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Rådmannens innstilling:
Ås kommune søker etter et frivillig lag / en frivillig forening som vil ta på seg
oppgaven med å gjennomføre den årlige TV-aksjonen i Ås, mot en godtgjøring på
50.000,- pr gang / år.
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Ås frivilligsentral har siden 1997 driftet den årlige TV-aksjonen i regi av rikskanalen
NRK. Denne oppgaven ble lagt til Ås frivilligsentral i en periode da frivilligsentralen
hadde mye ressurser, lav aktivitet og var nyetablert.
Siden den gang har Ås kommune vært i kraftig vekst, frivilligsentralen har vokst og
endret oppgavemengden betraktelig. Oppgaver i hverdagen er endret i tråd med
sentrale føringer og kommunens behov blant annet innenfor folkehelsefeltet siste
tiårs periode. Frivilligsentralen har kun en ansatt i 100 % stilling.
Rådmannen ønsker at Ås kommune løser oppgaven med gjennomføring av TVaksjonen som sammenliknbare kommuner, ved å overføre oppgaven til frivillige lag
og foreninger mot en godtgjøring / «dugnadsinntekt».
Fakta i saken:
Tv-aksjon anses som verdens største frivillige dugnad.
TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål,
som har blitt arrangert siden 1974. Den arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte
organisasjoner. Innsamlingen foregår på flere måter. Det mest sentrale er rundt
100 000 bøssebærere som går fra dør til dør til alle Norges 1,8
millioner husstander, men det gis også gaver fra bedrifter og privatpersoner direkte til
innsamlingen, samt at det er tradisjon for å ha en direktesendt auksjon i NRKs
sendinger. Innsamlingen foregår også en tid etter selve aksjonsdagen. Formålet
bestemmes av et innsamlingsråd i NRK.
Flyktningrådet og Kirkens Nødhjelp er de organisasjonene som har hatt TV-aksjonen
flest ganger. Aksjonen arrangeres en søndag i oktober hvert år, og på denne dagen
setter NRK1 av store deler av sin sendetid til å fortelle om TV-aksjonen og
organisasjonen bak den. I tillegg har NRK programmer om TV-aksjonen før selve
aksjonen. Målt i innsamlede midler per person er TV-aksjonen verdens største
innsamlingsaksjon. TV-aksjonen regnes som den mest kjente innsamlingsaksjonen i
Norge. (Kilde Wikipedia)
I 2016 går TV-aksjonen til Røde Kors.
TV-aksjonen fordrer store ressurser. Krav fra TV-aksjonens administrasjon sentralt
tilsier at det forventes bruk av forholdsvis store ressurser, også over tid. Oppgaver for
gjennomføring av TV aksjonen: (for selve kommunekomiteen fra mai)
-

Nedsette komite
Dele inn kommunen i roder samt ha oversikt over rode-ledere.
Arbeide med informasjon til skoler, helst besøke skoler med årets tema og få
skoleledere til å benytte seg av opplæringsplanen til tv-aksjonens tema hvert
år.
Gjennomføre stands og evt. utstillinger ihht «årets tema»
Gjennomføre tiltak som fremmer giverglede og frivillig innsats og forståelse av
årets tema (show, underholdning, foredrag)
Gjennomføre ringedugnad med næringslivet
Delta på flere regionsmøter (dag/kveldsmøter)
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-

Gjennomføre møter med komiteen (ofte kveldstid, frivillige har tid etter arbeid).
Planlegging og gjennomføring av selve aksjonssøndagen, samt legge til rette
for samarbeid med lokal bank.
Skaffe nok frivillige bøssebærere, ca. 250 personer.

Kommunen har et dokumentasjonsunderlag og vil være behjelpelig med oppstart for
frivillig lag/forening.
Vurdering:
Grunnet stor arbeidsmengde er det behov for økte arbeidsressurser for å
gjennomføre forarbeidet til tv-aksjonen. Det er ikke målt, men en ser at tv-aksjonen
en periode totalt kan kreve en 20-30 % stilling for gjennomføring. (Dette uten tidsbruk
hos skole og næringsliv)
For Ås kommune ble det i 2015 – i tillegg til leder for aksjonen, planlagt arbeide for
ytterligere to personer. I tillegg kommer frivilliges deltagelse i komiteen. I 2015 var
det ingen frivillige som ønsket denne rollen.
Da oppgaven er for stor for en person, ble det satt av ekstra ressurser for
gjennomføring av aksjonen, bistand fra en person i service og kommunikasjon i
2014. I 2015 tilsvarende to personer fra service og kommunikasjonsavdelingen .
Disse kunne likevel ikke bidra i den grad det var behov for blant annet på grunn av
merarbeid rundt kommunevalget 2015.
I dagene før aksjonen var 5 kommuneansatte i arbeid med aksjonen. Selve
aksjonsdagen var 6 ansatte i Ås kommune i drift med administrasjon i tillegg til 9
frivillige. Fordelt på Ås sentrum og Nordby.
I Follo er det kun Ås frivilligsentral (kommunal sentral) som har lederansvar i tvaksjonen. Andre kommunale frivilligsentraler ser ikke at de har mulighet til å avse så
mye ressurser til en så stor oppgave over tid i tillegg til øvrig drift.
Økonomiske konsekvenser:
Det har anslagsvis blitt brukt 100 timer årlig til drift av tv-aksjon.
I tillegg tilkommer andre kommunale ressurser (bl.a. ansatte på selve
innsamlingsdagen)
Ordfører har i tillegg brukt mye tid på oppgaven, i Ås også praktisk tilrettelegging,
utover det som ordinært forventes av det politiske miljøet.
Kostnad i perioden mai-oktober:
 Leder: ca. 80 timer- kostnad ca. 25.000, Reisekostnader – kostnad ca. 1500, Øvrige (ordfører/andre kom.ansatte) ca. 10-20 timer pr person – kostnad ca.
30.000, Innkjøp av kaffe og servering av kake osv. til samtlige bøssebærere på to
steder. Ås og Nordby – kostnad ca. 6000,Alternativer:
Kommunen beholder hele oppgaven, men den overføres til en annen avdeling eller
enhet i kommunen. Ås kommune har knappe ressurser på oppgaver i de avdelinger i
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sentraladministrasjonen som er aktuelle. Rådmannen ser det vanskelig å øremerke
folk til hele denne oppgaven. Det vil i overgangen være en kontaktperson i tillegg til
ordfører som frivillige kan kontakte.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen kan ikke se at kommunen har ressurser til å prioritere at frivilligsentralen
arbeider med den årlige Tv-aksjon. Aksjonen krever for mye ressurser ifht daglig drift
av sentralen med kun en ansatt, men kan være en flott oppgave for en forening som
kan spille på flere folk.
Sammenliknbare kommuner har overført denne oppgaven til frivillige lag og
foreninger. TV-aksjonen er en stor frivillig dugnad. Rådmannen mener at dette bør
også gjelde for forberedelser og avviklingen av hele aksjonen, og at lag og foreninger
kan påta seg denne oppgaven som en dugnad.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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