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Hitra formannskap vedtar å bevilge kr 5.000,- til Hitrarussens innsamling til «Krafttak mot
Kreft».
Midlene tas fra disposisjonsfondet «ulike formål».
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Sammendrag
Hitra kommune har mottatt en forespørsel fra russen ved Guri Kunna VGS, skolested Hitra, om å støtte
Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon «Krafttak mot kreft». Hitrarussen har satt et mål om å samle
inn kr 100.000,- til årets innsamling.
Hitra kommune har tidligere bevilget støtte til Hitrarussens innsamlingsaksjon. Saksframlegg og
protokoll fra formannskapets behandling av dette i 2018 er lagt ved denne saken som vedlegg til
orientering. Det ble da bevilget kr 5.000,- til kreftsaken.
I denne saken skal formannskapet vedta et eventuelt bidrag og hvor midlene hentes fra.
Bakgrunn for saken
Saken fremmes med bakgrunn i forespørsel datert 27.03.2022.
Saksopplysninger
Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Hvert år setter kreftforeningen fokus
på ett tema de vil løfte fram om kreft. Kreftforeningen opplyser at midlene som samles inn i 2022 vil gå
til forskning på kreft med spredning. På sine nettsider står det følgende om årets innsamling:
«Krafttak mot kreft 2022 har tema kreft med spredning. Sammen skal vi finansiere forskning
som kan gi kreftpasienter med spredning litt mer tid. Aksjonen vil foregå fra 5. –13. mars 2022.
Får du en kreftdiagnose, er statistikken på din side: Tre av fire overlever kreft i Norge i
dag. Men med kreften følger frykten for det som er enda verre. Det ene ordet ingen
kreftpasienter eller deres pårørende vil høre: «Spredning».
Heldigvis overlever flere kreft, også med spredning. Selv merkelappen «uhelbredelig» er
ingen endelig beskjed. Den betyr bare at vi ikke har en behandling som kan ta knekken på
akkurat din type kreft med spredning – akkurat nå. Men kanskje til sommeren? Eller om et år?
Om ti år?
For alle som har kreft med spredning – og for alle som er glade i dem – finnes det et
håp: Du må bare leve litt til, og litt til, og litt til. Pasientene sier at de holder ut, at de lever fra
kontroll til kontroll. De orker å holde livsgleden og motet oppe, fordi de vet at kreftforskere i
Norge og resten av verden hver eneste dag gjør store og små fremskritt som gir oss nye, bedre
og mer treffsikre behandlingsmetoder. Det er disse forskerne og deres arbeid vi støtter i årets
Krafttak mot kreft.
Gir du penger, gir du håp. Forskningen som gjøres i dag, kommer hele fremtiden til
gode.»
Kreftforeningen er godkjent av innsamlingskontrollen. Innsamlingskontrollen er en ideell stiftelse som
jobber for å kontrollere at innsamlingsvirksomhet foregår forsvarlig og at pengene går til det formålet
som er oppgitt. Eksempelvis så må organisasjoner som skal få støtte av NRKs TV-aksjon og Operasjon
Dagsverk være godkjent av Innsamlingskontrollen.
Hitra kommune har tidligere gitt et økonomisk bidrag som tilsvarer omtrent 1 kr per innbygger. Det
totale befolkningstallet i Hitra kommune 31.12.2021 er 5156 personer.
Vurdering
Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet gir kr 5.000,- til innsamlingen og at midlene tas fra

disposisjonsfondet «ulike formål».
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