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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

 

Møte i Lierne formannskap tirsdag 22. juni kl 15.00. 

Sakliste og sakspapirer er tilgjengelig på kommunens hjemmesider i løpet av  

onsdag 16 .juni 

 

 

ENDRINGER I LIERNE KOMMUNE OG SERVICETORGET FRA 

MANDAG 28. JUNI 2021 
 

Under budsjettbehandlingen høsten 2020 ble det vedtatt at Lierne servicetorg reduseres 

med ressurser. Dette betyr at servicetorget ikke blir bemannet fra 28. juni 2021. 

 

Telefon til Lierne kommune, 74 34 34 00, vil fortsatt betjenes som i dag;  

mandag til fredag kl. 09.00-15.00. 

 

Alle besøkende bes ta kontakt på forhånd og gjøre avtale med den de skal snakke 

med/treffe. 

 

I tillegg ber vi om at hjemmesiden www.lierne.kommune.no benyttes for å finne 

kontaktopplysninger til ansatte på telefon og epost.  

 

Biblioteket vil få ny åpningstid, se egen annonse fra Lierne folkebibliotek.  
 

 

 

NY ÅPNINGSTID VED LIERNE FOLKEBIBLIOTEK FRA 28.06.2021  

  

Mandag kl. 10.00-15.00 
Onsdag kl. 10.00-15.00 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
http://www.lierne.kommune.no/
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Agenda: 

Kl 16.00 Temamøte Visit Namdalen 

   Orientering fra prosjektleder for «Levende Lierne» 

 
Lierne 15. juni 2021 

Bente Estil, sign 

Ordfører 
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      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 
 

Lierne kommune har flere ledige stillinger innen helse og 
omsorgsetaten 

 
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..» 

 
1. Ledig stilling som aktivitør ved Lierne Helsetun 

 
Ledig 40% stilling som aktivitør fra 1. september 2021. 
Arbeidsområder som ligger til stillingen er livsgledeaktiviteter i avdeling, aktivitetsstue som også inkluderer 
dagtilbud for demente.  Aktivitør vil ha arbeidsdager med 3 dager pr uke. Arbeidstiden er kl 09.30-14.30.  
 

- Vi søker etter deg som er utdannet aktivitør. 

- Har interesse for eldre- og demensomsorg. 

- Annen relevant utdanning kan vurderes 

- Har gode evner til å arbeide selvstendig og til tverrfaglig samarbeid 

- Har god kommunikasjonsevne 

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

- Lønn etter tariff 

 

Spørsmål angående stillingen kan rettes til: 
leder institusjon Lina Kvetangen, tlf; 976 67 652  mail: lina.kvetangen@lierne.kommune.no  
leder hjemmebaserte tjenester Silje Nordal, tlf 977 21 739, mail: silje.nordal@lierne.kommune.no  

 
2. Ledig helsefagarbeiderstilling ved Lierne Helsetun  

 
Ledig 60 % stilling som helsefagarbeider fra 1. oktober 2021 

  
40% av stillingen er fast ansettelse på avdeling Kosheim (skjermet enhet), og 20% er et vikariat på 
Lang/korttidsavdelingen med muligheter for fast ansettelse etter hvert.  
I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide hver 3 helg.   
 

• Vi søker etter deg som er helsefagarbeider  
• Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse  
• Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel.  
• Lønn etter tariff  

 
Spørsmål angående stillingen kan rettes til: 
Leder institusjon Lina Kvetangen tlf 97667652 / mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no 
Helse og omsorgssjef, Edith Valfridsson tlf 95799475 / mail edith.valfridsson@lierne.kommune.no  

 

 
 
 

mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
mailto:silje.nordal@lierne.kommune.no
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
mailto:edith.valfridsson@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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3. Fast stilling som vernepleier/sykepleier/ miljøterapeut/helsefagarbeider med 
arbeidssted Steinhagan/Bjørklund 

 
Ledig 78% fast stilling som vernepleier/sykepleier/miljøterapeut/helsefagarbeider ved Steinhagan/Bjørklund 
fra 16. august 2021 

 

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 

 
Spørsmål angående stillingen kan rettes til enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller 
mail; elin.danielsen@lierne.kommune.no 

 
4. Vikariat som helsefagarbeider ved Lierne helsetun / bolig 

Ledig 82 % vikariat som helsefagarbeider ved Lierne helsetun, lang/korttidsavdeling og bolig fra 24. august 

2021 – ca 15. august 2022. 

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

• Personlige egenskaper tillegges vekt ved tilsetting 

• Lønn etter tariff 

 

Spørsmål angående stillingen kan rettes til enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller 
mail; elin.danielsen@lierne.kommune.no 

 

5. Ledige stillinger som helsefagarbeider/assistent på helg både vikariat og fast 

med arbeid 3. hver helg på Bjørklund, Bolig og Steinhagan fra 16/8 21. 
 
