
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag -  utgis onsdager 

Li-Nytt          
Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no 

Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90  Hjemmeside: www.lierne.kommune.no 

Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim 

Ansvarlig redaktør: Rådmann Karl Audun Fagerli 
 

Dato: 15. desember 2020     Uke 51 
 

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

ÅPNINGSTIDER VED DE KOMMUNALE KONTORENE  

JULE- OG NYTTÅRSHELGEN 2020 

Arbeidstiden i romjulen er for alle kontoransatte fra kl. 08.00 - 15.30. 

For å kunne ta ut opparbeidet avspasering, og fordi pågangen av publikum er mindre 

enn vanlig disse dagene, har de kommunale kontorene, Lierne Servicetorg og 

biblioteket åpningstid fra: 
  

Torsdag 24. desember kl 09.00 – 12.00 

Mandag 28. desember kl 10.00 – 14.00  

Tirsdag 29. desember kl 10.00 – 14.00 

Onsdag 30. desember kl 10.00 – 14.00 

Torsdag 31. desember kl 09.00 – 12.00 

 

Spesielle forhold kan gjøre at enkelte kontorer ikke er tilgjengelig enkelte dager. 

Rådmannen 

 

 

 

UTGIVELSE AV LI-NYTT FØR JUL 

Siste Li-Nytt før jula 2020 blir tirsdag 22. desember 2020  

med manusstopp kl 12.00. 

Første Li-Nytt etter jul blir tirsdag 5. januar 2021  

med manusstopp kl 12.00. 
 

 

 

      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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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne kommunestyre 

Møtested: Lierne samfunnshus, storsalen 

Dato: Mandag 21.12.2020  

Tidspunkt:  17:00 

 
 

Til behandling: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 
 

111/20 20/8160   

 REFERATER KOMMUNESTYRET 21.12.2020  

 

112/20 20/7981   

 BUDSJETT OG ÅRSPLAN 2021  

 

113/20 20/7977   

 ØKONOMIPLAN FOR LIERNE KOMMUNE 2021-24  

 

114/20 19/3396   

 HOVEDPROSJEKT STØVIKA INDUSTRIOMRÅDE  

 

115/20 20/7902   

 JUSTERING INVESTERINGSBUDSJETT 2020  

 

116/20 20/7027   

 PREMIEAVVIK 2020 - BUDSJETTENDRING  

 

117/20 20/8210   

 REGNSKAPSGJENNOMGANG PR. 30.11.2020  

 

118/20 19/8015   

 BYGGEREGNSKAP FOR MYKNINGSANLEGG, JULE VANNVERK  

 

119/20 20/1810   

 FASTSETTING AV TILKNYTNINGSLØYPER TIL REKREASJONSLØYPENE 

I LIERNE 2020  

 

120/20 20/6839   

 FASTSETTING AV ENDRINGER OG RULLERING AV 

REKREASJONSLØYPENE I LIERNE 2020  

 

121/20 19/4637   

 GODKJENNING - REGULERINGSPLAN KVENNTANGEN HYTTEFELT - 

GNR/BNR 16/2, LIERNE  
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122/20 20/7678   

 LIERNESKOLEN - PEDAGOGISK PLATTFORM FOR STORTANGEN 

SKOLE OG SØRLI SKOLE/IKT-STRATEGI LIERNESKOLEN 2020-2023  

 

123/20 20/8127   

 PROSJEKT LIERNE - BÆREKRAFTIG KOMMUNE 2030  

 

124/20 20/7222   

 SELSKAPSAVTALE FOR KONSEK TRØNDELAG IKS SAK FRA 

REPRESENTANTSKAPET I KONSEK TRØNDELAG TIL 

KOMMUNESTYRET 

 

125/20 20/7309   

 GODTGJØRELSE TIL FJELLSTYREMEDLEMMER  

 

126/20 20/7643   

 INNSPILL TIL MULIGE NYE SAMARBEIDSOMRÅDER I INDRE NAMDAL 

FRA 2022  

 

127/20 20/7953   

 VALG AV RPRESENTANT TIL REP.SKAPET I INTERKOMMUNAL 

POLITISK RÅD I NAMDALEN FRA 2021  

 

128/20 20/8035   

 FESTEAVGIFT OG ENGANGSAVGIFT MINNELUND  

 

129/20 20/8086   

 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024  

 

130/20 20/8149   

 FORLENGELSE AV OMSTILLINGSPROGRAMMET 2021 

 

