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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

Info. fra politikontakten.  
 

- Aktuelle nye regler for oss i Lierne og Røyrvik! 
 

Jeg er EØS-borger og ønsker å reise inn til Norge for å besøke 

familie som er bosatt i Norge. Kan jeg det nå? 
 

Ja, du kan reise til Norge for å besøke: 

 

 Ektefelle  

 Samboer, dersom dere har levd et i et fast og etablert samboerforhold i minst to år, eller dere 

har eller venter barn sammen  

 Foreldre  

 Besteforeldre/oldeforeldre  

 Barn i alle aldre  

 Barnebarn/oldebarn i alle aldre  

 Helsøsken, dersom du er under 18 år  

 Forlovede, dersom partene skal inngå ekteskap etter innreisen til Norge 

 Du kan ikke besøke kjæresten din.  

 

Ved innreise til Norge må relasjonen mellom deg og familiemedlemmet ditt dokumenteres. 

Det er ikke noen faste krav til akkurat hvilke dokumenter som må være med, men eksempler på 

dokumenter som kan fremlegges er vigselsattest for ektefeller og fødselsattest for barn. Bostedsattest 

eller leiekontrakt kan dokumentere samboerskap. Dersom dere har felles barn kan fødselsattest for 

barnet fremlegges, eventuelt dokumentasjon på graviditet som viser begge foreldres navn. 

Besteforeldre/oldeforeldre kan for eksempel legge frem familiebok eller fødselsattest for ditt barn, 

barnebarn og eventuelt oldebarn som til sammen viser relasjonen mellom deg og det norske 

familiemedlemmet du skal besøke.  

For forlovede kan dokumentasjon som viser tid for vigsel, prøvingsattest eller booking av lokaler 

fremlegges som dokumentasjon. 

 

PS! Den som kommer på besøk vil ha karantene etter vanlige regler. Likevel kan man komme på 

besøk for eksempel kun på en kveld, for så å kjøre direkte hjem.  

          Jørn Ove Totland, Politikontakt 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne Kommunestyre 

Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen 

Dato: Mandag 22. juni 2020 

Tidspunkt:  Kl 17:00 

 
 

Agenda: 

Kl 16.00 Temamøte Helseplattformen 

Kl 17.00 Ordinært kommunstyremøte 
 

Til behandling:  
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 
 

1. REFERATER 

 

2. IGANGSETTINGSVEDTAK FOR NYTT DEKKE PÅ DJUPVASSELVA BRU 

 

3. SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKKE 2020-2024 

 

4. LK-FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR FRIVVILIG VERN VED JULE - LIERNE 

KOMMUNESKOGER 

 

5. DIGITALISERING, PLAN OG UTVIKLINGSETATEN 

 

6. DIGIPRO HELSE 

 

7. GODKJENNING - ENDRING REGULERINGSPLAN NYJORK (STYGGHAUGEN) 

HYTTEFELT - GNR/BNR 18/2 

 

8. REGNSKAPSRAPPORT 

 

9. VILJESERKLÆRING OG HÅNDBOK FOR SAMARBIEDE I IN, REVIDERING 

 

10. FELLES REGNSKAPSKONTOR FOR IN-KOMMUNENEN? 

 

11. SAMARBEID EIENDOMSSKATT GRONG, LIERNE, NAMSSKOGAN? 

 

12. SØKNAD OM TILSKUDD TIL LEVENDE LIERNE 2020/2021, LIERNE UTVIKLING 

 

13. DELEGERINGSREGLEMENT, REVIDERING 

 

14. REGLEMENT FOR POLITISK UTVALG, REVIDERING 

 

15. EIERSKAPSMELDING 2019 

 

16. ORIENTERING OG SPØRSMÅL - KOMMUNESTYRET 22.06.2020 
 

Lierne 16. juni 2020 

Bente Estil, sign. Ordfører 
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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne formannskap 

Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen 

Dato: Mandag 22.06.2020  

Tidspunkt:  13:00 

 
 

Agenda: 

Kl 10.30 Møte Partssammensatt utvalg 

Kl 11.00 Befaring Ritas salong og LiVERTEN servicestasjon 

Kl 13.00 Ordinært formannskapsmøte 

 

