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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
Lierne kommune ønsker alle et Godt Nytt 2021!

P.g.a. smittesituasjonen rundt omkring i landet kommer nye anbefalinger og påbud om
tiltak.
For Lierne kommune sin del betyr følgende i perioden 4. januar-17. januar:
Kommunehuset stenges for Drop-in. Dørene til kommunehuset holdes låst i denne
perioden.
Besøk skal være avtalt på forhånd.
Sentralbordet er åpent kl. 9-15
Ring 74

34 34 00 om du skal inn.
Rådmann

BIBLIOTEKENE HOLDES STENGT
Ved behov for kontakt med biblioteket så ta direkte kontakt med biblioteksjef
Siv Persson Åberg på tlf. 482 85 447 eller e-post: siv.persson@lierne.kommune.no

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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GODT NYTT ÅR MED COVID-19 INFORMASJON!
2021 begynner slik 2020 sluttet, det er covid- 19 som har hovedfokus.
Hold ut, hold avstand, sprit og vask hender begynner vi med også i 2021
Smittesituasjonen rundt omkring i landet har ført til at det stadig kommer nye
anbefalinger og påbud om tiltak.
Lierne kommune kom med flere anbefalinger i mellomjula med utgangspunkt i
smittetilfelle lokalt. Vi håper at dette har ført til at vi slo ned smitten, og vil takke alle
innbyggerne igjen for den utholdenhet og lojalitet dere viser overfor tiltakene.
I Trøndelag som region er det nå økende smitte og vi ser at det skal lite til for at vi
også får lokale utbrudd, vi ber derfor innbyggerne igjen om å holde ut og følge
anbefalinger som regjeringen kom med søndag:
Sosial kontakt
• Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for
nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en
fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
(Nytt)
• Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og
livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også
alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter
(Nytt)
Reiser
• Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra
samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og
reglene som gjelder.
Skoler og utdanning
• All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og
fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
• Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
Arbeidsplasser
• Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
Butikker
• Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er
mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de
nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og
adgangskontroll. (Nytt)
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Idrett
•

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god
avstand.
• Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering,
omfattes ikke.
Private sammenkomster og arrangement
• Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for
eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan
selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
• Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement,
seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i
publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50
personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
• De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale
anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
Uteliv og serveringssteder
• Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og
arrangementer. (Nytt)

For Lierne kommune sin del vil dette bety følgende i perioden
4. januar-17. januar:
•

Kommunehuset stenges for Drop-in, og besøk skal være avtalt på forhånd.
Dørene til kommunehuset holdes låst i denne perioden.
•

Sentralbord er åpent kl. 9-15, tlf.nr. 74 34 34 00

•

Folkebadene holdes stengt.

•

Bibliotekene holdes stengt. Ved behov for kontakt med biblioteket så tas direkte
kontakt med biblioteksjef Siv Persson Åberg.
•

Treningsstudio ved Lierne Helsetun og Finnlistuggu er ikke åpne for
allmennheten.
•

