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Dato: 10. november 2020    Uke 46 
 

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

LI-NYTT I POSTKASSA TIL ALLE HUSSTANDER I LIERNE 
Li-Nytt kommer i postkassa til alle husstander i Lierne uke 47 (onsdag 18. november), 

og uke 48 (onsdag 25. november).      Rådmann 
 

 

HØRING PÅ ENDRINGER OG TILKNYTNINGSLØYPER TIL 

REKREASJONSLØYPENE I LIERNE 2020. 
Foreslåtte endringer og omsøkte tilknytningsløyper til rekreasjonsløypene ligger nå ute 

på høring. 

Høringsfrist: 13. desember 2020 

 

Mer info finnes på: https://www.lierne.kommune.no 

          Plan- og utviklingsetaten 

 

Møteinnkalling 
Utvalg: Lierne formannskap 

Møtested: Lierne kommune 

Dato: Torsdag 19.11.2020 

Tidspunkt:  13:00 
 

Til behandling: 
 

1. Referater 

2. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Wibecke Jegard 

3. Status ØNLU, første driftsår 

4. Møteplan våren 2021 

5. Utlegging av budsjett, årsplan og økonomiplan 2021-2024 

6. Fastsetting av Rådmannens lønn 

7. Orienteringer og spørsmål 
 

Lierne 10. november 2020 

Bente Estil, sign. Ordfører 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/horing-rekreasjonsloyper-2020.16385.aspx
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Endringer vedr. innreiserestriksjoner fra og med mandag 09.11.20 
 

Trøndelag politidistrikt jobber med å få ut lik informasjon i forbindelse med 

forståelsen av, og håndvevingen av nye innreiserestriksjoner. Dette er ikke klart 

før dette "Li-Nytt" eller "Hi du hørd" går i trykken.   

Under følger en kort oppstilling av de endringene jeg anser viktigst for 

innbyggerne i Lierne og Røyrvik pr. nå, og hvor forståelsen av reglene anses 

klare. Om nødvendig kommer ytterligere informasjon neste uke. 

 

• Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal ved 

innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2.  

Testen skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten 

skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Dersom kravene 

ikke er oppfylt, kan personen bortvises, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for 

utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4a. 

 

• Det er en rekke unntak fra kravet om slik test som nevnt ovenfor. Under følger 

de mest aktuelle unntakene for oss i Lierne og Røyrvik. 

▪ a) norske statsborgere  

▪ b) utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller 

oppholdsrett etter utlendingsloven, jf. midlertidig lov om 

innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 første 

ledd bokstav a  

▪ c) utlendinger som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde 

forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens 

grunnleggende behov, og det er fare for liv og helse om innreise nektes.  

▪ d) utlendinger som er i transitt  

▪ e) utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for 

å arbeide eller studere, med unntak av helsepersonell som har vært mer 

enn sju dager utenfor Norge  

 

Karantenehotell  
Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i 

karantenetiden. Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder ikke for:  

a. de som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på 

annet egnet oppholdssted  

b. de som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- 

eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i 

karantenetiden. 

 

NB! Dette vil si at også familiemedlemmer bosatt i utlandet (for eksempel. Sverige) 

som vil komme på besøk hos sin familie i Norge, må på karantenehotell, såfremt ikke 

familien i Norge kan tilby den besøkende et egnet sted å være i karantene. Den 

besøkende vil etter de nye reglene også ha karantene ovenfor sine nærmeste 

familiemedlemmer.  
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For at det da skal være gjennomførbart at den besøkende bor i huset til sin familie i 

karantenetiden, må det derfor være for eksempel en sokkelleilighet, egen inngang, 

tilgang til eget bad, dusj toalett osv. 

For de fleste husstander i Lierne og Røyrvik vil det nok derfor nå være vanskelig å ta 

imot besøk fra familiemedlemmer fra utlandet, uten at den besøkende først har vært i 

på karantenehotell. 

 

Scandic Hell, på Værnes er det nærmeste karantenehotellet for vårt område. Det koster 

kr. 500 pr. natt å være i karantene på Scandic Hell. 

 

Kommunen skal tilby personene som oppholder seg på karantenehotell, muligheten til 

å teste seg for SARS-CoV-2 i karantenetiden.  

Personer som er kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- 

eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i 

karantenetiden skal ved innreisen kunne dokumentere egnet oppholdssted for å 

gjennomføre karantenen. 

