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Uke 5

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
STATUS VAKSINASJON I LIERNE KOMMUNE
Vaksinasjon pågår fortløpende i takt med hvor mange vaksinedoser vi får pr uke.
Til nå er det satt totalt 35 doser, hvorav 7 doser har gått til helsepersonell.
Vi har vaksinert første dose til innbyggere som skal ha vaksine ved avdelingen Lierne
Helsetun, 5 stk har også fått dose nr 2.
Vi er nå i gang med å vaksinere innbyggere ut på bygda i alderen 85 år og eldre i
prioritert gruppe 2.
Helse og omsorgsetaten

TRENGER DU Å KONTAKTE HELSE OG OMSORGSETATEN
ANGÅENDE KORONA ELLER VAKSINASJON MOT COVID-19?
Koronatelefon
Koronatelefonen 906 20 664 er åpen alle hverdager i tidsrommet 9-12.
Vaksinasjonstelefon
Vaksinasjonstelefonen 477 63 197 er åpen alle hverdager i tidsrommet 9-12
Helse og omsorgsetaten

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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REKREASJONSLØYPER SNØSKUTER I LIERNE – ULOVLIG KJØRING

Lierne kommune åpnet sine rekreasjonsløyper for snøskuter vinteren
2016. Dette etter to års grundig arbeid, involvering og kartlegging for å
finne de traseer som hensyntar naturverdier og grunneierinteresser. Det er
nå lagt til rette for ca 40 mil med rekreasjonsløyper, og Lierne
snøskuterklubb legger ned en formidabel innsats for at løypene stikkes og
holdes åpne.
I fem år har løypene blitt evaluert, det er gjort justeringer og endringer med
bakgrunn i erfaringer vi har gjort oss. Dette har fungert, og
tilbakemeldingene fra politiet har vært gode. Kjøringen har foregått etter de
godkjente traseene og ulovlig kjøring har frem til nå nesten ikke eksistert
De siste ukene har det dessverre vært flere episoder med ulovlig
kjøring, “avstikkere” fra løypene og direkte “villkjøring”. Dette har ført til
flere anmeldelser.
Lierne kommune som eiere av løypene aksepterer ikke slik kjøring, og vil
også framover anmelde ulovlig kjøring. Formannskapet har møte neste uke,
og der vil det bli diskutert hvordan Lierne kommune skal forholde seg hvis
den ulovlige kjøringen fortsetter.
Fra politiet sin side oppfordres det også til å melde fra om
ulovlig kjøring når man ser at det skjer. Dette gjøres direkte til tlf 02800.
Vi er alle opptatt av å kunne ha disse løypene som et tilbud til både egne
innbyggere og tilreisende.
Skal vi fortsatt ha rekreasjonsløypene må regelverk følges!
Bente Estil, ordfører Lierne kommune
Jørn Ove Totland, politikontakt
Stian Solberg, leder Lierne snøskuterklubb
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne formannskap
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 09.02.2021
13:00

Agenda:
Kl 12.00
Kl 13.00

Statusmøte: Lierne 2030
Ordinært formannskapsmøte

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

7/21

20/8141
DEBATTHEFTE 2021 - KS

8/21

21/703
REFERATER FORMANNSKAPET 09.02.2021

9/21

20/6289
SØKNAD OM VEGAVGIFT PÅ PRIVAT SKOGSVEG, BENGTTJØNNVEGEN

10/21

20/7703
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - REKVISISJON AV
KARTFORRETNING GNR. 27 BNR. 1

11/21

21/510
LK-SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - KNUT
ARNE SIVERTSEN 032031

