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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

INFORMASJON FRA KOMMUNEKASSEN 
Fra og med 25.01.20 vil Lierne kommune bruke ekstern leverandør (Kaptialkontroll) 

for innfordring.  

Etter betalingsoppfordring (3. purring) vil Kaptalkontroll iverksette innfordring . 
 

Purringene vil ha nytt bankkontonummer. 
 

Hvis fakturer blir betalt ved forfall fører ikke dette til noen endringer. 

 

Hvis det noe spørsmål ta kontakt med oss på kommunekassen på telefon 74 34 34 00. 
            Kommunekassen 

 

REGULERINGSPLAN KVENNTANGEN HYTTEFELT 
I møte 21.12.2020 vedtok kommunestyret reguleringsplan for Kvenntangen hyttefelt. 

Plankart og planbestemmelser er lagt ut på kommunens hjemmeside: 

www.lierne.kommune.no 

Planen finnes også direkte ved å gå inn på følgende adresse: 

https://kommunekart.com/klient/IndreNamdal?urlid=7472f262-27f0-4ef0-b7a5-

8f4ff8a92eeb 

          Plan- og utviklingsetaten 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
http://www.lierne.kommune.no/
https://kommunekart.com/klient/IndreNamdal?urlid=7472f262-27f0-4ef0-b7a5-8f4ff8a92eeb
https://kommunekart.com/klient/IndreNamdal?urlid=7472f262-27f0-4ef0-b7a5-8f4ff8a92eeb
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Regjeringen la mandag 18. januar frem nye smitteverntiltak som skal 
gjelde fra 20. januar, kriseledelsen i Lierne kommune har besluttet at 
dette får følgende endringer i Lierne:   
 

• Folkebadene åpner fra og med fredag 22. januar innenfor den praksis som var før jul, med 
påmelding på nett og maks 15. personer samtidig.   
• Idrettshallene åpner for aktivitet for barn- og unge under 20 år onsdag 20.januar.  
• Skolematordningen starter opp tidligst 20. januar- skolene informerer mer om dette.  
• Bibliotekene åpner fra onsdag 20. januar  
• Kommunehuset og servicetorget åpner fra onsdag 20. januar, men publikum skal fortsatt 
avtale tid med saksbehandler på forhånd, da ansatte benytter seg av hjemmekontor  
• Treningsstudio på fysioterapien og Finnlistuggu treningssenter åpner fra onsdag 20. januar.   

  
Under følger alle anbefalinger som regjeringen la frem: 
  
Barnehager og skoler  

• Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult 
nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede 
overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i 
ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og 
barneskoler. (Nytt). 
  

Anbefalinger for alle i hele landet  
Sosial kontakt  

• Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre 
utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. 
Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel 
ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk 
fra egen kohort. (Nytt)  
 

Reiser  
• Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested 
kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i 
utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor 
sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som 
gjelder. (Nytt)  
 

Høyere utdanning  
• Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. 
Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør 
unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en 
gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med 
smittevernveilederne. (Nytt)  
 
 
 
 
 
 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 3  

•  

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer  
• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og 
inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive 
med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og 
foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)  
• For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs 
kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.  
• Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å 
koordinere dette med særforbundene. (Nytt)  
• Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og 
livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å 
respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer 
forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs 
arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)  
 

Arbeidsplasser  
• Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette  

  
Regler for hele landet  
 

Private sammenkomster og arrangement  
De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må 
avholdes, gjelder følgende regler:  

• Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en 
bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. 
(Nytt)  
• Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, 
livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i 
fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er 
fastmontert.  
• Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum 
sitter i fastmonterte seter.  
• Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 
200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til 
tilviste faste sitteplasser. (Nytt)  
 

Uteliv og serveringssteder  
• Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny 
vurdering i uke 4, altså neste uke   
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Ingen Gudstjeneste i Lierne søndag 24. januar. 
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LAG OG FORENINGER 
 

 

 

 

 

ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET AVD 664 LIERNE.  
 

Med forbehold om endringer i nasjonale regler og godkjenning av kommunen. 

Torsdag 28. januar 2021 kl 18.00 

Sted: Lierne Gjestegård 
 

ÅRSMØTESAKER:            

1. Åpning 

2. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under møteboka.              

3. Årsberetning 2020 

4. Regnskap 2020 

5. Budsjett 2021 

6. Handlingsplan 2021 

7. Valg 

8. Innkomne saker              

Utdeling av jubileumsmerker. 

Matservering og loddsalg (vipps) 

Påmelding på grunn av matservering til Ann Brit Tangen 41444952.  

Siste frist 23.01.2020. (Maks 28 pers.) 

VELKOMMEN!           Styret 

 

 

 
 

 

 

DIVERSE 
 

 

Trøndelag landbrukstakst 

Jeg tar på meg taksering, eierskifte og driftsplanlegging på landbrukseiendommer. 

Ring 95156216 eller se www.trondelaglandbrukstakst.no for mer info! 

          Einar Otto Ingulfsvand 

 

 

  

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.trondelaglandbrukstakst.no&umid=ae0825ac-31cd-494a-9769-dce234b0fe39&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-22ace076bc43931a82c0ed369acbc2f688542ea2
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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

