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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

Kjære Libygg 
Sakte men sikkert åpnes nå samfunnet opp igjen. Barnehage og skole går nesten som normalt, 

på helsetunet kan beboerne igjen få besøk av sine nære og kjære, og for mange barn (og 

voksne) kanskje det viktigste av alt; det er lov å spille fotball på «orntli». Selv om alt skal 

skje etter smitteverntiltakene som gjelder, så føles det veldig bra at vi begynner å bevege oss 

mot normalen og det som skal bli vår nye hverdag.  

Næringslivet i kommunen nærmer seg også en ny normal, tall fra NAV viser at det ved 

utgangen av mai var kun 1,7 % ledighet i Lierne. For næringslivet vet vi at ettervirkningene 

av disse månedene kan bli lange, og for noen kan virkningene komme utover høsten og langt 

inn i neste år.  Det har likevel vært gledelig å se hvordan næringslivet, selv med store 

utfordringer, har tenkt nytt og benyttet seg av de ulike tiltakspakkene for å fortsatt tenke 

utvikling.  

Våre lokale matbutikker har opplevd god omsetting i disse månedene. Vi har sett hvor viktig 

nærbutikken er for oss når slike ekstraordinære ting plutselig snur opp ned på det vi var vant 

til å gjøre. Når den nye hverdagen etter hvert setter seg mer og mer hos oss, må vi huske dette 

og fortsette å støtte opp rundt vårt lokale næringsliv. Skal lokalt næringsliv være på plass for 

oss når vi trenger dem som mest, må vi bruke dem ellers også.  

Jeg vet at mange syns disse månedene har vært lange og vanskelig. Nå er det snart full 

sommer, og mye er fortsatt usikkert, når kan vi besøke slektninger i Sveige, når kan de 

komme til oss, kan vi dra på planlagt ferie i august? Det er sagt at avklaringer kan komme før 

15. juni. 

Jeg vil igjen takke og berømme dere alle for innsatsen dere har gjort i denne dugnaden.  

Jeg håper når sommeren er over oss for fult, at vi er flinke til å møtes der det er mulighet for 

det, alt innenfor det som er tiltatt så klart. Det skal bli godt å kunne være litt sosial igjen,  

det kjenner vi nok på alle sammen.  

           Bente Estil, ordfører 

 

 

OPPHEVING AV TELERESTRIKSJONER PÅ KOMMUNALE VEIER 

Oppheves f.o.m. mandag 8. juni 2020.    Plan- og utviklingsetaten 

 

 

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

 
Utvalg: Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet 

Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen 

Dato: Torsdag 11.06.2020 

Tidspunkt:  13:00 

 
 

Til behandling:  
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 
 

17/20 20/3937   

 REFERATER FOLK OG LIVSKVALITET 11.06.2020  
18/20 20/3461   

 DIGIPRO HELSE  
19/20 20/3735   

 LIERNESKOLEN - FELLES PLATTFORM FOR STORTANGEN 

SKOLE OG SØRLI SKOLE  
20/20 20/3909   

 KOMPETANSEHEVINGSPLAN FOR GRUNNSKOLENE I INDRE 

NAMDAL OG SNÅSA  
21/20 20/3836   

 KULTURSTIPEND 2020  
22/20 20/3975   

 BEFARINGER OG TEMAMØTER HØSTEN 2020  
23/20 20/3938   

 ORIENTERING, SPØRSMÅL FOLK OG LIVSKVALITET 11.06.2020  

 
 

Lierne 2. juni 2020 

 

Steinar Bach, sign  

Leder 
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LIERNE KOMMUNE 

«Lierne – Det gode vertskap» 

 
 

                    
 

 

Lierne kommune har en ledig 60 % stilling som institusjonskokk ved 

Avdeling Kjøkken, Lierne Helsetun 
 

Avdeling Kjøkken, Lierne Helsetun, har fom 1. september ledig 60 % stilling som 

institusjonskokk. Ved avdelingen arbeides det i henhold til 6 ukers turnus, med arbeid hver 

tredje 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 kokk 

- Vi søker etter deg som har kjennskap til institusjonskjøkken 

- Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

 

 

Kan dette være interessant? 

Spørsmål til stillingen rettes til kjøkkenleder Anne Doris Freland på tlf. 911 54 971 / mail 

anne.freland@lierne.kommune.no eller leder Institusjon Lina Kvetangan, tlf. 976 67 652/ 

mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no 

 

Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune; www.lierne.kommune.no – 

ledige stillinger.  

Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og 

arbeidserfaring.  
Det er det som står i søknaden som vurderes. 

 

SØKNADSFRIST: 11.06.2020 

 

mailto:anne.freland@lierne.kommune.no
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 4  

 

INFORMASJON TIL EIERE AV FRITIDSEIENDOMMER I 

LIERNE KOMMUNE 

 
Renovasjonsforskriften for MNA-kommunene er vedtatt gjeldende for Lierne kommune.  

