MØTEINNKALLING
Utvalg:
Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 05.10.2016
Tid: 10:00
Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Hanne Davidsen.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Sakspapirene offentliggjøres på www.nesna.kommune.no

SAKSLISTE
Saksnr.
52/16

Arkivsaksnr.
Tittel
16/977
TV-aksjon 2016 Røde kors kommunalt bidrag

Orienteringssaker:
-

Langsethvågen
Fylkesmannens anbefaling om kommunereformen
Ny kommunelov
Selskapsstrategi/eiermelding Helgeland Kraft
Helgeland Kraft (kabler i kommunal grunn) – status og fremdrift
Utredning sykehjem

Etter saksbehandling og orienteringer blir det arbeidsmøte om budsjett 2017.

Nesna kommune, 28.09.2016

Hanne Davidsen
Ordfører

Moveien 24
8700 NESNA

Telefon: 75067000
Telefaks: 75067001

postmottak@nesna.kommune.no
www.nesna.kommune.no

Sak 52/16
TV-aksjon 2016 Røde kors kommunalt bidrag
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
52/16

Edith Mathisen
16/977

Utvalg
Formannskapet

Arkiv: X03

Møtedato
05.10.2016

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
TV-aksjonen 2016 går til Røde kors og deres arbeid med å få medisiner, helsehjelp, rent
vann og mat til mennesker i krig og konfliktområder. 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. Årets TV-aksjon heter «sammen får vi
hjelpen helt frem.» Pengene går også til å hjelpe flyktningene som har kommet til Norge
gjennom å tilby meningsfulle aktiviteter på asylmottakene.

Vurdering:
Nesna kommune gav i fjor et bidrag til TV-aksjonen på kr. 2,50 pr. innbygger.
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SAKSFREMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Edith Mathisen
16/977

Dato: 02.09.2016

TV-aksjon 2016 Røde kors - Kommunalt bidrag
TV-aksjonen 2016 går til Røde kors og deres arbeid med å få medisiner, helsehjelp, rent vann
og mat til mennesker i krig og konfliktområder. Røde kors er mange steder den eneste
hjelporganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige,
tilgang til dem som ellers ikke får hjelp. Årets TV-aksjon heter «sammen får vi hjelpen helt
frem.» Pengene går også til å hjelpe flyktningene som har kommet til Norge gjennom å tilby
menigsfulle aktiviteter på asylmottakene.

Vurdering:
Nesna kommune gav i fjor et bidrag til TV-aksjonen på kr. 2,50 pr. innbygger.

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen anbefaler formannskapet/kvalitets- og forvaltningsstyret å innby kommunetyret
til å fatte følgende vedtak:

Geir Sakariassen
Rådmann

Edith Mathisen
Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
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