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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

FORELDREMØTE I LIERNE KULTURSKOLE 
Mandag 23. august kl. 18.00 Stortangen skole, Liernehallens foajé 

Torsdag 2. september kl. 18.00 Sørli skole, musikkrommet 
Velkommen til informasjon om årets kulturskole og møt årets lærere og vikarer.  

      Mvh / rektor Ingela og kulturskolens team 😊 
 

OM INNREISE TIL NORGE. 

Det har vært mange spørsmål om hva som gjelder ved innreise til Norge, nå som Jämtland har bl itt oransje. 
Dette er oppsummert i noen punkter, utfyllende info må du selv finn på 
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-
innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet -oppholdssted-for-gjennomforing-av-

karantene2/id2791503/?expand=factbox2857908 

Personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene, og 
som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil kunne 
reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land de kommer reisende fra. De slipper karantene, test før 

ankomst, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise.  

Det er fargen på landet du reiser fra som avgjør om du må i reisekarantene og hvilke regler du skal følge ved 

innreise til Norge. For oransje og røde land og områder gjelder:  

Du må fylle ut registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og kan tidligst fylles ut 72 timer før 

innreise. Du finner skjemaet her. 

Du må ha med attest på negativ test. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise til Norge 

Du må teste deg på grensen, ved ankomst. Dette er en antigen hurtigtest og du må vente på teststedet til 

svaret er klart.  

Du skal i reisekarantene. Reisekarantenen kan gjennomføres i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. 
Dette fordi ingen land eller områder i EØS eller Sveits har smittepress som medfører karantenehotell. 

Hovedregelen er reisekarantene i 10 døgn. 

Utdrag hentet fra regjeringen.no den 17.08.21   www.regjeringen.no 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/?expand=factbox2857908
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/?expand=factbox2857908
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/?expand=factbox2857908
http://www.regjeringen.no/
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Møteinnkalling 
 
Utvalg: Utvalg for folk og livskvalitet 

Møtested:  Lierne kommunehus - Kommunestyresalen 
Dato:  26.08.2021 

Tidspunkt: 13:00 
 

Saksliste 
RS 1/2021  Endelig rapport fra tilsyn med Grong kommune ved Indre Namdal 

barneverntjeneste 
PS 22/2021  Høringsuttalelse Region plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030 

PS 23/2021  Kulturmiljøplan Lierne Kommune 2021 - 2025 
PS 24/2021  Lierne kommunes Kulturstipend 2021 
PS 25/2021  Tilskudd om støtte til manusutvikling til Pe-Torsa Vel 

PS 26/2021  Orienteringer og spørsmål Folk og livskvalitet 26.08.2021 
 

Lierne 17. august 2021 
Reidar Rødli, sign 

Leder 
 

 
 

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. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:totland76@gmail.com
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80 % LEDIG HELSEFAGARBEIDERSTILLING VED LIERNE HELSETUN   
  
Ledig 80 % fast stilling som helsefagarbeider på avdeling Kosheim. (skjermet enhet) 

 
I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide hver 3 helg.    

   
 

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 sender søknaden kan det være greit å vite:  
• Vi søker etter deg som er helsefagarbeider  

• Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse  
• Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel.  

• Lønn etter tariff  
• Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll 

ut fullstendig)  
• Søknadsfrist: 1.september 2021 

• Oppstart 1.november 2021  
•   

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med leder 
institusjon Lina Kvetangen tlf 97667652 / 

mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no eller helse og omsorgssjef, Edith 
Valfridsson tlf 95799475 / mail edith.valfridsson@lierne.kommune.no  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
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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 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Ny søknadsfrist! 

 
SMIL-tilskudd  

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
Hva kan du søke tilskudd til? 
❖ Hydrotekniske anlegg og erosjon 

F.eks. oppgradering av avskjæringsgrøfter, eksisterende avløp og miljøplantinger mm.  
❖ Biologisk m angfold og kulturlandskapstiltak 

F.eks. rydding og istandsetting av gammel beitemark, slåttemark, etablering/skjøtsel av 
kantsoner dammer i kulturlandskapet mm. 

❖ Forurensningstiltak i foretakets driftsopplegg 

F.eks. oppsamling av avrenning, tak/dekke over gjødselkum mm.  

❖ Kulturminner og verneverdige bygninger 

❖ Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

 
Hvordan søke? 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/ 

 
Tilskudd til drenering av jordbruksjord 

Hva kan du søke tilskudd til? 
❖ Systematisk og usystematisk grøfting 

❖ Profilering 

❖ Om graving 

❖ Avskjæringsgrøfter 

Hvordan søke? 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/ 

Søknadsfrist: 23.8.2021 

stig.freland@lierne.kommune.no
http://www.lierne.kommune.no/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
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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 

 
 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 
Søndag 22. august 2021Ingen gudstjeneste i Lierne. 
 

 
 
 

 

http://www.valg.no/


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 7  

LAG OG FORENINGER 
 

NORDLI PENSJONISTLAG 
Medlemsmøte Overhalla 31. Augus 2021. Bruss fra Frvilligsentralen kl 09.30.  

Besøk; Laksetoget, Ranem kirke, Fru Oppdals Gårdshotell. 

Bindende påmelding innen onsdag 25. august til Tonny, 99 26 18 63.  

Liv, 99 02 32 14.          Styret 
 

 

NORDLI PENSJONISTLAG 
Medlemstur til Overhalla 31. august. Buss fra Frivilligsentralen kl 09.30. 
Besøk: Laksetoget, Ranem kirke, Fru Oppdals Gårdshotell. 

Bindende påmelding innen onsdag 25. august. Påmelding til; 
Tonny, tlf 99 26 18 63. Liv, tlf 99 02 32 14.      Styret 
 

 

TREKKING PÅ TRIMBØKER VINTER /VÅR 2021 

Totalt 1312 turer.Trimmere med 30 turer eller mer.Trekking av 4 x 300.-kr er blant 
disse med  

1. Oddbjørg Ingulfsvann 
2. Synnøve Ingulfsvann 

3. Sissel Ingulfsvann 
4. Bertil Anderssson 

5. Jorunn Andersson 

6. Solbjørg Gåsbakk 

7. Siv Estil 

8. Leif Erik Ditløv  

9. Torhild Avdem  

10.  Inger Ingulfsvannn 
11. Ann-Cathtrin Aasen 

12. Arve Aasen 

13. Svein Dahl 

14. Marie Louise Winter 
15. Henny Øye 

 

Trekking av 10 premier blant alle turer. 

1. nr.447 Sissel Ingulfsvann 
2. nr.173 Svein Dahl 
3. nr.1008 Bertil Andersson 

4. nr.450 Oddbjørg Ingulfsvann 
5. nr.1264 Terje Reitan 

6. nr.1193 Leif Erik Ditløv 
7. nr.1199 Inger Ingulfsvann 

8. nr.38 Laila Bygseth 
9. nr.297 Sissel Ingulfsvann 

10. nr.1283 Inger Ingulfsvann 
Premier blir utlevert.        Tunnsjø Idrettslag 
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BIL-BINGO PÅ SKJELBRED GRENDEHUS 25. AUGUST KL. 18.00 

(merk tidspunkt) 
Velkommen til den siste bingoen for i år. Premiesum 15.000 kr. Salg av kaffe, 

solobingo og lodd.  Velkommen 🙂    Arr. Skjelbred Grendehus 

 

 
 

 
 


