Post motta k
Fra:
Sendt:
Til:

Kopi:

Emne:
Vedlegg:

r

-

Bente Olsen Husby <Bente.Olsen.Husby@hammerfest.kommune.no>
torsdag 19. mars 2020 09.12
Finnmark Dagblad; tips@nordlys.no; tips@aftenposten.no; 03030@nrk.no;
bej@hammerfestingen.no; Altaposten; pressemeldinger@vg.no; 2400
@dagbladet.no
Marianne Sivertsen Næss; Bernth R. Sjursen; Monica Nielsen; Eva Husby; Jan
Aina Borch; Leif Vidar Olsen;
Olsen; stein.thomassen@loppa.kommune.no;
bjorn-atle.hansen@alta.kommune.no;
Erik Arnesen;
bente.larssen@porsanger.kommune.no;
Odd-Børge Pedersen; Postmottak;
frank.baekken@loppa.kommune.no;
'Trond Haukanes'; Wenche Pedersen; Bjørn
post@kautokeino.kommune.no;
inge Mo; fmtreva@fylkesmannen.no; fmfirsc@fyikesmannen.no;
haraid.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no;
fmtfpost@fylkesmannen.no;
eirik.palm@finnmarkssykehuset.no;
nilsarnero@hotmail.com;
eva.haheim.pedersen@finnmarkssykehuset.no;
forsvaret@mil.no; post@hovedredningssentralen.no
Pressemelding fra Vest-Finnmark Rådet - Nå må vi alle bidra med
risikoreduserende atlerd
200319 Pressemelding fra Vest-Finnmark Rådet - Bidra til risikoreduserende
atferd.pdf; VFRR-ordførere 2019-2023.jpg

ATT: Media, samt de på kopi i vedlagte pressemelding
Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy,
Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 43.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av
det totale folketallet i Finnmark.

Kommunene i Vest-Finnmark har et nært samarbeid i forbindelse med håndteringen av den situasjonen vi
står i som følge av Covid-19 (Korona-virus).

I tillegg til det som går på smiftevern, har kommunene også et ansvar for å legge til rette for tiltak og utadrettet
informasjon som kan bidra til å opprettholde nødvendig kapasitet i helse- og omsorgstjenestene for
innbyggerne i våre kommuner og for folket i Finnmark som helhet.
Vest-Finnmark Rådet har på bakgrunn av dette følgende felles anmodning til oss alle:
I en tid der vi vet at belastningen på akuttberedskap og helsetjenester vil øke dag for dag, har vi alle en
viktig rolle når det kommer til å gjøre det vi kan for å bidra til at disse tjenestene kan forbeholdes de
som blir akutt syke.
Ordførerne i Vest-Finnmark vil derfor allerede nå si at vi alle må ta inn over oss at påsken 2020, og
mange av de tradisjonelle fritidsaktivitetene utendørs som hører denne årstiden til, ikke bør og kan
utøves på samme måte som tidligere år.
Det at vi alle gjennom en felles dugnad tenker på mulige konsekvenser av de tingene vi gjør, kan bidra
til å redde livene til de vi bryr oss om!
Se vedlagte pressemelding for mer info om de konkrete anmodningene om risikoreduserende atferd fra
ordførerne i kommunene i Vest-Finnmark.

Rådsleder Marianne S. Næss (ordfører i Hammerfest) er kontaktperson for avtale om intervju, spørsmål og
utfyllende informasjon. Hun nås på mobil 91715059.
Vedlagt er bilde av de 7 ordførerne i Vest-Finnmark, Fotograf som skal krediteres er Bente 0. Husby.

Med vennlig hilsen
Bente Olsen Husby
Daglig leder
Vest-Finnmark Rådet
Mobil: +47 908 52916
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