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Søknad om støtte til Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2019
Samandrag
Fylkesrådmannen gjer framlegg om å løyve kr 50 000 til innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft.

Økonomi: Liten innverknad
Klima: Ikkje relevant
Folkehelse: Eit lite bidrag
Regional planstrategi: Ikkje relevant

Forslag til innstilling
Fylkesutvalet løyver kr 50 000 til innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft.
Budsjettet vert endra slik:
Art
Stad
Tekst
14700
14900

120 930 00
720 200 00

Meirutg.

Ymse tilskot
Tilleggsløyvingskonto

Mindreutg.

50 000
50 000

50 000
50 000

Ingrid Kristine Holm Svendsen
kst. fylkesrådmann

Nils Egil Vetlesand
kst. fylkesdirektør øk.- og org.
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 22.01.2019
Kreftforeningen har søkt om støtte til innsamlingsaksjonen «Krafttak mot kreft». Foreningen skriv mellom
anna følgjande:
Vi søker med dette om støtte fra fylkeskommunen til Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon
Krafttak mot kreft.
Krafttak mot kreft er vår årlige bøsseaksjon, og i 2019 har vi holdt på i 14 år. Vi arrangerer dugnad
over hele landet der målet er å samle inn penger til kreftsaken, en sak som angår oss alle.
Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge. En tredjedel rammes av sykdommen en gang i løpet av
livet. For ikke å glemme alle de pårørende, som også rammes.
Aksjonen foregår i uke 11.
Vår viktigste samarbeidspartner er russen - som stiller opp og går med bøsser år etter år. Vi er svært
stolte og takknemlige for å ha dem med på laget. Vi ønsker i år, i tillegg til russen, å engasjere alle
kommuner i vårt distrikt til å være med på den viktige dugnaden i kampen mot kreft.
Formål og tema
Hvert år presenteres et nytt tema for aksjonen og hva de innsamlede midlene går til. Temaet for
Krafttak mot kreft 2019 er; Kreftformer som få overlever.
I år skal vi samle inn penger til kreftformer med lav overlevelse. Noen kreftformer rammer ekstra
hardt, og pasienter som rammes har en forventet overlevelse som ligger svært langt under
gjennomsnittet.
Vi vil gi flere mennesker den aller beste følelsen i livet. Å få leve videre. Alle innsamlede midlene går
til formålet som skal gi oss mer kunnskap og etablering av kompetansemiljø for forskning,
palliasjonsforskning, strategiske prosjekter og omsorgsrettede tiltak.
I den forbindelse søker vi igjen om støtte fra deres kommune. Vi er svært takknemlig for støtten dere
gav oss i fjor og håper at dette kan gjentas i år. Alle midler som deres kommune kan bidra med vil bli
satt stor pris på og kommer veldig til nytte. Tidligere år har bidrag fra kommuner variert fra 1 kr. per
innbygger til helt valgfrie beløp. Vi håper dere vil være med å hjelpe oss å samle inn penger til årets
aksjon.
For mer informasjon om årets tema og om hva tidligere innsamlede midler har gått til, besøk
nettsiden vår: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/
Fylkeskommunen støtta aksjonen med kr 50 000 i 2018. Fylkesrådmannen gjer framlegg om at tilsvarande
sum vert løyvd i 2019 frå fylkesutvalet sin tilleggsløyvingskonto.

