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Dato: 17. november 2020    Uke 47 
 

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

LI-NYTT I POSTKASSA TIL ALLE HUSSTANDER I LIERNE 
Li-Nytt m/ budsjett Li-Nytt kommer i postkassa til alle husstander i Lierne uke 48 

(onsdag 25. november).         Rådmann 

 

 

MERETE GJERTSÅS ER KONSTITUERT RÅDMANN I UKE  47 OG 48 
             Ordfører 

 

 

INFORMASJON OM GRENSEKONTROLL I FORBINDELSE MED 

COVID-19 
Politiet har gjennomført grensekontroller på våre grenseoverganger i Lierne og 

Røyrvik helt siden mars, og folk begynner å bli vant til det, og regelverk/restriksjoner 

man må forholde seg til ifbm. grensepassering. 

Grensekontrollen er nå styrket. Heimevernet bistår politiet i grensekontrolloppdraget 

fra og med 13.11.20 til 10.02.21. Kontrollmannskapene fra HV har hjemmel til å 

kontrollere innpassering til Norge, på lik linje med politiet, og på oppdrag fra politiet. 

HV mannskapene er tildelt begrenset politimyndighet i forbindelse med de 

lovhjemler/forskrifter som håndheves ved grensekontrollene. 

         Politikontakt Jørn Ove Totland 

 

 
 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 
 

 

http://www.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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KOMPLETT SAKLISTE LIERNE FORMANNSKAP 

 

Møteinnkalling 
Utvalg: Lierne formannskap 

Møtested: Lierne kommunehus 

Dato: Torsdag 19.11.2020 

Tidspunkt:  13:00 
 

 

Til behandling: 

 

88/20 REFERATER 

 

89/20 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM – 

WIBECKE JEGARD 

 

90/20 STATUS ØNLU, FØRSTE DRIFTSÅR 

 

91/20 GODKJENNING - REGULERINGSPLAN KVENNTANGEN HYTTEFELT - 

GNR/BNR 16/2 

 

92/20 INNHENTING SYNSPUNKTER STATLIGE OG REGIONALE ORGANER 

OG NABOKOMMUNER - PLANSTRATEGI LIERNE 2020-2023 

 

93/20 MØTEPLAN LIERNE KOMMUNE 2021* 

 

94/20 FASTSETTING AV RÅDMANNENS LØNN 

 

95/20 UTLEGGING AV BUDSJETT, ÅRSPLAN OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 

 

96/20 ORIENTERINGER OG SPØRSMÅL 

 

Tilhørere må melde fra i forkant av møtet til Lierne servicetorg, tlf. 74 34 34 00.  

Dette av smittevernhensyn, for å tilpasse størrelsen på møtelokalet.  

 

Bente Estil, Ordfører 
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VIKTIG SMITTEVERN INFORMASJON   
 

Det er fortsatt viktig å følge de grunnleggende rådene:   
• holde avstand   
• god hånd- og hostehygiene   
• holde seg hjemme når man er syk   
• begrens antall nærkontakter   

Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. Sammen klarer 
vi dette!   
   
PRIVATE SAMMENKOMSTER, ARRANGEMENTER OG SOSIAL KONTAKT   
Regel:   

• Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i 
leide lokaler. 
• Grense på 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.   
• Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum 
sitter i fastmonterte seter.   
• Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)   

Anbefalinger:   
Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og 
begrense sosial kontakt med andre mennesker.   

• I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til 
husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To 
familier kan møtes selv om de har mange barn.   
• Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for 
barnehage- eller barneskolekohorter.   
• Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det 
ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.   

I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private 
sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.   
   
UTELIV   
Regel:   

• Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00.   
• Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00.   

Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.   
  
Anbefalinger:   
 Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og 
reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.   
   
KARANTENE OG REISER   
Regel:   
Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i 
områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing 
hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i 
utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.    fortsettelse neste side 
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For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i 
bestemmelsen:   
  

• Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være 
innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for 
avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak 
for innreisekarantene på fritiden.   
• Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til 
Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke 
fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra 
midnatt, natt til mandag 9. november.    

 

o Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller 
personer i transitt.   
o Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og 
Finland for å jobbe.   
o Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn 
sju dager utenfor Norge.   

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare 
for liv og helse.   
  
Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver 
må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge.   

• Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- 
eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i 
karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke 
slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan 
innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende 
regelverk. (Nytt)   

  
Anbefalinger:   
Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser 
til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)   
  
BESØKENDE TIL SYKEHJEM OG HELDØGNS OMSORGSBOLIGER   
Anbefalinger: Vi oppfordrer besøkende til kommunens sykehjem og heldøgns 
omsorgsboliger om å være ekstra påpasselige med smittevernrutiner og begrense besøk til 
et absolutt minimum for en periode framover. Dette for å beskytte beboerne våre.  

• Alle besøk skal avtales på forhånd, om du er fra ett område med høy 
smitte innlands vil det kreves 5 dagers karantene i kommune før du for lov å 
besøke sykehjem  

  
Vi ber om forståelse for dette og takker hver enkelt for at dere tar hensyn!   
  
Med hilsen   
Cheneso Moumakwa, Kommuneoverlege   
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KOMMUNALE SMITTEVERNTILTAK 

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. 

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. 

NB! 

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 

 

 

SANDVIKA BARNEHAGE SØKER STRIKKEGLADE DAMER  
til å strikke dukkeklær til våre dukker. Ca. lengde på dukkene er 38 og 45 cm.  

