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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

BILDER TIL LIERNES KULTURKALENDER 2021 
For å få til en ny fin og spennende kulturkalender så trenger vi bilder fra dere. 

Har du bilder så ta kontakt med kulturleder på mail eller telefon. 

inger.karine.aagard@lierne.kommune.no 

eller mobil 95 02 93 32. 

OBS! Vi ønsker gjerne bilder av «nyere» dato, for eksempel jaktlag, skoleskirenn, 

skoleklasser osv.           

         Oppvekst- og kulturkontoret 

 
 

ØNSKE OM TILKALLINGSVIKARER I RENHOLDSTEAMET 
Renholdsteamet i Lierne kommune trenger vikarer og tilkallingshjelp ved sykdom og 

ekstra oppgaver i teamet. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til skoler, barnehager i 

Sørli og Nordli og på Helsetunet i Nordli.  

Er du interessert å stå på tilkallingsliste for renholdsteamet, ta gjerne kontakt med 

Kristel R. Stuenes på tlf. 48245273 eller Finn Stephan Dybvik på tlf. 481 18 777. 

 

 

Arrangement for inntil 200 personer 
Alle arrangører skal sende inn sjekkliste for smittevern til kommunen for 

kvalitetssikring av sine smitteverntiltak. Smittevernlegen vil godkjenne eller komme 

med råd/veiledning på hva som skal til for å ivareta smittevernet. Dette for at vi skal 

kunne hjelpe hverandre til å hindre smitte i Lierne kommune. 

Frist for innsendelse er 2 uker før arrangementet. Sjekkliste ligger på  

Lierne kommunes hjemmeside 

Helse- og omsorgsetaten 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/_f/p3/i8fd73d63-b5d8-4960-81cd-fa9dc0e72905/200614_sjekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer.pdf
https://www.lierne.kommune.no/_f/p3/i8fd73d63-b5d8-4960-81cd-fa9dc0e72905/200614_sjekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer.pdf
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Utleie av møterom på Lierne kommunehus 
På grunn av Covid-19-restriksjoner er det begrensninger på antall personer som kan 

oppholde seg samtidig på møterommene:  

Kommunestyresal: 13 personer 

Lissalen: 11 personer 

Storsal: 49 personer 

Ta kontakt med Lierne servicetorg på tlf. 74 34 34 00 for leie. 

Møterommet faktureres etter det møterommet som normalt ville vært benyttet 

Plan – og utviklingsetaten 

 

Lierne kommune har ledig vikariat, 50 % stilling som ergoterapeut, fra 
09.11.20 til 07.08.21, med mulighet til forlengelse.  
 

Ved enhet for fysio- og ergoterapi jobber fysioterapeut, privatpraktiserende fysioterapeut, 
hjemmetrener hverdagsrehabilitering og ergoterapeut. Vår ergoterapeut skal ut i permisjon og vi 
søker hennes vikar.  
 
Jobben består av følgende: Individuell veiledning og hjelpemiddelformidling, organisering av 
hverdagsrehabilitering i samarbeid med fysioterapeut og helsefagarbeider, vurdering og kartlegging 
av funksjon og behov hos hjemmeboende, beboere på sykehjem, elever i skole, ansatte på 
arbeidsplasser i Lierne kommune. Bistand til innbyggere ved rehabilitering etter sykdom/skade, 
generelt forebyggende/helsefremmende arbeid, gjennomføring av forebyggende hjemmebesøk til 
79 åringer.  
 

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 etter deg som er ergoterapeut (fysioterapiutdanning kan vurderes). 

- Vi søker etter deg som er kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

- Stillingsprosent: 50 %  

- Lønn etter avtale 

- Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut 

fullstendig) 

- Søknadsfrist: 24.09.20 

- Oppstart 09.11.20. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

Dersom du har spørsmål som gjelder stillingen kan du gjerne ta kontakt med gruppeleder ved fysio- 
og ergoterapien Turid Solum Gjertsås tlf 97646837 / turid.gjertsaas@lierne.kommune.no, eller 
helse og omsorgssjef, Edith Valfridsson tlf 95799475 / edith.valfridsson@lierne.kommune.no 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:turid.gjertsaas@lierne.kommune.no
mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Lørdag 19. september: Konfirmasjonsgudstjeneste i Nordli kirke kl. 11.00 

Konfirmasjonsgudstjeneste i Tunnsjø kirke kl. 14.00 

Søndag 20. september: Konfirmasjonsgudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 

 

LAG OG FORENINGER 
 

 
DU RINGER VI BRINGER  Nå kan du bestille dopapir og husholdningspapir 

fra Lierne IL! Send en sms til tlf. 90768314! Frist for bestilling: 1. oktober. Deretter 

leverer vi ut papir til deg uten ekstra kostnad. Dopapair: 1 sekk m/ 42 ruller kr 350,-. 

Husholdningspapir 1 sekk m/20 ruller kr 350,-. Betaling skjer ved levering, Vipps eller 

kontant.  

 

Lierne IL avholder ekstraordinært årsmøte 14. oktober kl. 16.30, på 

klubbhuset. Valg.  

 

Lierne IL takker for minnegavene vi fikk i forbindelse med at æresmedlem i 

Lierne IL, Lorents Lindahl’s gikk bort i sommer. Og takk til familien som ønsket dette 

formålet. 

 

Lierne IL skal etter beste evne prøve å holde aktivitetene i gang også under 

pandemien, men restriksjoner gjør at vi må planlegge enda mer før aktiviteter kan 

settes i gang. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har mer på plass. Vi 

prioriterer å opprettholde og få i gang aktiviteter for barn og unge. 

 

 

DIVERSE 
 

ØNSKER IKKE OPPMERKSOMHET PÅ DAGE. BORTREIST.  
             Robert 

 

 

MANDELPOTET 
Astrix og diverse grønnsaker selges onsdag den 16. september kl 11.30 utenfor 

kommunehuset.         Frostabilen 
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Båter i statsallmenningene 

 
I statsallmenning kan fjellstyret gi tillatelse til fiske med garn og oter til de som er fast 

bosatte i området hvor allmenningen ligger (jf. fjelloven § 28). Fiske i 

statsallmenningene har betydd mye for libyggen opp gjennom tidene, og fjellstyrene i 

Lierne er glade for at så mange fortsatt nytter fiskeressursene i fjellet. Fiske med garn 

og oter krever som regel båt. Utlegging av båt i statsallmenningene krever tillatelse fra 

fjellstyret. Det samme gjelder utskifting av gamle båter og flytting av eksisterende 

båter. Hvis det aktuelle fiskevatnet ligger i et verneområde, skal man i tillegg ha 

tillatelse fra vernemyndighetene. Fjellstyrene i Lierne har registrert at det er lagt ut nye 

båter og flyttet eksisterende båter uten at det er søkt om det.  

Fjellstyrene i Lierne ber derfor alle som har lagt ut nye båter eller har flyttet sin båten 

uten å ha søkt om det, sende søknad til fjellstyrene i Lierne. 

Søknad sendes på e-post til lierne@fjellstyrene.no. Oppgi koordinater på båtopplaget i 

søknaden. Godkjente båter skal merkes med registreringsnummer som fjellstyret 

utsteder og føres inn fjellstyrets båtregister. 

 

Med hilsen  

Fjellstyrene i Lierne 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:lierne@fjellstyrene.no