 

Viktige unntak fra karantene for arbeidsreisende, elever og studenter  
Ved hyppige kryssinger av grenser mellom Sverige eller Finland og Norge i 

forbindelse med arbeid, skole eller studier  

De som mer enn én gang i løpet av en periode på 10 dager ankommer Norge fra 

områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt som ledd i reise mellom 

arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge 

testes for SARS-CoV-2 minst  

a) hver sjuende dag  

b) første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er åtte, ni 

eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2  

• Elever på videregående skole og studenter som dagpendler mellom Norge og Sverige 

eller Norge og Finland fra områder med karanteneplikt, er også unntatt fra 

innreisekarantene i skole- eller studietiden og under reise til og fra bosted og skole- 

eller studiested, på samme vilkår som arbeidsreisende  

• Det er arbeids- eller oppdragsgiveren eller utdanningsinstitusjonen eller skoleeieren, i 

Norge som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.  

• Unntaket gjelder kun i arbeids- eller skoletiden. Dersom du har fritid i Norge, enten 

mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene i denne 

tiden.  

• Du må kunne dokumentere at unntaket gjelder for deg. For eksempel kan 

arbeidsgiveren din gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og 

bolig i Sverige. Denne kan du vise når du skal over grensen.  

 

Mvh 

 

Politikontakt i Lierne og Røyrvik 

Jørn Ove Totland 
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Jfr. rundskriv om kommunale smitteverntiltak, 

revidert 5. nov-20 

Smittespredningen øker i samfunnet og regjeringen har kommet med nye nasjonale smittevernregler 

som alle må følge.  

Bl.a. er det råd om at kommunene som arbeidsgiver, må vurdere hjemmekontor for ansatte som kan 

utføre oppgaver hjemmefra. 

Lierne stenger ikke ned aktiviteter, men oppfordrer innbyggerne til å følge alle gode smittevernråd 

for å unngå smitte. Vi må ta vare på hverandre og vise solidaritet. 

I Lierne kommune er det ingen nye smittetilfeller pr 10.11. 

For kommunale kontorer gjelder: 

Kommunale kontorer vil holde åpent for besøk, men ansatte som ikke har arbeidsoppgaver som 

krever fysisk tilstedeværelse eller ikke er alene-arbeidsplass, anbefales framover ha hjemmekontor. 

Det betyr at dere må ta kontakt med saksbehandler dersom dere ønsker avtale.  

Tjenester rettet mot sårbare grupper, der relasjon og fysisk tilstedeværelse er en viktig del av arbeidet 

skal ikke erstattes av digitale tjenester.  

Kontaktinformasjon til ansatte Lierne kommune 
 

Du kan også kontakte servicetorget på tlf. 74 34 34 00 kl. 9-15 eller  

via epost:  postmottak@lierne.kommune.no 

 

 

SVØMMEINSTRUKTØR 
Vi ønsker å gjennomføre et begynnerinstruktørkurs i svømming hvis det er nok interesse for dette. 

Kurset er tenkt gjennomført i Sørli i løpet av en helg, lørdag og søndag. 

Tidspunkt: Avtales når vi ser interessen. 

Pris: kr 1000,- pr deltaker. Evt kjøring og overnatting bekostes av hver enkelt. 

 

Mål:  Instruktøren skal etter endt kurs kunne planlegge, organisere og gjennomføre  

svømmeopplæring på begynnernivå, med nødvendig kunnskap om livredning. 

 

Målgruppe: Alle som har lyst til å bli instruktør på begynnernivå i svømmeopplæring. Man  

   kan delta på kurset fra det året man fyller 15 år. 

Innhold:  

Praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne gjennomføre svømmeundervisning enten det foregår med 

en elev eller med en skoleklasse. Vanntilvenning, kjernefunksjoner, HLR og livredningsprøve. 
 

Instruktør er Rune Elden fra Namsos svømmeklubb. 
 

Interesserte tar kontakt med Kulturleder Inger Karine Støvik Aagård 

Mail inger.karine.aagard@lierne.komune.no eller mobil 95 02 93 32   

 

https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/
mailto:epost postmottak@lierne.kommune.no
mailto:inger.karine.aagard@lierne.komune.no
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INVITASJON TIL INSPIRERENDE KVELD MED FOREDRAG OG 

MUSIKALSK INNSLAG AV EDEL HOLAND  

MANDAG 23. NOVEMBER KL. 18-21 I STORSALEN  

 PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI: 
 

I anledning av Verdensdagen for psykisk helse -som markeres 10. Oktober verden over - ønsker 

Familieenheten i Lierne Kommune å invitere deg til en kveld med temaet “Spør mer, vis interesse 

og vær oppmerksom” med musikalske innslag av Edel Holand. 

