Informasjon fra kriseledelsen i Lierne kommune- fredag 20.mars
Det har nå gått en uke siden Norge iverksatte de strengeste tiltakene siden krigen for å
hindre smitte av covid -19 viruset, eller koronaviruset som det oftest blir kalt.
Det er pr fredag 20.mars kl. 15.00 ikke registrert smitte av koronaviruset i Lierne.
I Lierne ble det satt kriseledelse torsdag 12. mars.
Kriseledelsen består av; ordfører, rådmann, etatslederne på; oppvekst og kultur, helse- og
omsorg, plan og utvikling, stabsleder, politikontakt og kommuneoverlege + loggførere.
Kriseledelsen fastslo i første møte og forholde seg til de råd og føringer som ble gitt fra
nasjonale myndigheter. Som mange sikkert er kjent med er det kommuner og regioner som
har valgt å gå lenger enn de nasjonale føringene. Lierne har også vært involvert i slike
diskusjoner, men som sagt, vi har bevist valgt å forholde oss de overordnede føringer vi får.
Kriseledelsen har daglige møter med oppdateringer, status og planlegging.
Det arbeides godt og strukturert i kriseledelsen, og de tiltak som er iverksatt har blitt
håndtert på en meget god måte. Skolene har tatt hjemmeundervisning av elevene på digitale
kanaler på strak arm. Innenfor helse følges tiltakene opp, og det planlegges for håndtering av
eventuell smitte også i vår kommune.
Det har vært mange spørsmål i løpet av uka, og kriseledelsen har svart opp og vist til de
nasjonale føringene. Lierne er en hyttekommune, og spørsmålene omkring det å være på
hytta har vært mange. Det ble allerede fredag 13.mars vist til helsedirektøren sine
oppfordringer om å ikke reise på hytta. Torsdag 19.mars ble forskriften som forbyr personer
å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der de er folkeregistret i vedtatt. Det
vises til egen presisering omkring dette vedtaket på Lierne kommune sin hjemmeside.
Fra kriseledelsen sin side ber vi om at alle deltar i dugnaden for å begrense og stanse spredningen av koronaviruset. Dette ved å følge myndighetenes råd og regelverk, intensjonene
med tiltak som iverksettes er å minimalisere kontakten mellom mennesker. Vi oppfordrer
sterkt til at reiser inn og ut av kommunen skal begrenses til kun det som er strengt nødvendig.
Under følger status fra de ulike etatene:
Politiet
Politiet har satt i gang strenge smitteverntiltak og kontinuitetsplanlegging for at vi skal kunne
opprettholde vår beredskapsevne. Vi skal fortsatt gjøre vårt ytterste for å opprettholde
tryggheten og bekjempe kriminalitet. Vi jobber daglig med å håndheve tiltak og forvalte
regelverk som er nasjonalt bestemt i forbindelse med pandemien. Vi ber om at alle bruker
sitt sunne fornuft og handler på en slik måte at politiressursene kan benyttes til dette som
nå er den viktigste oppgaven for oss alle i samfunnet. Tiltak og regelverk endres og innføres
fort. Det er derfor viktig at alle holder seg oppdatert på hva som gjelder til enhver tid.
Vi håper å ikke måtte bruke opp vår kapasitet på håndheving av det innførte forbudet mot å
overnatte på frititidseiendom utenfor egen kommune. Ber derfor dere i Lierne som har familie eller bekjentskaper som hadde tenkt seg på hytta i Lierne, om å mane til lojalitet angående forbudet.

Vi holder døren på lensmannskontoret låst når vi er på jobb, men tar imot henvendelser fra
publikum på telefon. Vi vil gjøre vurderinger av nødvendigheten for fysisk møte, i hvert enkelt tilfelle
Midlertidig grensekontroll
Politiet har iverksatt midlertidig inn- og utreisekontroll på indre og ytre Schengen-grense,
men ingen grenseovergangssteder stenges.
For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land er det
innfør utstrakt grensekontroll med virkning fra mandag 16. mars kl. 08:00.
Spørsmål om regler i forbindelse med inn- og utreisekontroll kan rettes til politiet på tlf. nr.
02800 eller til politikontakten på tlf. nr. 99514138. Dette gjelder også andre spørsmål til politiet.
Ved nød skal tlf. nr. 112 benyttes
Sentraladministrasjon
Sentraladministrasjonen fortsetter samme driftsnivå som i uke 12, dvs. sentralbordet er
åpent hver ukedag fra kl. 08.00-15.30. Lierne servicetorg er stengt og publikum henstilles å
gjøre avtale på forhånd hvis det er behov for å treffe ansatte på kommunehuset.
Det må ringes tlf. 74 34 34 00 ved oppmøte.
Oppvekst- kultur
Første uke med stengte barnehager og skoler. Elevene i skolen har hatt egne undervisningsopplegg med veiledning fra skolen med bruk av digitale læringsflater. Lærerik uke både for
personale og elever.
Noen enkeltelever har hatt tilbud i skolen ut fra de unntaksreglene som gjelder. Ingen behov
for tilbud første uke i barnehage. Se mer info om unntaksregler på Lierne kommunes nettsider. Det ligger også mye god og relevant informasjon på www.udir.no.
Det er usikkert hvor langvarig stengingen blir. Hvis stengingen forlenges så arbeider kulturskolen med å starte opp undervisningen med alternative undervisningsformer for de tilbudene hvor dette er mulig fra uke 14.
Helse/omsorg
Helse og omsorgsetaten har under uka forberedt seg på et senario der vi i Lierne vil få et
mindre antall smittede, men også mange smittede. Dette for å kunne utføre gode tjenester
til innbyggere hvis dette inntreffer. Det arbeides med å innføre e-konsultasjon mellom
innbyggere og fastlege. Apoteket i Grong er fysisk stengt, men er tilgjengelig for folk på
telefon.
Det skal meldes til legekontoret tlf. 74 34 35 00 hvis man er i hjemmeisolasjon og karantene.
Dette gjelder alle som er i denne situasjonen i dag, dvs. med tilbakevirkende kraft fra 9.mars,
og alle som kommer i denne situasjonen fremover.

Plan og utvikling
Teknisk drift:
Fokuset knyttet til drift av Helsetunet, samt vann og avløpsanlegg styrkes. Utover dette går
driften tilnærmet som normalt.
Teknisk forvaltning:
Rådgivere er i all hovedsak tilgjengelig på telefon og digitale flater. Herunder er det ønskelig
at henvendelser gjennomføres via telefon eller digitalt.
Øvre Namdal landbruk og utmark:
Rådgivere er i all hovedsak tilgjengelig på telefon og digitale flater. Herunder er det ønskelig
at henvendelser gjennomføres via telefon eller digitalt. Så langt ser det ut til at landbruksdriften i Øvre Namdal går tilnærmet som normalt.

Skulle det være behov for kontakt i løpet av helga, ta kontakt med ordfører på
tlf 48 25 46 74 eller rådmann på tlf 95 05 91 16

Fredag 20.mars
Kriseledelsen Lierne kommune
v/ordfører Bente Estil

