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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

DU HAR NÅ MULIGHET TIL SELV Å REGISTRERE POSITIV 

SELVTEST INN I KOMMUNENS SMITTESPORINGSPROGRAM 
Ved luftvegssymptomer fås selvtest utlevert fra Lierne Helsetun, ring tlf 911 18 218. 

Innbyggere som får positiv selvtest kan nå, med hjelp av bankID, også selv registrere 

sitt svar inn i kommunens smittesporingsprogram.  

Hvor finner du link programmet? 

På kommunens hjemmeside under fanen «Samleside corona» finner du overskriften 

«Har du testet positivt for corona?» Her ligger det link 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/samleside-informasjon-korona/ 

til side hvor du registrerer den positive prøven. 

En positiv selvtest må bekreftes med en pcr test. Ring Lierne legekontor for å bestille 

pcr test.         Helse og omsorgsetaten 

 

 

INFORMASJON FRA LIERNE KOMMUNE OG  

LIERNE SNØSKOTERKLUBB 
 

Vi har til årets sesong fått godkjent to nye rekreasjonsløyper med isfiskeformål 

(isfiskeløyper) disse er: 
 

* Murru – Vargtjønna (denne løypa åpnes ikke før 1. mars) 

* Gjertsåsen – Blåfjellet 

 

For å ferdes lovlig i disse løypene kreves det at man har løst løypebevis for 

rekreasjonsløypene, samt at man må ha fiskekort og medbrakt fiskeutstyr. Dette 

gjelder for øvrig alle andre løyper som er isfiskeløyper og som er merket med blå strek 

i kartet. 
 

Det oppfordres til å følge med på kommunens nettside for åpning og stenging av 

løypene.      Lierne kommune/Lierne snøskoterklubb 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/samleside-informasjon-korona/
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Kommunal kompensasjonsordning til lokale 

virksomheter   

Ny utlysning av krisetilskudd på grunn av koronapandemien i 

Lierne kommune. 

Lierne kommune har mottatt 294 000 kroner fra staten som skal gis som 

krisetilskudd til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller 

nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med ny nedstenging høsten 2021. 

Det kan gis støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som 

følge av smitteverntiltak og nedstenging. Virksomheter innenfor reiselivs-, 

arrangements- og serveringsnæringene prioriteres, da det er disse som ble hardest 

rammet av den nye nedstengingen før jul. Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra 

søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til 

fordeling. 

Det er kun bedrifter med aktiv virksomhet i Lierne som kan søke. Søker må gi en 

kortfattet redegjørelse for hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har 

påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke 

avbøtende tiltak som evt. er gjort. Søker må også informere om hvor mye de har 

fått i andre kompensasjonsordninger, redusert husleie e.l. i samme periode. 

Eventuelle forfalte krav til Lierne kommune motregnes før eventuell støtte 

utbetales. Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert 

ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL).  

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no søk på Lierne.  

Vedlegg til søknad:  

Tapte inntekter knyttet til nedstenging i forbindelse med offentlige 

smittevernkrav desember 2021. Det er også mulig å ta med kjente tap i januar 

2022 

Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak innført november/desember 

2021. 

Annen støtte i samme periode 

Det vil ikke bli gitt støtte til bedrifter som tar ut utbytte for 2021 

Søknadsfrist 25. januar 

Kontaktperson for spørsmål:  

Tove Ingulfsvann, tove.ingulfsvann@lierne.kommune.no  

Telefon 414 06 868 

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3549&Cookie=0
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 
Søndag 16. januar 2022: Gudstjeneste i Nordli kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

Martin Ottosson. Vi minnes våre døde i Lierne i 2021. 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

STIFTELSESMØTE FOR LI-BUA 01.02.22 
Avholdes på kommunestyresalen tirsdag 1.februar 2022 kl 19oo. 

Det er høsten 2021 jobbet med å få opprettet en utlånsordning av idrettsutstyr etc for 

innbyggere, primært barn og ungdom, i Lierne kommune og evt. Frostviken. I tillegg 

planlegges det en bruktavdeling for brukt idrettsutstyr, som enten er gratis eller som 

kan selges på provisjon. 

Utlånsordningen har fått arbeidstittel "Li-Bua" og planlegges oppstartet i lokaler på 

gamle Stortangen skole fra uke 13. 

Foreninger og privatpersoner som ønsker mere info om dette kan kontakt 

interimstyrets leder Karl Audun Fagerli på tlf. 950 59116, herunder påmelding til 

stiftelsen. 

Velkommen på stiftelsesmøtet 01.02.22.   Interimstyret for Li-Bua SUS 

 

 

ÅRSMØTE I TUNNSJØ IL 
Velkommen på årsmøte i Tunnsjø il, 10. feb. kl. 18.00 på trim/møterom på Tunnsjø 

samfunnshus. Vanlige årsmøtesaker. Oppsigelser og innkomne saker sendes styret 

innen 1.februar.          Tunnsjø il 
 

 

SKIKARUSELL I TUNNSJØ 
Oppstart av årets skikarusell onsdag 19. januar kl. 18.00. Satser deretter på å 

gjennomføre 6 renn på onsdager framover, med premieutdeling siste renn. Gratis pølse 

med brød, kakao og saft i grillhuset ved lysløypa. Velkommen til trivelige 

skikvelder     .         Tunnsjø il 

 

 

DIVERSE 
 

TUSEN TAKK for oppmerksomhet og omtanke i forbindelse med vår kjære  

John Aasmund Gåsbakk sin bortgang. 

           Solbjørg, Stig Joar, Knut Arve og Eva Kristin m.familier 
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      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

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