Idrettshaller leies ikke ut til organisert aktivitet for barn, unge og breddeidrett
for voksne.
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VAKSINASJON MOT COVID-19 I LIERNE KOMMUNE
Lierne kommune har startet planlegging av vaksinasjon mot Covid-19 og oppstart av vaksinasjon
skjer allerede nå i uke 1.
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby
innbyggere vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.
I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra
Folkehelseinstituttet (04.01.20) har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste
prioriterte først:
1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
Organtransplantasjon, immunsvikt
hematologisk kreftsykdom siste fem år
annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling
mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot
lungene eller cellegift) nevrologiske sykdommer
eller muskelsykdommer som medfører
nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kroniske nyresykdom eller
betydelig nedsatt nyrefunksjon
5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
Diabetes, Kronisk lungesykdom, fedme med kroppsmasseindeks (KMI
på ≥ 35 kg/m2 eller høyere), demens, kroniske
hjerte og karsykdommer (med unntak av høyt
blodtrykk), hjerneslag.
Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over
kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette
vurderes individuelt av lege.
6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker
inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av
og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.
Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi
får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.
Vi trenger tidlig å få en oversikt over hvem som ønsker vaksine. Vi ringer eller sender deg sms for
å høre om du ønsker tilbudet.
Tidspunkt for selve vaksinasjonen får du av oss når det er din tur i henhold til prioriteringslisten.
Husk å fyll ut egenerklæringsskjema og ta med på vaksinasjonsdagen
Helse og omsorgsetaten
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HVILKE REGLER GJELDER VED GRENSEPASSERING
MELLOM NORGE OG SVERIGE NÅ?
Grenseovergangene i Lierne og Røyrvik er fra 02.01.21 juridisk stengt. Dette
innebærer IKKE at våre grenseoverganger er stengt med fysiske stengsler. Det er
fortsatt lov å reise ut av Norge over alle grenseoverganger, og det er enkelte unntak for
hvem som likevel kan reise inn over den stengte grensen.
De som reiser inn til Norge må forholde seg til følgende regler:
- Som tidligere: Innreisekarantene (unntak som før)
- Som tidligere: Krav om å framvise negativ Covid-19 test som ikke er eldre en
72 timer. Unntak som før. Bla er norske statsborgere unntatt.
- Nytt: Plikt til å ta Covid-19 test så snart som mulig eller senest innen 24 timer
etter innreise til Norge. Dette kanaliseres til grenseoverganger med teststasjon
(E14-Storlien og Værnes). Evt. grenseoverganger med kun politikontroll.
(Sandvika/Årdalsvollen og Vauldalen) Slik passering skal ikke skje ved
grenseovergangene som er juridisk stengt. (Lierne og Røyrvik).
Følgende kategorier reisende kan likevel benytte de juridisk stengte
grenseovergangene:
- Profesjonelle varetransportører
- Arbeidspendlere, (de som testes hver 7. dag)
- Reisende med samfunnskritiske funksjoner
- Utøvere i reindriftsnæringen
- Reisende med særskilte familiære behov (avtalt samvær med egne barn)
Disse, som nevnt i ovenstående strekpunkter plikter heller ikke å teste seg for
Covid-19 ved innpassering, eller innen 24. timer.
Personer som kommer og skal oppholde seg i karantene i Lierne eller Røyrvik kan
også reise over våre juridisk stengte grensene, så lenge de har en avtale med
kommunen om å ta den påkrevde Covid-19 testen så snart som mulig, eller senest
innen 24 timer etter innreisen.
Nytt:
For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser
grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.
Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema.
Etter fullført digital registrering får man en kvittering som skal vises til politiet/HV
ved grensekontrollen. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før
innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når
det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. De som ikke har registrert seg før de
kommer til grensen, vil ved kontroll bli bedt om å gjennomføre registrering der.
Registreringsskjema finner du på regjeringen.no
Alle oppfordres til å benytte digital innreiseregistrering.
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I Lierne og Røyrvik der det ikke er fast grensekontroll vil man ikke alltid kunne levere
et papirskjema til kontrollmannskaper ved grensen. Derfor bør digital registrering i all
hovedsak benyttes.
Manglende innreiseregistrering kan straffes med bot i de tilfeller der det skjer uten
rimelig grunn.
Det er pr. nå ingen unntak fra plikten til innreiseregistrering. Dvs. at ALLE, også
dagpendlere og transportører, må fylle ut registreringsskjemaet hver gang de reiser inn
til Norge. Om man reiser flere ganger over grensen samme dag ifbm. jobbreise, må
man registrere seg hver gang. Undertegnede har tatt opp det upraktiske i dette for bla.
dagpendlere, og direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet jobber nå med å se på
unntaksregler. Det er sannsynlig at det vil komme endringer i forbindelse med dette
relativt raskt, men pr. nå må altså alle registrere seg hver gang.
Transittreiser over Lindal kan gjøres som før uten at man blir berørt av regelverket for
karantene, krav om attest på negativ Covid-19 test, krav om test i Norge eller
registreringsplikten.
Jørn Ove Totland, Politikontakt
______________________________________________________________________________

