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TV-aksjonen 2014 - Kirkens Nødhjelp - "Vann forandrer alt" 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/02036-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune bevilger kr 2 per innbygger, totalt kr 36.300 til TV-aksjonen 2014, 

Kirkens Nødhjelp – «Vann forandrer alt». 
2. Beløpet kr 36.300 belastes konto 149090.1100.100 Øvrige bevilgninger. 
 
Ås, 23.09.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Søknad av 12.09.2014 fra kommunekomiteen v/leder Olav Aardalsbakke. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kommunekomiteen 
Økonomisjef vedrørende punkt 2. 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har i mange år vært en økonomisk og organisatorisk støttespiller for 
TV-aksjonen. Årets TV-aksjon er tildelt Kirkens Nødhjelp – Vann forandrer alt». Det 
søkes om kr 2 per innbygger. Aksjonsdagen er søndag 19. oktober. 
 
Fakta i saken: 
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Kommunekomiteen i Ås søker i brev av 12.09.2014 om beløp tilsvarende kr 2 per 
innbygger til støtte for årets TV-aksjon.  
 
Årets TV-aksjon er tildelt Kirkens Nødhjelp og de innsamlede midler skal gå til deres 
arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann til over en million mennesker i åtte land.  
Vann til å drikke og vann til å vaske seg i er grunnleggende forutsetninger for liv og 
helse. Tilgang til rent vann, tilfredsstillende sanitære forhold og kunnskap om hygiene 
er grunnleggende forutsetninger for at enkeltmennesker kan ha et godt, verdig liv og 
for samfunnsutvikling.  Årets TV-aksjon heter derfor «Vann forandrer alt» 
 
I år fyller TV-aksjonen 40 år. 
 
I 2013 ble det for første gang bevilget kr 2 per innbygger. Årene før tilsvarte beløpet 
kr 1,75. Det står kr 130 000 til disposisjon på konto 149090.1100.100 Øvrige 
bevilgninger. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Befolkningstall fra SSB per 01.04.2014 er 18 113 innbyggere i Ås kommune.  
Kr 2 per innbygger utgjør kr 36.226.  
 
Vurdering: 
Rådmannen anbefaler at tradisjonen med å støtte TV-aksjonen opprettholdes. På 
bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon bør beløpet per innbygger ikke økes 
utover omsøkt beløp. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at kommunen innvilger støtte tilsvarende kr 2 per innbygger, 
avrundet til kr 36 300. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 
 
 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2014-08-20?fane=tabell&sort=nummer&tabell=192060

