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Dearvvuođaiguin/Med vennlig hilsen
Solveig Hætta
Čálli/sekretær
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Emne: Vedrørende Valg 2019

Hei, viser til hyggelig telefonsamtale.
I forbindelse med kommunevalget i 2015 gjennomførte iFinnmark, sammen med NRK Finnmark, en valgturne med
debatter om lokalpolitikken i hver finnmarkskommune. Turneen vakte stor interesse lokalt, og vi registrerte godt
besøk og gode seertall i omtrent alle kommunene.
I 2015 gikk turneen under slagordet «Dugnad for demokratiet». At lokalpolitikken utfordres gjennom slike debatter er
viktig for innbyggerne som skal stemme. iFinnmark følger opp denne dugnaden gjennom en enorm innsats, der det
skal avholdes 18 lokale valgdebatter - én debatt i alle fylkets kommuner.
Turneen er planlagt gjennomført i perioden 5. august til 5. september, med følgende turnéplan: 05.08 Hasvik, 06.08
Loppa, 07.08 Alta, 08.08 Kautokeino, 12.08 Hammerfest/Kvalsund, 13.08 Måsøy, 14.08 Nordkapp, 15.08
Lebesby, 16.08 Gamvik, 19.08 Berlevåg, 20.08 Båtsfjord, 21.08 Vardø, 22.08 Vadsø, 23.08 Sør-Varanger, 26.08
Porsanger, 29.08 Karasjok, 02.09 Nesseby, 05.09 Tana.
Da debattene ble gjennomført i 2015 hadde vi et veldig fint samarbeid med bibliotekene i hver kommune. Vi ønsker
og håper at et slikt samarbeid kan gjennomføres også for debattene i 2019.
Vi forespør derfor dere om å være behjelpelig med:
– Egnet lokale i forhold til antall kandidater og ventet publikum
– Tilstrekkelig antall sitteplasser for publikum
– Tilstrekkelig antall ståbord ut fra antall kandidater i panelet
– Utsetting og rydding av bord og stoler etter gjennomført debatt
– Tilstedeværelse i lokalet før og under debatt
Når det gjelder egnet lokale må det her være tilgjengelig strøm (1x 16A-kurs). I tillegg er det ønskelig med
parkeringsplass for en produksjonsbil og en campingvogn i umiddelbar tilknytning til lokalet. Her er det ønskelig med
en tilgjengelig utendørs stikkontakt (1x 16A-kurs).
Vi ber om en tilbakemelding senest 14. juni. Ta gjerne kontakt med undertegnede om du skulle ha noen spørsmål
rundt henvendelsen.
Mvh

Alexandra Kosowski
Nyhetsredaktør
(+47) 970 94 422

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________