Lierne kommune har i sak 100/19 vedtatt renovasjon for fritidshus i Lierne kommune, herunder 

bolighus som benyttes som fritidseiendom. Med dette vedtaket har kommunestyret i Lierne innført den 

samme ordningen som gjelder i alle andre kommuner hvor MNA utfører oppdrag på vegne av 

kommunen, og kommunens vedtak er i tråd med lovverket på området. 

 

Utdrag fra renovasjonsforskriften: 

§ 3-2 Gebyrpliktig. I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse 

over 15m2 av ordningen med tvungen innsamling av husholdningsavfall og er 

dermed gebyrpliktig i henhold til denne forskrift. Gebyrplikten omfatter også 

permanente oppsatte campingvogner. 
 

Hytterenovasjonsgebyret er gjeldende fra 1.januar 2020. Kommunestyret fastsetter årlig differensierte 

gebyrsatser.  

 

Det er etablert nye renovasjonspunkter i kommunen disse kan du søke opp på kommunens 

hjemmeside eller på www.mna.no. 

 

Kildesortering av avfallet tilstrebes å være lik den som våre abonnenter utfører i husholdningene. Det 

er også satt ut en del containere for glass- og metallemballasje ved mange 

hytterenovasjonscontainere.  

 

Annet avfall som oppstår ved bruk av hytta skal bringes til en gjenvinningsstasjon, STØVIKA. 

Eksempler på slikt avfall er; treverk, farlig avfall, møbler, hvitevarer og annet elektrisk avfall. Dette 

skal IKKE settes igjen utenfor containeren. 

 

Last gjerne ned appen Min Renovasjon da har du full oversikt både over din egen tømmekalender 

samt hvor alle returpunktene er. 

 

NB: Alle spørsmål vedr renovasjon skal rettes til telefon 74 28 17 60. 
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 7 juni:  Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

Søndag 14 juni: Gudstjeneste i Tunnsjø kirke kl. 11.00 ved sokneprest Martin Ottosson. 

 

 

Plantedager på Sørli Kirkegård 
 

Årets plantedager gjennomføres 10, 11 og 12 juni fra kl. 14.00 til 17.00. Som tiltak for 

å redusere smitterisiko fordeles plantedagene over 3 dager. Du kan da hente ut 

blomster ved Matkroken Mebygda. Representanter fra menighetsrådet vil være tilstede 

i disse tidsrommene og utstede verdibonger for uttak på blomsterfondet. Kroner 40 for 

enkelgrav og 50 for dobbelgrav. Uttak på blomsterfondet skjer kun mellom 14.00 og 

17.00 på disse dagene. 

           Sørli Menighetsråd 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

SANDVIKA VEL 
Vi prøver med felles dugnad i Sandvika (strekningen Støvika-Eide) lørdag 27. juni. 

Det blir ei god dugnads-økt først, og felles grilling og sosialt samvær etterpå. 

De som har/vet om oppgaver som skulle vært utført, melder fra til styret innen 20. juni 

(ingen oppdrag for små, men kanskje noen for store..... ) 

Har DU lyst til å være med å bidra på ett eller annet vis, gi beskjed om det også, så vi 

vet hvor mange vi blir. 

Oppgavene fordeles på de som vil hjelpe til, så gjør vi det vi får til med de ressursene 

vi har! 

Vi har bruk for alle, enten du kan koke kaffe, bære kvist, rake plen, eller håndtere en 

motorsag... 

Håper på mange oppdrag og bra oppmøte! 

Hilsen styret i Sandvika Vel: 

Hans Erik, tlf: 977 90 170 

Per Ove, tlf: 909 95 985 

Hege, tlf: 917 90 266 
 

DIVERSE 

 

HUS LEDIG FOR UTLEIE I SANDVIKA 
Hus, ca 1,5 km fra Sandvika sentrum, ledig for leie fra ca 1.juli. Kjøkken, stue, bad, 

bod og soverom i 1.etg, + 3 soverom og toalett i 2.etg. 

Interesserte kan kontakte Sverre Strand for nærmere info. på tlf. 97971173  
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Hørselsklinikken Namdal kommer til Lierne torsdag 18. juni og fredag 19.juni. 

Nordli (Frivillighetssentralen): torsdag 18.juni kl.09-15. 

Mebygda (Næringsbygget): fredag 19.juni kl.10-14. 

 

Drop-in og timebestilling begge dager. 
Gjerne bestill time for høreapparatkontroll, hørselstest og justering av høreapparat. 

Salg av batteri og andre høreapparatrekvisitter. 

 

For spørsmål og timebestilling: 
Tlf/sms: 40677998 
E-post: sigrid@horselnamdal.no 
Velkommen!     

 

 

 

mailto:sigrid@horselnamdal.no

