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STØTTE TIL MEDISINSK UTSTYR TIL DE MODIGE SOLDATENE I UKRAINA
Vedlegg:
Mail sendt til kommunestyrets medlemmer tirsdag 01.03.2022 kl 09.50.
Saksutredning:
Brev fra ordfører Jan Kristensen i Lyngdal kommune datert 28.02.2022:
«Til alle landets kommuner, fylker og statsforvaltere - MEDISINSK UTSTYR TIL DE MODIGE
SOLDATENE I UKRAINA
«Support to the people of Ukraine» har invitert meg som ordfører i Lyngdal til å ta
initiativet til en aksjon for å skaffe medisinsk utstyr til heltene i Ukraina.
Jeg oppfordrer derfor din kommune, ditt fylke og landets statsforvaltere om å være med å
bidra i denne nødvendige aksjonen.
Lyngdal kommune står i direkte kontakt med den ukrainske ambassadøren i Norge,
Viacheslav Yatsiuk, som opplyser at det er et enormt og skrikende behov for
førstehjelpsutstyr, for å hjelpe de sårede, både privatfolk og soldater i Ukraina. De har nå
sendt oss en medisinsk liste over behovet og denne vil bli fulgt når midlene er på plass. Vi
har kort tid og må ta raske beslutninger, fordi dette haster og det er et direkte skrikende
behov i dag.
Vi ber derfor at det tas en raskt beslutningen på om dere er med, og overfører et beløp som
dere finner riktig i løpet av onsdag 2. mars. Vi kommer til å følge dette opp så raskt som
mulig, og vil ha som mål å ha utstyret klart innen fredag ettermiddag.
Lyngdal kommunes konto nr. 2801.52.15897 – aksjon Ukraina
eller på vipps-konto Aksjon Ukraina #737483, benytt gjerne QRkoden.
Lyngdal kommune vil stå ansvarlig for innkjøpene i henhold til
prioritert liste.
Situasjonen i Ukraina er desperat for så mange soldater, sivile mennesker og familier.
Derfor håper vi alle gjør så godt dere kan for å bidra med hjelpen. Og vi er klare til å gjøre
vår del i det som er nødvendig for å få hjelpen fram.
I samarbeid med den ukrainske ambassadøren vil logistikken for sending av
førstehjelpsutstyret være på plass i slutten av denne uka og bli fraktet til Ukraina.
Vi ser fram til å høre fra dere så snart som mulig og i løpet av onsdag 2. mars.
Lyngdal kommune beklager den korte fristen, men her er det hver time og hvert døgn som
teller for at hjelpen skal komme frem tidsnok.

Vennlig hilsen
Jan Kristensen
ordfører
Lyngdal, 28. februar 2022»
På bakgrunn av den korte fristen ble det sendt e-post til medlemmene i formannskapet
med frist for tilbakemelding på kommunedirektørens forslag innen kl 18.00 1.mars 2022.
Samtlige medlemmer støttet forslaget til vedtak.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Øyer kommune innvilger kr 5000,- i støtte til medisinsk utstyr til de modige soldatene i
Ukraina. Utgiften dekkes av formannskapets bevilgningspost.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