131/20 20/8158   

 SALG AV NÆRINGSBYGG JULE INDUSTRIOMRÅDE  

 

132/20 20/8200   

 SAMARBEIDSAVTALE OM LEGEVAKT I INDRE NAMDAL FRA 2021  
 

133/20 20/8201   

 OPPNEVNING AV INNSTILLINGSUTVALG FOR REKRUTTERING AV NY 

RÅDMANN  
 

134/20 20/8159   

 ORIENTERING OG SPØRSMÅL - KOMMUNESTYRET - 21.12.2020  
 

 

 

 
Lierne 15. desember 2020 

Bente Estil, sign 

Ordfører 
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RÅD FRA FOLKEHELSEINSTITUTT SOM REDUSERER RISIKO 

FOR SMITTE I JULEN 
Generelt 

De vanlige smittevernrådene gjelder: Husk alltid minst 1 meters avstand mellom 

personer som ikke bor sammen eller er tilsvarende nære. Legg til rette for at gjestene 

kan vaske hender ofte eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Ha gjerne eget håndkle til 

hver gjest eller papirhåndklær. 

 

Få kontakter: Rådet om å redusere antall personer du har kontakt med over tid gjelder 

fortsatt. Begrens også antallet personer du treffer og varigheten av samværet. Tenk 

nøye gjennom hva som er nødvendig av sosiale sammenkomster og overnattinger, og 

hva du kan klare deg uten. 

 

Samme gruppe: En måte å begrense antall kontakter på er å holde seg til samme 

gruppe, der de samme personene møtes over tid. Dette kan være en idé hvis du reiser 

på besøk til andre deler av landet. Da kan du overnatte hos slekt eller venner over flere 

dager hvis du holder deg i den samme gruppen. Avstandsrådene gjelder imidlertid 

fortsatt innad i gruppen. 

 

Sykdom og karantene: Har du luftveissymptomer eller er syk med covid-19, skal du 

ikke dra på besøk eller delta i juleselskap. Det samme gjelder om du er i karantene. Du 

kan heller ikke reise med fly eller annen offentlig transport, og bør ikke dele privat 

transport med noen. Bli hjemme eller avlys hvis du selv eller noen i familien din er 

syk. Det kan være lurt å ha en plan B for hva du gjør hvis noen blir syke. Det kan bety 

at du/dere må feire julen alene, og selv om det er leit, er dette ett av de viktigste 

tiltakene for å begrense smittespredningen. Hvis mulig, kan du/de som må bli hjemme, 

delta digitalt. Husk alltid å teste deg hvis du har symptomer på luftveissykdom! 

 

Delt omsorg: Barn og unge som har skilte foreldre med delt omsorg, kan ha normalt 

samvær med sine foresatte. Ved smitte i ett eller begge hjem, følges vanlige 

smittevern- og karanteneråd. 

 

Faste lekekamerater: Barn kan fortsatt leke med sine faste lekekamerater, enten i 

kohorten eller med noen andre faste venner. Det er fint om barna leker ute, men noen 

faste venner kan også komme på besøk inne. 

 

Reiser, besøk og overnatting 

Begrens innenlandsreiser som innebærer kontakt med andre på reisen. Det er ikke 

anbefalt å reise til utlandet om det ikke er strengt nødvendig. Om du likevel reiser, er 

det svært viktig å være forsiktig på reisen og overholde karantenebestemmelsene når 

du kommer tilbake. 

 

Reiser: For mange kan det være nødvendig å reise for å besøke familie eller venner i 

julen, og det er derfor mulig med overnatting av de nærmeste. 
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Overnattingsbesøk: Den generelle anbefalingen om maksimalt 5 gjester på besøk, i 

tillegg til de som bor i husstanden, gjelder for overnatting også. Dersom alle gjestene 

er fra samme husstand, kan dere være flere. Det innebærer at én familie kan overnatte 

selv om de har mange barn. Du kan imidlertid ikke innlosjere flere enn at du kan sikre 

minst 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand eller er 

tilsvarende nære. 

 

Tiden: Jo lenger tid man er sammen, desto større er risikoen for at noen som er eller 

blir smittsomme smitter andre. Det er likevel lavere smitterisiko ved å ha besøk av de 

samme 5 personene over tid, enn å ha nye gjester hver dag. 

 

Risikogruppe: Hvis vertskap eller overnattingsgjester er i en risikogruppe, bør det 

utvises ekstra hensyn. Vurder å redusere antall gjester. 