NAV Indre Namdal
ENDRING I ÅPNINGSTID I PERIODEN 05.01.21 - 17.01.21
Som følge av regjeringens restriksjoner i forbindelse med Koronasituasjonen, vil
NAV Indre Namdal ha stengt for drop-in i perioden 05.01.21-17.01.21. Alle møter
i denne perioden må være avtalt på forhånd.
Dersom du har behov for kontakt med NAV Indre Namdal (Grong, Lierne, Røyrvik
eller Namsskogan) eller ønsker å avtale et møte i denne perioden, ta kontakt på 55 55
33 33 eller via nav.no og DittNAV : https://www.nav.no/no/person.
Dersom du er syk eller har influensalignende symptomer skal du ikke møte opp
til møte med NAV.
Oppfølging og timeavtaler gjennomføres per telefon, ved videomøte eller ved fysisk
møte om det er behov for det.
Behovet for fysiske møter blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.
Ved akutt behov for nødhjelp, søknad om sosialhjelp eller økonomisk rådgivning ta
kontakt oss på telefon: 55 55 33 33
Vi oppfordrer alle som har mulighet til det å først ta i bruk nav.no og Ditt NAV - her
kan du sende beskjed til oss og få svar
Dersom du ikke kan benytte våre digitale løsninger tar du kontakt på telefon 55 55 33
33 for å gjøre avtale om et møte.
Det er postkasse ved inngangsdøren på kommunehusene på de enkelte kontorene hvor
dokumenter og søknader kan leveres.
NAV Indre Namdal
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne formannskap
Lierne kommune, Teams
Tirsdag 12.01.2021
13:00

Agenda:
Kl 11.00
Kl 12.00
Kl 13.00

Partssammensatt utvalg
Statusrapport: Lierne-bærekraftig kommune 2030
Ordinært formannskapsmøte

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/21

21/14
REFERATER FORMANNSKAPET 14.01.2021

2/21

19/6401
VEDTAK - PLANSTRATEGI LIERNE 2020-2023

3/21

20/8346
RUTETILBUD ATB FRA AUGUST 2021

4/21

21/43
FRAMDRIFTSPLAN FOR ARBEIDET MED ØKONMIPLAN OG
ÅRSBUDSJETT 2022-25

5/21

21/13
ORIENTERING OG SPØRSMÅL FORMANNSKAPET 12.01.2021

Lierne 5. januar 2021
Bente Estil, sign
Ordfører
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Partssammensatt utvalg
Lierne kommune, Teams
Tirsdag 12.01.2021
11:00

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

Sak 1 - Endring i vedlegg arbeidsområder i prosedyrer ved nedbemanning
Sak 2 – Status prosjekt fra deltid til heltid

Lierne 5. januar 2021
Bente Estil, sign. Ordfører

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne beredskapsråd
Lierne kommune, Teams
Torsdag 07.01.2021
09:00

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/21

21/40
REFERATER BEREDSKAPSRÅDET 07.01.21

2/21

21/41
OPPNEVNING AV ØVINGSLEDELSE, FULLSKALAØVELSE 2021

3/21

21/42
STATUS KORONA I LIERNE KOMMUNE INKL. ARBEIDE I
KRISELEDELSEN 01.05.20-31.12.20

Lierne 5. januar 2021
Bente Estil, sign
Ordfører / Leder Beredskapsrådet
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 10. januar:

Ingen Gudstjeneste i Lierne

Søndag 17. januar:

Gudstjenesten i Nordli Kirke AVLYSES.

Vi beklager at det ble uten lyd på del 2 av minnegudstjenesten. Dette er nå rettet opp og del 2 kan
sees på youtube.com. Søkeord: Gudstjeneste2

DIVERSE