Vi ønsker luer, gensere, bukser, sokker og votter. Håper noen finner tid til å hjelpe oss 

med dette.           Hilsen store og små ved Sandvika barnehage 

 

 

KULTURPRISEN 2020 
Forslag sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten,  

Heggvollveien 6, 7882 Nordli. 

Behandles i utvalg for Folk og livskvalitet sitt møte 3. desember 2020. 

          Oppvekst- og kulturetaten 

 

 

 

 

https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/
mailto:epost postmottak@lierne.kommune.no
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LIERNE KOMMUNES KULTURKALENDER 2021 
er til salgs på følgende steder: 

 

Lierne Folkebibliotek avdeling Sørli 

Lierne Folkebibliotek avdeling Nordli/Servicetorget 

Joker Lierne 

Matkroken Mebygda 

Matkroken Lierne 

Matkroken Kvelia 

LiVERTEN 123 

 

Kulturkalenderen koster kr 200,- og er en fin julegave. 
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OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS – Vi har blitt gjort oppmerksomme på at 

mange oppfatter dette som ett arrangement med størst fokus på avhengighet – 

MEN DET STEMMER IKKE – HOVED TEMA ER PSYKISK HELSE OG 

HVA DET GJØR MED OSS SOM KJENNER NOEN SOM SLITER - uavhengig 

av bakgrunnen for problemene - så velkommen også til deg! 

 

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 30 24 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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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

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

  Martin Ottosson 
 

LAG OG FORENINGER 
 
 

SØRLI PENSJONISTLAG INVITERER TIL JULEBORD  
på Holand gjestegård fredag 27.11 kl 14.00. Medlemmene betaler 150 kr, laget sponser 

resten.  Inger kjører. Påmelding innen 22.11 til Liv på tlf.: 97535912 

Velkommen!         Sørli pensjonistlag 
 

 

NORDLI PENSJONISTLAG JULEBORD PÅ LIERNE GJESTEGÅRD  

28. november 2020. Oppmøte kl 15.00. Middag serveres kl 16.00. Egenandel kr 200. 

For ikke medlemmer full pris. Siste frist for påmelding 22. november. 
 

Husk gjeldene regler for smittevern. 
 

Bindende påmelding til: 

Liv, 99 02 32 14. Tonny, 99 26 18 63.      Styret 

 
 

LHL-LIERNE VIL MINNE PÅ SMITTEVERNREGLENE  
når dere på felles trim, ute eller inne. Hold en  meters avstand. Vask hendene 

ofte. Og fremfor alt, hold dere hjemme og inne viss dere er forkjølet, eller  

føler dere slapp å i dårlig form. 

Ellers må dere trene på så vi er i god form når vi får normale tider igjen. 

          God trim hilsen LHL-Lierne 

 

DIVERSE 

 

HJERTELIG TAKK for all deltakelse ved Gunnars bortgang.  

En stor takk til personalet på Kosheim for god pleie og omsorg. 

          Randi, Bent og Runar m.fam. 

 

 

TRAKTOR ØNSKES KJØPT 

Er det noen som har en traktor for mye?? Vi trenger en traktor på Udland. 

Det må være 4wd. Max 20 år gammel. Ta kontakt på telefon 90922999. 

          Svein og Ketlyn Nordbakk  

 

 

HUS ØNSKES LEID 
Samboerpar ønsker å leie hus i sørli snarest, må være tillatt med hund Tlf. 46798611 
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MATKROKEN LIERNE 

LIERNES FORBRUK SA 
 

Klenning med og uten kanel  hele kartonger kr. 179,00 

Tynnbrød (Berthas) hel kartong kr.179,00 

Turklenning med brunost hel kartong kr.150,00 

 

Vi har 200 stk 0,33 cl boks med  

APOTEKARNES JULMUST  til kr. 19,90 pr stk 

 

VELKOMMEN TIL Matkroken  Lierne på handle lokal dag  for vi 

har fylt opp butikken med julmat, julpynt og gaver. 

 

Vi tar imot bestilling på Farse til Jul. 

 

Alle som er innom oss på Lørdag  og handler er med i trekking 

av et gavekort kr. 500.- 
 

 

 

LØRDAG STÅR FREDRIX UTENFOR MATKROKEN LIERNE  

og selger Sauvas, en samisk rett med en egen vri.  

For mer info,følg meg på Facebook. (Fredrix) 

Jeg tar gjerne imot forhåndsbestilling, kun take away. 
 

9. klasse ved Sørli Skole selger julenek og spekepølser i samme telt. 

           Fredrik Totland 

 

 

FØRJULSHANDEL PÅ BRUKT`N 
Lørdag 21. november har vi åpent fra kl 10.30. Kom innom for en trivelig 

førjulshandel! Vi har stort lager av våre populære tennbriketter. Brukt`n 
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LI-SNADDER  
står utenfor LiVERTEN Servicestasjon lørdag den 21. november  

kl 09.00 til 15.00 
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Spikkoler du på ke du ska kjøp i julgave? 

Da anbefal i gavekort          

Ritas Salong e åpen om laudan, 09.00-15.00. 

Velkømmin inom, æller ring å bestill, vipps å i seinn          Mvh Rita 
 

 

 
********************************************************************* 

HANDLE LOKALT-DAG! 
Lørdag 21. november har vi åpent kl. 9 – 15.  

Kom og se våre nye snøscooter-modeller med diverse utstyr, snøfresere, hjelmer, fine 

og varme klær mm. 

Du får 25 % rabatt på klær denne lørdagen da vi i år har 25-årsjubileum       

Foodtrucken fra LiVERTEN står utenfor Totakt’n, slik at du slipper å bruke tid 

på å lage middag denne lørdagen        
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