 

Soverom: Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. 

Renhold: Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må 

dele bad. Husk eget håndkle. 

 

Fra område med mye smitte: Dersom du reiser fra et område med mye smitte, bør du 

være ekstra forsiktig og begrense kontakt med andre i dagene før reisen, og eventuelt 

de første dagene etter ankomst. Det gjelder særlig før du skal treffe personer i 

risikogrupper. 

 

Hytte: Ved reiser til privat eller leid hytte, gjelder de samme rådene som for gjester og 

overnattingsbesøk i eget hjem. 

 

Juleselskaper 

Maks. to julesamlinger: Du kan ha eller delta på inntil 2 slike samlinger i løpet av 

julen. Du bør altså ikke ha besøk av 10 gjester to ganger, og i tillegg dra på besøk der 

du er en del av andres 10 gjester de andre dagene i julen. Da blir det totale antallet 

kontakter svært mange per person. 

 

Plassen begrenser: Selv om du kan ha inntil 10 gjester to av dagene, kan du ikke ha 

flere enn du har plass til. De som ikke bor sammen, må kunne holde 1 meters avstand. 

 

Risikogruppe: Hvis vertskap eller gjester tilhører en risikogruppe, bør det utvises 

ekstra hensyn. Vurder å redusere antall gjester. 

 

Alkohol: Husk at høyt inntak av alkohol kan redusere etterlevelsen av smitteverntiltak. 

 

Utendørs: Vi oppfordrer flest mulig til å treffes utendørs. Da kan du være sammen 

med flere uten at det innebærer høy smitterisiko, så fremt dere holder god avstand. Gå 

gjerne en tur sammen, ha samling rundt bålet eller ta en akedag. 
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SMITTEVERN I FORBINDELSE MED ARRANGEMENT - 

SJEKKLISTE / ARRANGEMENT  
 

NB! Frist for innsendelse av sjekkliste er 2 uker før arrangementet skal foregå. 
 

Alle arrangører skal sende inn sjekkliste for smittevern til kommunen for 

kvalitetssikring av sine smittevern tiltak for arrangementet. Smittevernlegen vil 

godkjenne eller komme med råd/veiledning på hva som skal til for å ivareta 

smittevernet. Dette for at vi skal kunne hjelpe hverandre til å hindre smitte i Lierne 

kommune. 

 

Søknadsskjema/sjekkliste finnes på kommunens hjemmeside; 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/informasjon-om-koronavirus/arrangement-

for-over-20-og-inntil-200-personer-soknadsskjema-sjekkliste/ 

 

 

INFORMASJON OG OPPFORDRING I FORBINDELSE MED 

GRENSEHANDEL 
 

Politiet har i den senere tid blitt kjent med et økende omfang av overlevering av varer 

ved våre grenseoverganger i Lierne og Røyrvik. Dette gjelder typisk varer som er 

handlet på en matvarebutikk. Mange spør oss også om regelverket omkring dette. 

Tollvesenet har klarlagt for oss at man må ha vært over på svensk side for å tilegne seg 

retten til å handle en tollfri kvote. Jfr. tollbestemmelsene kan man altså ikke få 

overlevert varer fra en "kjøpmann" på svensk side. Nordmenn som velger å bevege seg 

inn i Sverige for å hente slike varer, skal i karantene. Dette gjelder selv om man er i 

Sverige i "bare to minutter". Det er små marginer her, men et sted må grensen gå, 

bokstavelig talt. Det er også avklart at svensker som kommer til grensen med det 

formål å "bare sette varer over på norsk side", vil bli bortvist. 

 

Kommunene har også mottatt henvendelse angående den samme problematikken.  

Da med bekymring i forhold til at slik "grensehandel-aktivitet" kan utgjøre en 

smitterisiko. 

Smittevernlegen i Lierne og Røyrvik oppfordrer derfor alle innbyggere om å unngå 

slik aktivitet, av smittevernhensyn. 

 

Jørn Ove Totland     Cheneso Moumakwa 

Politikontakt     Smittevernlege 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/informasjon-om-koronavirus/arrangement-for-over-20-og-inntil-200-personer-soknadsskjema-sjekkliste/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/informasjon-om-koronavirus/arrangement-for-over-20-og-inntil-200-personer-soknadsskjema-sjekkliste/
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BESØK VED LIERNE HELSETUN I JULA 

Ønsker at alle som har planer om besøk ved Lierne Helsetun i jula, ringer og avtaler 

tidspunkt i løpet av uke 51.  