Til behandling: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 
 

45/20 20/4406   

 REFERATER FORMANNSKAPET 22.06.2020  

 

46/20 17/6522   

 GODKJENNING - ENDRING REGULERINGSPLAN NYJORK 

(STYGGHAUGEN) HYTTEFELT - GNR/BNR 18/2  

 

47/20 20/3262   

 HØRING LK - TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSKUTER TIL HYTTE 

(OPPHEVING AV 2,5 KM-GRENSEN MM)  

 

48/20 20/3638   

 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV BOPLIKT I 

LIERNE KOMMUNE  

 

49/20 20/3975   

 BEFARINGER OG TEMAMØTER HØSTEN 2020  

 

50/20 20/4462   

 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.05.20  

 

51/20 20/4408   

 ORIENTERING OG SPØRSMÅL FORMANNSKAPET 22.06.2020  

 

 
 

Lierne 16. juni 2020 

Bente Estil, sign 

Ordfører 
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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Møtested: Lierne kommune, lissalen 

Dato: Onsdag 24.06.2020  

Tidspunkt:  09:00  

 
 

Til behandling: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 
 

6/20 20/4429   

 REFERATSAKER  

 

5/20 17/4005   

 REFERATSAKER RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE  

 

7/20 20/4430   

 SANDVIKA BARNEHAGE  

 

8/20 20/4437   

 INNBYGGERE MED UTVIKLINGSHEMMING OG KORONAEDIDEMIEN  

 

 
 

Lierne 16. juni 2020 

 

Jørn Ove Totland, sign 

Leder 

 

 

HUSK! - Åpnet møte 17. juni – Sandvika 
Kommunen jobber med revidering av reguleringsplan for Sandvika. Et av de viktige 

temaene i planen er gang- og sykkelvei gjennom Sandvika. Ved bygging av en gang- 

og sykkelvei vil dette berøre flere eiendommer langs Sandvikaveien (Fv 74). Det vil 

bli informert om hele planen og anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. 

 

Sted: Kommunehuset 

Tid: 17. juni, kl. 18.00 

Plan- og utviklingsetaten 
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ALLE SOM SKAL HA ARRANGEMENT PÅ INN TIL 200 PERSONER I 

LIERNE KOMMUNE, SKAL SENDE INN SJEKKLISTE FOR SMITTEVERN  
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. 
 

Sjekklisten finner du på Lierne kommunens hjemmeside under informasjon om 

koronavirus 

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

Der vil du også finne folkehelseinstituttet sine risikovurderinger av arrangementet og 

sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer. 

Frist for innsendelse er 2 uker før arrangementet. (de med arrangement før den 1/7, 

sendes så raskt som mulig)  For spørsmål ta kontakt på tlf: 74 34 34 00 

 
 

Bussen Blåmåka 

kommer på besøk! 
 

 
 

En sirkusbuss kommer rullende inn til Lierne fredag 19.juni og vil skape liv 

og røre:  
10:00 Joker i Sørli 
11:15 Ved Sørlihallen i Mebygda. 
12:45 Lierne Helsetun (Dette arr er kun for Helsetunets beboere) 
14:30 Ved kommunehus i Nordli 

 

Så kom og vær klar for litt latter, tull og tøys!  
 

The Flying Seagulls:  
The Flying Seagull Project er en veldedig organisasjon med røtter i Storbritannia, som 

jobber for å spre glede, varme og positivitet til barn i krise over hele verden. Over de 

siste 12 årene har vi besøkt og delt smil og latter med over 125 000 barn, og jobber 

blant annet mye med barn på flukt i Hellas. Nå har vi startet opp i Norge, og ønsker å 

spre glede her hjemme også. 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/informasjon-om-koronavirus/
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LIERNE TRENINGSSTUDIO ÅPNER ONSDAG 17. JUNI 
Da satser vi på å åpne treningsstudioet igjen i sommer, i litt begrenset omfang.  

Vi har KUN åpent på dagtid for de som ønsker å benytte treningsstudio.  

Kveldstid er forbeholdt lag/foreninger/bedrifter med ansvarlig leder. Dette må avtales 

direkte med kommunefysioterapeut. 

