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Hitra formannskap vedtar å bevilge kr 50.000,- til Røde Kors sin innsamlingsaksjon til støtte for
de som rammes av invasjonen av Ukraina.
Midlene tas fra disposisjonsfondet «ulike formål».
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Sammendrag
Ordfører i Lyngdal kommune, Jan Kristiansen, sendte en forespørsel 28. februar til Norges kommuner
og fylkeskommuner. Forespørselen går på å bevilge midler til Lyngdal kommunes innsamlingsaksjon for
å kjøpe inn medisinsk utstyr som skal hjelpe sivile og soldater i Ukraina. Det var opprinnelig satt frist til
2. mars for å bidra til denne aksjonen, men det er bekreftet av Lyngdal kommune at det fortsatt er
mulig å bidra.
Det er «Support to the people of Ukraine» som har invitert ordføreren av Lyngdal kommune om
å ta initiativ til en aksjon for å skaffe medisinsk utstyr til Ukraina. Brevet fra ordfører av Lyngdal
kommune og listen over medisinsk utstyr som det er forespurt om er vedlagt denne saken.
Det er Lyngdal kommune som driver innsamlingen og tar ansvaret for innkjøp og
gjennomføring. Dette er en noe særegen måte å drive innsamling på til en slik situasjon.
Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet vedtar å bevilge støtte til de som er rammet av
invasjonen av Ukraina ved å støtte Røde Kors sin innsamlingsaksjon.
Hitra formannskap skal i denne saken vedta å eventuelt bevilge et beløp til støtte for de som er rammet
av invasjonen av Ukraina.
Bakgrunn for saken
Saken fremmes som følge av henvendelse fra ordfører i Lyngdal kommune datert 28. februar 2022.
Saksopplysninger
«Support to the people of Ukraine» er gruppe ildsjeler i Norge, Sverige og Ukraina som har jobbet siden
januar 2019 med formål om å hjelpe de som er påvirket av krigen i Ukraina. Deres rolle i denne
innsamlingen er at de har oppfordret ordføreren i Lyngdal kommune til denne innsamlingen og S2PU
har bidratt til kontakten mellom Ukrainas utenriksminister og ordføreren i Lyngdal. Utover dette er ikke
S2PU involvert i denne innsamlingen.
Røde Kors har også en innsamlingsaksjon til støtte for de som rammes av konflikten i Ukraina. Midlene
fra denne innsamlingsaksjonen går til å hjelpe de som rammes av Ukraina-konflikten og ikke til Røde
Kors sine andre oppgaver.
Vurdering
Kommunedirektøren ser det er et stort behov for hjelp og et stort ønske om å bidra til de som rammes
av invasjonen av Ukraina. Det er mange som er drept, skadet og drevet på flukt.
Når det kommer til den konkrete henvendelsen fra ordfører i Lyngdal kommune så anbefaler
kommunedirektør at formannskapet ikke bevilger midler til deres innsamlingsaksjon men heller
bevilger midler til Røde kors sin innsamlingsaksjon.
Det er en krevende og uoversiktlig situasjon i Ukraina og landene rundt. Det pågår nå mange
små og store aksjoner for å hjelpe de som trenger det. Kommunedirektøren anbefaler i dette bildet at
Hitra formannskap sitt bidrag går gjennom veletablerte hjelpeorganisasjoner. Dette for å sikre at
midlene som bevilges kommer til mest nytte for de som trenger dem nå.
Med bakgrunn i dette anbefaler kommunedirektøren at formannskapet vedtar å bevilge kr 50.000,- til
Røde Kors sin innsamlingsaksjon til støtte for de som rammes av invasjonen av Ukraina og at midlene
tas fra disposisjonsfondet «ulike formål».
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