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TV-aksjonen 2016 - driftsstøtte frå Hordaland fylkeskommune
Samandrag
Fylkesrådmannen gjer framlegg om å løyve kr 100 000 som driftsstøtte til TV-aksjonen 2016 – same
tilskotssum som til TV-aksjonen i 2015. TV-aksjonen er for 2016 tildelt Røde Kors.

Forslag til vedtak
Fylkesutvalet løyver kr 100 000 i driftstilskot til TV-aksjonen 2016.
Budsjettet vert endra slik:
10.120 930 00. 14700
Ymse tilskot
10.720 200 00. 14900
Til rådvelde for tilleggsløyvingar

+100 000
-100 000

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør økonomi og organisasjon
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 14.07.2016
TV-aksjonen 2016 er tildelt Røde Kors. Aksjonen skal gjennomførast 23. oktober 2016. Fylkeskommunen
har lang tradisjon for å gje tilskot til drift av aksjonskontoret for TV-aksjonen i Hordaland.
Fylkesaksjonsleiaren skriv slik i brev av 30. mai 2016:
«Først og fremst ønsker jeg å takke Hordaland Fylkeskommune for støtten og det gode samarbeidet i
forbindelse med NRK TV-aksjonen i 2015 og foregående år. Fylkeskommunens engasjement er av
stor betydning for TV-aksjonens gode resultater i fylket. Jeg vil også takke for at vi allerede har
etablert et godt samarbeid for årets TV-aksjon som er tildelt Røde Kors. Vi er veldig takknemlig og
stolt over at Anne Gine Hestetun har takket ja til å lede årets TV-aksjonskomite her i Hordaland.
I den forbindelse søker vi Hordaland Fylkeskommune om driftsstøtte til å dekke utgifter knyttet til drift,
kontorutstyr, gjennomføring av møter, annonsering, kopiering, trykking etc. TV-aksjonen jobber alltid
med å få de rimeligste løsningene for drift og søker alltid muligheten for sponsing først. Eventuelt
resterende midler vil etter aksjonen bli overført TV-aksjonens innsamlingskonto.
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden –
sivile rammet av krig og konflikt. Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som
slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får
hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner,
helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.
Søndag 23. oktober skal 100 000 bøssebærere ringe på hos alle de 2,3 million husstandene i Norge
for å samle inn penger til Røde Kors. En jobb som er umulig å gjennomføre uten den frivillige
innsatsen over hele landet.
Jeg vil til slutt også takke for den velvilje og støtte Hordaland Fylkeskommune har vist overfor TVaksjonen i mange år. Dette er avgjørende for at TV-aksjonen i Hordaland er så godt organisert som
den er i dag og kan vise til så gode resultater.
Vi håper på positiv tilbakemelding på denne søknaden og ser fram til et godt samarbeid.»
Fylkesrådmannen gjer framlegg om å løyve kr 100 000 frå tilleggsløyvingskontoen – same tilskotssum som
til TV-aksjonen i 2015.