Dette pga at vi fortsatt har låste dører og besøkskontroll ved Lierne Helsetun, slik at 

alle som er innom treningsstudioet, skal stå på besøksliste. Treningsstudioet benyttes 

også på dagtid av fysio- og ergoterapien, derfor vil det være noe begrenset tilgang i 

perioder på dagen også. 

 

Det blir IKKE anledning til å benytte seg av dusj. Kun WC. 

Følgende regler gjelder pr. 17.06.20, inntil videre: 

 

1) Kun tillatt å trene for de med gyldig treningskort eller gratis treningstime 

(kommunalt ansatte, medlemmer i LHL). Kort kan kjøpes i åpningstid. 

2) Det er kun tillatt å trene ved symptomfrihet. Ikke feber, hoste eller mistanke om 

luftveisinfeksjon. 

3) Inngang på baksiden av treningsstudio. Parkering som vanlig på p-plass. 

4) God håndhygiene: Vask hender godt med såpe og vann, før, under og etter trening. 

5) Rent treningstøy er viktig. Unngå hudkontakt på overflater. Bruk T-skjorte – ikke 

singlet. Unngå kort shorts.  

6) Bruk håndklær på apparater og matter – for å unngå hudkontakt på overflater. 

7) Vis hensyn: Hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene.  

1 meter ved moderat fysisk aktivitet, 2 meter ved hard fysisk aktivitet. 

8) Husk å vask/tørk utstyr etter bruk. Vi har microfiberkluter som skal benyttes. Gjør 

deg ferdig med 1 apparat før du fortsetter til neste.  

9) Ring å book time, evt sms: mandag-fredag mellom kl 9 – 14 til 

kommunefysioterapeut. 

 

Maks 6 personer pr. treningstid (vil bekreftes pr sms av kom.fysiot.) 

 

Treningstider som kan bookes: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Kl 8 – 9.30 Kl 8 - 9.30 Kl 8 – 9.30 Kl 8 – 9.30 Kl  8 – 9.30 
Kl 9.30 – 11 Kl 9.30 -11 Kl 9.30 – 11 Kl 9.30 – 11 Kl 9.30 – 11 

Kl 11 – 12.30 Kl 11 – 12.30 Kl 11 – 12 Kl 11 – 12.30 Kl 11 -12 

Kl 14 – 15 Kl 12.30 – 14 Kl 13 – 14.30 Kl 14 – 15 Kl 13 – 14.30 
 

10) Medlemmer i LHL som ønsker å trene i sommer, tar kontakt med 

kommunefysioterapeut for nærmere avtale. 

VELKOMMEN TIL TRENINGSSTUDIOET  

 

Lierne Kommune / Kommunefysioterapeut Turid – mobil: 97 64 68 37. 
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INVITASJON – ÅPENT INFORMASJONSMØTE KVENNTANGEN 

HYTTEFELT 
Lierne formannskap inviterer til åpent informasjonsmøte om arbeidet med 

reguleringsplan for Kvenntangen hyttefelt. Dette er helt klart et stort prosjekt og Lierne 

formannskap er opptatt av å kjøre en god prosess.  Derfor ønsker formannskapet å høre 

nettopp dine tanker og spørsmål om prosjektet. Sett av torsdag 25. juni i kalenderen og 

møt opp på Kvelia Samfunnshus klokken 19.00. Formannskapet håper å se deg.  

          Vel møtt, ordføreren 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

Sokneprest Martin Ottoson har ferie fra 15. juni. Tilbake mandag 6. juli. 

Henvendelser til Geir Arne Bergli, 909 65 630. 

 

 

TUNNSJØ – PLANTING PÅ KIRKEGÅRDEN 

Matkroken kommer med blomster mandag 22. juni kl 15.00 – 17.00. 

           Tunnsjøbygg 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

VINNERE AV SYKKELTRIM OG TREKKING PÅ TRIMBØKER! 
På årets sykkeltrim med en vri, var det 70 stk syklister som deltok i løpet av uka. I 

trekking blant alle sykkeltrimmere vant Maxim Westum hovedpremien på 1500 kr. 