Pr. dags dato er det «karantenetid» på 5 dager for besøkende som kommer fra røde 

områder. 

Det blir servert kaffe og småbrød til besøkende, men vi har dessverre ikke muligheten 

til å la pårørende bestille seg middag i år. 

Ønsker dere alle en riktig god jul           Helse- og omsorgsetaten 

 

 

PÅRØRENDEFORENINGEN  LIERNE HELSETUN  

Det har vært et spesielt år for pårørendeforeningen med tanke på å få gjort aktiviteter 

for brukerne på Lierne Helsetun. 

Vi håper på bedre tider i 2021. 

Det er blitt kjøpt inn diverse ting for og glede beboerne, bl.a. blomster, pynt og ved til 

bålpanna. 

I denne adventstida er vi så heldige og kunne bruke aktivitøren på søndagene når det er 

adventsstund. 

Hun synger og spiller julesanger. Det er kjøpt inn litt ekstra kaffebrød til 

adventskaffen. 
 

Pårørendeforeningen v/ Britt Elin J. Bergli 
 

 

EN STOR TAKK for minnegavene vi fikk i forbindelse med begravelsen til  

Daniel Gåsbakk, Sonja Gjertsås, Ragna Leirfall, Johan Rikard Aagård og  

Petra Gåsbakk. 

Ønsker alle ei god jul og et godt nyttår.     Omsorgsetaten. 
 

 

 

 

ÅPNINGSTIDER VED LIERNE FOLKEBIBLIOTEK JUL OG NYTTÅR 2020 

Norli bibliotek har åpent: 

Kl. 8.00-12.00: torsdag 24. og torsdag 31. desember 

Kl. 10.00-14.00: mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30. desember 

 

Sørli bibliotek:  

Siste åpningsdag før jul blir tirsdag 22. desember 

Uke 53:  -STENGT- 

Åpner igjen tirsdag 5. januar 2021 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 
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JULEKAMPANJE på trening! 
 

Finnlistuggu treningssenter ønsker å være gavmilde i slutten av et spesielt 2020, og 

mener at det å holde seg i aktivitet for å styrke helsa og holde seg frisk er ekstra viktig 

nå.  

Fra 14.desember i år, til og med 20.januar 2021 vil det koste 2700,- for et årskort og 

2100,- for halvårskort.  
 

Priser ellers:  

Årskort: 3500,- 

Halvårskort: 2500,- 

Månedskort: 500,- 

Drop-in: 100,- 
 

Vi har også treningskort for studenter i julen. Vi understreker viktigheten av at ALLE 

følger smittevernreglene. Prisen er 250,- for studentkortet, og er gyldig fra 

18.desember til 3.januar.  
 

Treningskort kjøpes på Joker jule, eller på VIPPS. 
 

Smittevernreglene gjelder fortsatt - Takk for at dere overholder de. Det er viktig at alle 

skriver seg opp når dere er på treningssenteret. 
 

Velkommen på Finnlistuggu for å ta vare på kroppen og helsa di :) 
 

 
 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 11  

 

SAMARBEIDE MELLOM HELSE OG OMSORG / FRIVILLIGE / 

FRIVILLIGSENTRALEN 
 

Dagaktivitetstilbud for demente må organiseres på en annerledes måte i forbindelse 

med covid-19 situasjonen. Opprinnelige planer om å ha dette tilbudet under Lierne 

Helsetuns tak må utgå. 

I den forbindelse har Helse og omsorgsetaten og Frivilligsentralen startet et 

konstruktivt samarbeid! 

Vi planlegger for et tilbud, 2 t en gang pr uke, ved Frivilligsentralen. Kan det være 

noen frivillige innbyggere i Lierne som ønsker å bistå? 
 

I forkant av oppstart planlegges kurstilbud for frivillige. Tid og sted for kurset 

annonseres på nyåret! 

Høres det spennende ut? 
 

Kontakt helse og omsorgsetaten v/ Edith eller Frivilligsentralen v/ Lena 
 

Edith Valfridsson, Helse og omsorgssjef tlf. 95 79 94 75 

Lena Gjertsås, Lierne Frivilligsentral tlf. 46 84 39 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENN SØKES! 
Lierne kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram, hvor arbeidssøkende 

menn mellom 25 - 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot 

fagbrev som helsefagarbeider. 
 

