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Uttalelse vedrørende krigen i Ukraina
Forslag til vedtak
1. Vedlagte uttalelse vedtas og følges opp som framlagt.
2. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å gjøre de nødvendige tiltak og

tilpasninger for at Indre Fosen kommune kan bidra i den forventede
flyktningestrømmen som følge av krigen i Ukraina.
3. Det legges til grunn at merkostnader i all hovedsak vil dekkes av staten.
4. Kommunedirektøren holder formannskap og kommunestyre fortløpende
orientert, og legger fram en mer omfattende sak til politisk behandling dersom
det er nødvendig.

Uttalelse vedrørende krigen i Ukraina
Indre Fosen kommunestyre tar sterk avstand fra Russland sitt militære angrep på
Ukraina. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten, og et overgrep både mot nasjonen
Ukraina, landets sivilbefolkning og demokratisk valgte styre.
Kommunestyret i Indre Fosen støtter Stortinget og regjeringas foreløpige tiltak, og ber
om forsterket støtte til Ukrainas naboland.
Mange mennesker er på flukt fra krigen. Kommunestyret i Indre Fosen stiller seg bak
folket i Ukraina og er positiv til å bosette ukrainske flyktninger i kommunen.
Kommunestyret ber kommunedirektøren snarest om å forberede mottak av ukrainske
flyktninger, og så raskt som mulig etablere dialog med IMDI om slik ekstraordinær
bosetting.
Indre Fosen kommune legger til grunn at staten vil dekke merkostnader kommunene vil
få som følge av ekstraordinær bosetting av Ukrainske flyktninger.
I kommunen vår bor det både russere og ukrainere, og Indre Fosen kommune
oppfordrer alle innbyggere til å være inkluderende, vise solidaritet og
medmenneskelighet i en svært krevende tid.
Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner,
og å følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.

Side 2 av 2