Helga Kveli og Hilde Kveli vant andrepremien og tredjepremien på 500 kr hver. 

Gratulerer!  

Olav Hanssen, Mogens Totsås og Barbora Stepankova vant 200 kr hver på trekking av 

trimbøker. De har besøkt trimbøker henholdsvis på i Flyktningrennsløypa, på 

Totsåsveien og Kvennmyra ved gapahuken. Gratulerer!  

Vinnerne av sykkeltrim og trimbøker vil bli kontaktet for overlevering av sine premier. 

          Aktivitetsgruppa, Lierne IL 

 

 

HEI LI-BYGGA 
Mè på Skjelbred satse på en trivelig St.hansfeiring i år å, sjøl om verden e litt spesiell. 

Dagen blir lørdag 20. juni. Mè start kl 15.00 å hell på sæ læng folk trives. 

Mè hi kjæmpego rømgraut, St.hansbål og ellers forskjellige ting (mè flotte premier). 

Mè ferheld oss tè de nasjonale reglan når det gjeld smittevern. Så håp mè at Li-byggen 

hi løst tè å kåmmå å eta kjæpego rømgraut. Vel møtt!   

         Styret i Skjelbred grendehus 
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ÅRSMØTE I MEBYGDA VASSVERK 

Årsmøte i Mebygda Vassverk SA mandag 29.06.20 kl 19:00 på Næringsbygget 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes styret innen 26.06.20 

         For styret Stig Håvard Freland 

 

 

VINNERE VED SYKKELDAGEN I SØRLI 

Vinnere av gavekort ble følgende: 

Gavekort på 500,- kr fra Joker Lierne: Børje Cato Moen 

Gavekort på 500,- kr fra Matkroken Mebygda: William Bakken 

Visagavekort på 1000,- kr: Ørjan Sundvik 

Visagavekort 1000,- kr: Torkild Arvasli 

Visagavekort 2000,- kr: Linda Lyngstad Totland  

 

Trimgruppa  ønsker å takke alle påmeldte på årets sykkeldag og butikkene våre som 

sponset gavekort!  

Det var hele 159 som syklet/løp/gikk en tur i regnværet 😊 

 

 

BILBINGOER PÅ SØRLI SAMFUNNSHUS I SOMMER 
Søndager 28. juni, 12. juli, 26. juli (dobbel premiepott) og 23. august. 

Sett av datoene. Mer info i Li Nytt før hver bingo. Velkommen. 

God sommer!        Styret i Sørli Samfunnshus 

 
 

VINNERE AV SYKKELTRIM OG TREKKING PÅ TRIMBØKER! 
På årets sykkeltrim med en vri, var det 70 stk syklister som deltok i løpet av uka. I 

trekking blant alle sykkeltrimmere vant Maxim Westum hovedpremien på 1500 kr. 

Helga Kveli og Hilde Kveli vant andrepremien og tredjepremien på 500 kr hver. 

Gratulerer!  

Olav Hanssen, Mogens Totsås og Barbora Stepankova vant 200 kr hver på trekking av 

trimbøker. De har besøkt trimbøker henholdsvis på i Flyktningrennsløypa, på 

Totsåsveien og Kvennmyra ved gapahuken. Gratulerer!  

Vinnerne av sykkeltrim og trimbøker vil bli kontaktet for overlevering av sine premier. 

          Aktivitetsgruppa, Lierne IL 

 

 

BILBINGO PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS  
søndag 21. juni kl. 15.00. Premiesum kr.15000. Salg av rømmegrøt, pølser, kaffe fra 

kl.13.00. Velkommen.       Tunnsjø bingolag 
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DIVERSE 
 
 

HEI. VI ER TO MENN FRA OSLO SOM ØNSKER Å DRIVE 

STORVILTJAKT 
Det er begrenset med muligheter for det i Østlandet da de fleste jaktlag er fulle og ikke 

har plass til nye jegere. Vi er tilgjengelige og fleksible med tanke på jakt. Bidrar 

selvfølgelig med det som måtte være av utgifter. Begge har jegerprøven å egne hagler 

og rifler.   Kontakt Dr. Zaman Gilani (91243855) eller Irfan (92636737). 
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