-kommune.reservio.com/
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LAG OG FORENINGER 
 

 

TAKK ALLE dere som i en eller annen sammenheng har 

bidratt i Lierne IL's regi i året som har gått! Året 2020 har 
bydd på store og små utfordringer; det har vært fra full 
stopp i alle aktiviteter til gradvis opptrapping med både 
treninger og konkurranser. Trenere og utøvere har satt 
seg inn i smitteverntiltak på nytt og på nytt. Mange har 

lagt ned en enorm innsats for at barn og unge skulle få et tilbud, om enn noe 
redusert, også i år. Ingen nevnt ingen glemt! Det største prosjektet har vært ny 
lysløype og tursti i Nordli. Her er det noen som har lagt ned MANGE dugnadstimer, og 
som fortjener en ekstra stor takk! Den offisielle åpninga ble det en brå stopp på, 
ettersom det var planlagt til siste karusellrennet, som alle vet ble avlyst i midten av 
mars! Vi håper mange får glede av å benytte anlegget i årene som kommer, sommer 
som vinter!  
 
Pga. Koronasituasjonen er det bestemt på siste styremøte at det ikke blir noen 
innendørsaktivteter/ juleturneringer i regi av Lierne IL i jula. Vi oppfordrer i stedet alle 
til å komme seg ut og benytte de flotte skiløypene vi har i kommunen. Det er mulig å 

vippse frivillig løypeavgift for de som ønsker det😊 Vippsnr: 558315. 
 
Til slutt ønsker vi å ønske alle en God og fredfull jul & Godt nytt år! Og med 
forhåpninger om et mer normalt idretts år i 2021! 

Styret i Lierne IL 
 

DIVERSE 

 

Åpningstider før jul og i romjula 

på Matkroken Mebygda 
 

Tirsdag 22.12. 09.00 – 17.00 

Onsdag 23.12. 09.00 – 17.00 

Juleaften 09.00 – 12.00 

1. – 3.  juledag - stengt 

 4. - 6.  juledag 10.00 – 15.00 

Nyttårsaften 10.00 – 13.00 

Lørdag 02.01. 10.00 – 15.00 

 

Vi ønsker dere alle ei 

 

riktig god jul og et godt nytt år!  
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LEDIG LEILIGHET SENTRALT I SANDVIKA LEDIG FRA 

FEBRUAR 2021.VED INTERESE TA KONTAKT PÅ  

TLF. 95026515       Lierne Mesterbygg AS 

 

 

VASKEHALLEN I SERVICESTASJONEN ER IGJEN I DRIFT 

Det har blitt ny betalingsløsning der, nå er det kortautomat (visa). Kortautomaten står 

inne i vaskehallen og kan benyttes døgnet rundt. Innkjøpte polletter kan leveres inn på 

servicestasjonen før 31/12-2020.      Lierne 1-2-3 AS 
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Lierne kommune ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt 2021! 

 
 

 