Vi ønsker at kvelden skal bidra med å skape åpenhet og kunnskap om psykisk 

helse. 
I år vil vi ha fokus på hva det kan gjøre med oss som mennesker å kjenne noen som sliter psykisk 

og/eller er avhengig av alkohol, rusmidler eller annet. Hva betyr det for deg som står ved siden av og 

ser på? 

Det er mange som er involvert når noen sliter. Man kan være nærstående i familien, nabo, god venn, 

søster eller bror, barn av eller foreldre til noen som sliter. Jobber du med mennesker som du opplever 

sliter med dette er du også nærstående. 

Dette er med andre ord en invitasjon til alle i Lierne som er interesserte i temaet psykisk helse.  Alle 

kan vi ha nytte av å sette fokus på dette og forstå at vi ikke er alene. 

Vi har invitert flere personer med egne erfaringer og med fagutdannelse innen området. Vi lover en 

interessant kveld med mulighet for diskusjoner og utbytte av erfaringer. 

 

18.00-18.15: Introduksjon ved Lisa Tøfting Madsen fra Familieenheten om det overordnede tema for 

Verdenshelse dagen for Psykisk helse: “Spør mer – Alle har en psykisk helse”  

 

18:15: Musikalsk innslag av Edel Holand. 

 

18: 25 – 19:00:  Ann Mari Romuld  og Elisabeth Gjetøy er  begge mestringsveiledere. De har begge 

egne erfaringer som nærstående. Den ene som mor til en rusavhengig og den andre som datter av 

forelder med alkoholproblemer. De har i sine jobber stor vekt på voksne og barns rolle som 

pårørende og deres stemme i helsetjenestene. 

Begge jobber på Lærings og mestringssentret på KoRus – MidtNorge – ett kompetansesenter for Rus 

og avhengighet med fokus på menneskers psykiske helse. 

 

19:00-19.30: Pause med enkel servering og musikk. 

 

19:30–20:15:  NA Namsskogan - gruppe for mennesker med rusproblem – kommer for å fortelle litt 

om tilbudet de har. En Medavhengig (pårørende) vil samtidig si noe om mulighetene de har i NA-

sammenheng.  

 

20:15-20:30: Pause 

20:30-21.00:  KoRus avslutter kvelden. 

 

Arrangementet er gratis. 

 

I henhold til smittevernregler kan vi maksimum få plass til 40 deltagere og vi må derfor få påmelding 

i forkant. Vi kommer under arrangementet å ha faste plasser og holder oss til gjeldene retningslinjer 

for avstand og hygiene. Har du symptom på forkjølelse eller luftveisinfeksjon kan du ikke delta. 

Påmelding kan skje på telefon (ring eller sms) til :Lisa Tøfting Madsen 97 43 20 34 eller Emma 

Persson: 90 01 54 80 

Svarfrist: torsdag 19. November. 

Med reservasjon for endringer. 

      Familieenheten, Helse og omsorgsetaten i Lierne Kommune. 
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LIERNE FOLKEBAD 
I forhold til den situasjonen vi er inne i må det være påmelding.  

I påmeldingen skal det skrives inn navn på alle som skal delta i bassenget under Notater. 

Bookingen finnes på kommunens hjemmeside. 

Antallet i bassenget samtidig vil være max 15 stk. I garderobene kan det være max 5 stk samtidig. 

Det vil være en «coronavakt» ved «innsjekking» til garderobene. 

Det blir IKKE åpen badstue. 

Betaling vil skje med VIPPS for begge bassengene. 

Evt spm kan rettes til Kulturleder Inger Karine Støvik Aagård tlf 95 02 93 32 

Samme tider og samme dager i både Nordli og Sørli Folkebad. 

Dag Tid Hvem Påmelding 

Tirsdag 15:30 – 16:30 LHL Vanngymnastikk med instruktør 
 

 

 17:30 – 18:30 Småbarns svømming, barn under 
skolealder m/foresatte 
 

Påmelding innen kl 12:00 
samme dag 

 19:30 – 20:30 Alle, svømmeaktivitet Påmelding innen kl 12:00 
samme dag 
 

Fredag 17:00 – 18:00 Alle, svømmeaktivitet Påmelding innen kl 12:00 
samme dag 
 

 19:00 – 20:00 Alle. Svømmeaktivitet Påmelding innen kl 12:00 
samme dag 
 

  

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 15. november: Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

Søndag 22. november: Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00. 

 

OBS! 

Etter nye koronarestriksjoner er det nå kun tillatt med 50 deltakere på gudstjenester og 

kirkelige handlinger. 
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DIVERSE 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