12/21

21/702
ORIENTERING OG SPØRSMÅL FORMANNSKAPET 09.02.2021

Lierne2. februar 2021
Bente Estil, sign
Ordfører
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Lierne kommune har ledig vikariat, 100 % stilling i tjeneste for psykisk
helse og rus, Familieenheten. Stillingen er ledig fra 15.07.21 til 15.07.22
Dette er en helse og sosialfaglig høgskolestilling med krav om videreutdanning i
psykisk helse.
I stillingen inngår forebyggende, brukerrettet arbeid, tverrfaglig og tverretatlig arbeid
samt saksbehandling. Denne stillingsressursen er faglig ansvarlig for kommunens
psykososiale kriseteam.
Stillingsinstruks og arbeidsbeskrivelse foreligger.
Familieenheten består i tillegg til denne stillingsressursen av sosionom,
helsesykepleier og fagansvarlig barn og unge.
For deg som ikke er kjent med 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..»
Når du søker kan det være greit å vite:
vi søker deg som har helse og sosialfaglig høgskoleutdanning
har videreutdanning innen psykisk helse
har erfaring fra arbeid innen kommunal sektor
er fleksibel
er løsningsorientert
kan samarbeide og ser viktigheten i å samarbeide tverrfaglig
personlig egnethet vil bli vektlagt
- Stillingsprosent: 100 %
- Lønn i henhold til tariff
- Søknad: Elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut
fullstendig)
- Søknadsfrist: 25.02.21
- Oppstart 15.07.21. Introduksjon vil gis i forkant.
- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse
Dersom du har spørsmål som gjelder stillingen ta kontakt med gruppeleder ved
Familieenheten, Ellen Totland Elstad, tlf 477 61 942
ellen.totland.elstad@lierne.kommune.no, eller helse og omsorgssjef,
Edith B. Valfridsson tlf 957 99 475 / edith.valfridsson@lierne.kommune.no
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FERIEVIKARER HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD 2021
Helse- og omsorgsetaten og renhold har behov for ferievikarer sommeren 2021 på
følgende steder:
Lierne Helsetun, sykehjem
Lierne Helsetun, kjøkken
Lierne Helsetun, vaskeri
Lierne Helsetun, aktivitør
Legekontoret
Åpen omsorg/hjemmehjelp
Boliger for funksjonshemmede
Brukerstyrt personlig assistent/boveiledning
Renholdere på Helsetunet, adm.bygg, Nordli og Sørli barnehage m.v.
For å dekke vårt behov trenger vi assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere,
helsesekretærer og sykepleiere. Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter.
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.
Spørsmål kan rettes til helse- og omsorgskontoret, tlf. 469 28 588, for renhold
Kristel Raudsepp Stuenes tlf. 482 45 273.
Ansettelse og avlønning skjer på vanlige kommunale vilkår.
Kun elektroniske søknader blir vurdert.
Merk at søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som vil bli vurdert. Søknaden må
inneholde ønsket arbeidssted i prioritert rekkefølge, og ønsket stillingsprosent.
Elektronisk søknadsskjema finner du på Lierne.kommune.no
Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 25 -32, må også levere
elektronisk søknad.
Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i vikariat ved helse og
omsorgsetaten.
Søknadsfrist 28. februar 2021.
Helse- og omsorgsetaten/PU-etaten
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Har du fått spørreskjema fra HUNT?
Er du over 70 år og har mottatt spørreskjema fra HUNT, minner vi om svarfristen den
8. februar 2021. Målet er å undersøke hvordan smitteverntiltakene som følge av
koronapandemien har påvirket eldres livssituasjon. Alle svarene vi får vil kunne bidra
til at liknende situasjoner håndteres bedre i fremtiden.
Om du trenger hjelp til utfylling eller å postlegge spørreskjemaet, er det fint om du ber
pårørende om bistand.
Tusen takk for hjelpen! Hilsen HUNT Aldring i Trøndelag
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 7 februar 2021: Planlagt gudstjeneste i Nordli Kirke avlyses grunnet
gjeldende innreiserestriksjoner fra Sverige.
Nytt mobilnummer til sokneprest Martin Ottosson: 412 114 87

LAG OG FORENINGER
LIERNE SNØSCOOTERKLUBB – ÅRSMØTE
Lierne snøscooterklubb avholder årsmøte torsdag 4. februar 2021 kl 18.00.
Vanlige årsmøtesaker. P.g.a. Covid19, kan vi ikke ha fellesmøte. Men alle som ønsker
å delta på Teams, bes kontakte Stian Solberg på tlf 959 22 616, evt. SMS.
Styret

SKI-INFORMASJON SØRLI
Lysløypekarusellen i Sørli starter i nå uke 5, ONSDAG 3. februar Kl. 18:00
(med forbehold om temperatur, følg med på Facebook for ev. avlysninger)

Hver onsdag fremover er det karusellrenn med saft og trekking på kveldspremie.
Trekking kl 19:00
Vi har i år, med litt kortete sesong satt startkontingenten til: Familie Kr 200,- Voksne
over 16 år Kr 100,- og Barn under 16 år Kr 50,INNBETALING TIL Konto 4212.46.76589 Merk innbetaling med navn.
Går du andre dager enn onsdag skriver du navnet ditt i boka i den grønne postkassen
på varmebua eller ved Sørlihallen.
Det vil bli kjørt nye spor på søndag, onsdag og til helga hvis været tillater eller krever
det. Trimløype/Stakeløype fra Sørlihallen ca. 3 km blir kjørt de samme dagene.
Hvis du bruker løypene våre oppfordres du til å betale inn årets startkontingent innen
utgangen av februar.
Det koster å drifte Lysløypa, de andre løypene og tråkkemaskina, støtt opp om
løypetilbudet.
Skigruppa, SIL
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ÅRSMØTE I RØDE KORS LIERNE
søndag 28. februar 2021, kl 18.00 på Røde kors huset.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt til leder, Anja Gjemse,
Julesveien 446, 7884 Sørli, eller e-post: anjae00@hotmail.com
senest 14/2 21. Vanlige årsmøte saker.
Påmelding til tlf 41 32 49 33.
Kaffe m/noe til spanderes.
Røde kors Lierne

DIVERSE
JEG VIL RETTE EN STOR TAKK til de som arbeidet på Ambulansen her i Nordli
omkring 4. desember 2020. Jeg ble alvorlig syk, og de var veldig gode og hjelpsomme.
Hilsen Svanhild Gagnås

TUSEN TAKK for alle hyggelige hilsninger på min 80-årsdag.
Håper at vi kan treffes etter hvert.

Gunhild
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