
LIERNE KOMMUNE –                                                    Oppdatert 23.06.20 

BEDRIFTSINTERNE RETNINGSLINJER IFBM KORONAVIRUS.  

Tidligere versjoner oppheves. 

 

Vi går inn i ferieperiode, og vil i den anledning minne alle om viktigheten med å følge 

smitteverntiltakene, dette tar vi ikke ferie ifra!  

Husk å holde avstand til hverandre! Da er du med på å begrense smitten, du blir ikke smittet 

og du smitter heller ikke andre! 

For å redusere smitterisikoen gjelder nå følgende regler for samtlige ansatte i Lierne 

kommune: 

 Alle arbeidsplasser som åpner opp igjen har utarbeidet egne retningslinjer for 

smittevern. Alle retningslinjer skal omhandle minimum følgende forhold: 

o Syke personer skal ikke på arbeid 

o Hvordan ivareta god hygiene og renhold 

o Redusere kontakt mellom mennesker 

 Servicetorg og bibliotek er åpent.  

 Ansatte skal i størst mulig grad gjøre avtaler med besøkende.  

 Det føres besøkslogg på alle arbeidsplasser.  

 Det er fortsatt adgangskontroll på Helsetunet jfr. retningslinjer fra Helsedirektoratet. 

Det er åpnet for besøk til beboere på helsetunet, jfr. retningslinjer.  

 Alle møter som kan gjennomføres over videokonferanse skal vurderes gjennomført på 

denne måten. Fysiske møter skal begrenses.  

 På den enkelte arbeidsplass kan interne møter gjennomføres så lenge en klarer å holde 

avstander (minimum en meter og inntil 20 personer) 

 Ansatte deltar ikke på fysiske kurs og seminar. 

 Ansatte som skal være i samme rom på arbeid skal overholde avstander til sine 

kollegaer (minst en meter). Det må derfor gjøres en vurdering på felles arbeidsrom og 

pauserom på hvor mange som kan være der samtidig. Hvis flere personer skal bruke 

den samme arbeidsplassen så skal den tørkes av før neste person tar den i bruk.  

 Det kan avtales hjemmekontor der det er hensiktsmessig. Hjemmekontor avklares med 

nærmeste leder.  

 Beordring av ansatte kan bli aktuelt om det oppstår akutte situasjoner. 

Konsekvenser og effekt av dette følges jevnt, og blir fortløpende vurdert utover sommeren av 

kommunens ledelse og kommuneoverlege.  

Det må påregnes jevnlige oppdateringer/endringer av disse retningslinjene.                        

Hver enkelt ansatt pålegges til enhver tid å holde seg oppdatert. 

  



Ferie/fritid.  

Ferieavvikling 

 Vi er nå i en perioden med ferieavvikling. Lierne kommune forventer at alle, norske 

og svenske ansatte, til enhver tid følger gjeldende reiseråd fra Folkehelseinstituttet for 

fritidsreiser og feriereiser. På Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no oppdateres 

reiseråd fortløpende.  

 Søknad om uttak av avspasering må vurderes nøye opp mot den enkelte enhets fravær 

på tidspunktet. Dersom enheten har stort fravær som følge av Korona, vil muligheten 

til å ta ut avspasering være mindre.  

Fritidsreiser i utlandet 

Alle ansatte oppfordres til å følge oppdaterte reiseråd fra UDI.  

For de fleste utenlandsopphold gjelder fortsatt 10 dagers karantene. Det kan ikke påregnes 

lønn for selvpåført karantene etter utenlandsopphold. Kommer du i karantene skal dette også 

varsles legekontoret. 

KS har gitt følgende retningslinjer som Lierne kommune vil følge: Dersom en arbeidstaker på 

tross av helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende råd, velger å reise til utlandet med risiko 

for å bli smittet av Koronaviruset, vil arbeidsgiver kunne bestride rett til sykepenger i 

karantenetiden. Det vil i stedet kunne avtales ferie, avspasering eller ulønnet permisjon.  

Haller/treningsstudio 

Både Liernehallen og Sørlihallen kan leies ut fra 1. juli, men garderober kan ikke brukes.    

Det skal være en ansvarlig leder for hvert utleie, som loggfører hvem som deltar. 

Treningsstudio ble åpnet opp fra 17. juni. Det er utarbeidet egne rutiner for bruk av 

treningsstudio.   

Arrangement 

Det er tillatt med offentlige arrangement med inntil 200 deltakere jfr. nasjonale føringer.    

Alle som skal ha et arrangement for et antall over 20 personer, skal varsle Lierne kommune 

om dette, på et eget søknadsskjema som ligger på hjemmesiden. Ved spørsmål, ta kontakt på 

telefon 74 34 34 00.  

Retningslinjene er revidert 23.06.2020, og gjelder fra 24.06.20 

 

Så ønskes alle en velfortjent ferie etter hvert, med håp om en smittefri sommer! 

 

Lierne, den 23.06.20 

 

Karl Audun Fagerli/sign. 

Rådmann/tlf. 950 59116   


