
Morten W. Petersen <morphex@gmail.com>

Automatic reply: Kansellering av samvær, dispensasjon
4 messages

Berg, Frode <Frode.Berg@rana.kommune.no> Thu, Nov 5, 2020 at 5:47 PM
To: "Morten W. Petersen" <morphex@gmail.com>

Hei

Det er veldig mye å gjøre med smitteoppsporing i dag, det kan derfor ta noen dager før du svar. Spørsmål om
koronavirus som kan vente og ikke er relatert pågående smitteoppsporing må rettes til koronatelefonen 95004433.

Morten W. Petersen <morphex@gmail.com> Thu, Nov 5, 2020 at 5:50 PM
To: "Berg, Frode" <Frode.Berg@rana.kommune.no>

Hei.

Dette kan ikke vente.

Mvh,

Morten
[Quoted text hidden]

Berg, Frode <Frode.Berg@rana.kommune.no> Thu, Nov 5, 2020 at 6:31 PM
To: "Morten W. Petersen" <morphex@gmail.com>

Hei Morten

Du trenger ikke noen dispensasjon fra meg i denne saken.

Det jeg har sagt på pressekonferanse i dag er følgende:  

Begrens nærkontakter. Folk bør unngå kontakt med andre enn egen husstand på fritiden.
Man bør altså begrense besøk mellom ulike husstander til det som er tvingende
nødvendig, Omsorgsoppgaver til egne familiemedlemmer er et eksempel på besøk som
anses som tvingende nødvendig. Omsorgsoppgaver for personer utenfor egen husstand
bør ikke gjennomføres av personer <20 år.

Å få møte egne barn er noe jeg vil kalle tvingende nødvendig. Uavhengig hva jeg måtte
mene så er også avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn nærmest presisert
som et gyldig unntak for det meste i covid-19 forskriften.

Du må ta dette med den som er ansvarlig for gjennomføringen. Jeg kan ikke overprøve
den avgjørelsen, men har ikke noe i mot at du videresender denne mailen fra meg til
rette vedkommende.



Med vennlig hilsen

Frode Berg

kommuneoverlege

avdeling legetjenester og samfunnsmedisin

Telefon: 75 14 50 61   Mobil: 41206706

E-post: Frode.Berg@rana.kommune.no

www.rana.kommune.no

[Quoted text hidden]

Morten W. Petersen <morphex@gmail.com> Thu, Nov 5, 2020 at 7:41 PM
To: "Berg, Frode" <Frode.Berg@rana.kommune.no>

Hei Frode.

Det blir ikke samvær lørdag.

Dette haster ikke, så du kan se senere.

Vedlagt er dialog med Rubi Stjernen. Jeg synes håndtering av denne situasjonen er for dårlig, og det vil følges
opp med klager osv.

Mvh,

Morten
[Quoted text hidden]
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