Nytt kull skal nå startes opp og vi søker etter nye menn som er mann nok til å vise 

omsorg og til ta en utfordring. Det blir arrangert informasjonsmøter i Steinkjer 

tirsdag 26. januar kl. 10.00 i Dampsaga kulturhus og på Namsos tirsdag  

2. februar kl. 11.00 i Namdalshagen. 
 

På møtet vil det bli orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I 

etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og 

motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på 

sykehjem eller tilsvarende. De som ønsker det og blir vurdert som egnet, tilbys 

sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.  
 

Er du vår neste mann? Grip muligheten! 
 

Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips han om Menn i helse! 
 

Ønsker du å melde deg på informasjonsmøtet? Ta kontakt med din veileder i NAV / 

ditt NAV-kontor. 
 

Har du spørsmål om Menn i helse? Ta kontakt med fylkeskoordinator Marit Smith 

Sørhøy på telefon 992 91 503 eller e-post marit@mennihelse.no 

Sjekk ut Menn i helse sin hjemmeside her: www.mennihelse.no 

 

mailto:marit@mennihelse.no
http://www.mennihelse.no/
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 20 desember:  Ingen gudstjeneste i Lierne 

 

Heime Helg blir å få kjøpt på butikker i Lierne, Servicetorget og Li-verten. Kr. 100,- 

pr stk. 

 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

                                                                                   
Julefilmepisode med Pe-Torsa 
Fra 23. desember kan dere se den tredje filmepisoden fra Pe-Torsa. Den handler om 

juleforberedelser og julefeiring. Filmen finner dere i nettbutikken på Pe-Torsa’s 

hjemmeside: pe-torsa.no  

Der finner dere også andre episode, «Myrslått og moltplukking». 

Første episode «Agust på skytterstevne» ligger tilgjengelig uten betaling i 

nettbutikken, men for de som ønsker det, kan det betales et valgfritt beløp til Vippsnr 

105971. 

På nyåret kommer nye filmepisoder med Pe-Torsa, bl.a. med tema elgjakt.  

Det koster kr 49 for å leie en filmepisode i 2 døgn.  

    God fornøyelse og god jul ønskes alle fra Pe-Torsa Vel! 

 

 

 

GRUPPEMØTE LIERNE AP 
 

Lierne Ap har gruppemøte torsdag 17. desember kl 17.00 på kommunestyresalen på 

Lierne samfunnshus. 

Vi går gjennom sakene som skal behandles i kommunestyret den 14. desember. 

Reidar Rødli, gruppeleder Lierne AP 

 
 

ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET AVD 664 LIERNE 
Torsdag 28.01.2021 

Saker til årsmøtet sendes til undertegnede, innen 12.01.2021  

     Fagforbundet avd 664 Lierne v/ Leder Ann Brit Tangen  
    fagforbundet@lierne.kommune.no 

 

mailto:fagforbundet@lierne.kommune.no
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DIVERSE 

 

ÅPNINGSTIDER I JUL OG NYTT ÅR 2020 

 
SØNDAGSÅPENT DEN 20.12 FRA KL. 12.00 TIL KL. 15.00 

 

MANDAG 21.12   KL 09.00 TIL KL 17.00 

TIRSDAG  22.12. KL 09.00 TIL KL 17.00 

ONSDAG 23.12   KL 09.00 TIL KL 17.00 

TORSDAG 24.12  Kl 09.00 TIL KL 12.00 

25.-26.-27.  STENGT 

MANDAG 28.12  KL 10.-15.00 

TIRSDAG 29.12  KL 10.-15.00 

ONSDAG 30.12  KL 10.-15.00 

TORSDAG 31.12 KL 09.-12.00 

 

Mandag 04.01.2021 er det stengt p.g.a. varetelling 

 

Vi ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år! 

 

Liernes Forbruk SA 

Matkroken Lierne 

 

 

 

 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 14  

 

SERVERING AV GLØGG OG PEPPERKAKER  
Lørdag 19. desember har vi åpent kl. 10 – 15.  

Da serverer vi gløgg og pepperkaker, og håper at du stikker innom oss. Her finner du 

masse fine julegaver til gutter, jenter, damer og herrer. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

I år har vi åpent disse dagene 

i mellomjula: 

Mandag 28.12 kl. 10-13. 

Tirsdag 29.12 kl. 10-13. 

Onsdag 30.12 kl. 10-13. 