Spørsmål angående stillingene 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 30.06.2021 
 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 20 juni  Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved prost Frode Askekjær. 

Nattverd. Offer til Kirkens Nødhjelp. 

http://www.lierne.kommune.no/
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LAG OG FORENINGER 
 

ST.HANS-FEIRING PÅ SKJELBRED GRENDEHUS  
 

Me sats på ei trivele St. Hans-feiring i år å, sjøl om verden e litt spesiell. Dåkk e 

velkømmin på grendehuset lørdag 26. juni frå kl. 15 å så læng folk trives. 

Me hi kjæmpego rømgraut, St. Hansbål, trimbingo å loddboksalg me fine premia.  Det 

bli servering tå graut både innomhus å på skjøttarbana. Kjøp bonga te rømgraut’n i 

kiosken førri du går inn på grendehuset.  

Arrangementet e godkjænt tå smittevernlegen i Lierne.  

Velkommen til dere alle           Arr. Skjelbred Grendehus  
 

 

Vinnere av sykkeltrim og trekking på trimbøker 2021!  
På årets sykkeltrim var det 99 små og store trimmere som deltok i løpet av 

uka. Vi gratulerer vinnerne:  

1. premie barn, 1500 kr: Milla Rødli 

1. premie voksen, 1500 kr: Reidar Rødli 

2. premie, 500 kr: Kine Katherine Sandvik 

3. premie, 500 kr: Solvor Ringstad Emanuelsen  

  

Følgende personer har vunnet 200 kr hver på trekking av våre 10 trimbøker:  

• Olav Hanssen, Gapahuken på Kvennmyra  

• Mats Håvard Fagerstrand, Skjelbred grendehus  

• Dorthe Sandvik, Totsåsveien  

• Olav Hanssen, Flyktningerennløypa  

• Aina Risvik, Eidesbrua  

• Per B. Totsås, Djupvassveien  

• Jan André Holand, Øybekken  

• Julla Westum, Kvelibrua  

• Olga Kvemo, Kvetangen  

• Sanna Kristina Totsås, Kvelifjellet/Kvennmyra  

 Gratulerer!   
  

Vinnerne av sykkeltrim og trimbøker vil bli kontaktet for overlevering av sine 

premier.         Aktivitetsgruppa, Lierne IL  
 

 

 

STØTTE FRA LIERNE SNØSKOTERKLUBB  
I år som i fjor ønsker Lierne Snøskoterklubb å støtte dugnadsånden i lokale lag og 

foreninger i Lierne.  

 

Begrunnet søknad med beskrivelse sendes til: Lierne Snøskoterklubb  

v/Rita Tangen på e-post riktangen@hotmail.no 

Søknadsfrist 1. juli.                                                       Styret i Lierne Snøskoterklubb 

mailto:riktangen@hotmail.no
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Sommerkort for studenter!  
Vi selger treningskort for studenter som bor hjemme i sommer. Dette er for ungdom 

over 16 år, og gjelder fra 18.juni til og med 15. august. Det koster 500 kr og kan 

vippses (504492) eller kjøpes på Joker Jule.  

Vi ønsker at alle som er innom senteret skal skrive seg opp på treningslista, og følge 

smittevernreglene våre.  

Vi ønsker alle en fin og aktiv sommer       

 

ÅRSMØTE og GRUPPEMØTE LIERNE AP.  
Lierne Arbeiderparti avholder Årsmøte med påfølgende gruppemøte  

søndag 20. juni kl 20.00 på Teams.  

Årsmøtet avholdes først og er åpent for alle medlemmer. De som ønsker å delta og 

som ikke sitter i kommunestyregruppa må gi beskjed til Jørn Ove Totland for å få 

innlogging.  

På gruppemøtet går vi gjennom sakene som skal behandles i kommunestyret  

den 22. juni. Dersom noen utenfor kommunestyregruppa har innspill til gruppemøtet 

kan de kontakte undertegnede. 
       Reidar Rødli, gruppeleder Lierne AP 

 

 

Lierne Senterparti. 
Innkalling til årsmøte. 

Vi prøver igjen. Det blir årsmøte på Lierne Gjestegård den 20 juni kl. 18 00. 

Kommunestyregruppa har møte fra 19 30. Medlemmer er velkommen til å delta på 

begge møtene.  

Enkel servering. Påmelding til Arnodd Lillemark innen lørdag 19/6. (95778140). 
 
 

 

DIVERSE 
 

 

All oppmerksomhet på dagen frabes!          Daniel 
 

 


