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TV-aksjonen 2019 - Care 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 19/01744-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune bevilger kr 2 per innbygger, totalt kr 40 800 til TV-aksjonen NRK 

Care 2019. 
2. Summen belastes konto 149090.1100.100 øvrige bevilgninger, og overføres til 

innsamlingskonto i samsvar med faktura som mottas straks bevilgningen er 
registrert på https://www.giverstafett.no/. 

 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann Kommunalsjef organisasjon og fellestjenester 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskapet 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Lenke til TV-aksjonen 2019 – Care https://blimed.no/ 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Registrerer ev. bidrag på https://www.giverstafett.no/ og følger opp faktura. 

 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har i mange år vært en økonomisk og organisatorisk støttespiller for 
TV-aksjonen. Årets TV-aksjon er tildelt Cares arbeid for å skape et bedre liv for 
kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 
 
Rådmannen foreslår at kr 2 per innbygger innvilges slik som tidligere. Aksjonsdagen 
er søndag 20. oktober 2019.  
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Fakta i saken: 
TV-aksjonen ble startet i 1974 som en nasjonal dugnad. Ås kommune har deltatt i en 
årrekke. Siden 2013 har det vært bevilget kr 2 per innbygger.  
 
TV-aksjonen NRK 2019 går til Care for å gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine 
egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Midlene går til 
CAREs arbeid i Mali, Niger, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, 
Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar. Aksjonen skal gi kvinner mulighet til et 
bedre liv, til å skape sin egen arbeidsplass, sin egen inntekt og til engasjement og 
deltakelse i politikk og i lokalsamfunnet. Dette vil skape ringvirkninger for mer enn 1,5 
millioner mennesker. 
 
Les mer om årets aksjon her. 
 
Kommunens bidrag dekkes innenfor den eksisterende budsjettramme av 
formannskapets konto øvrige bevilgninger.  
 
Vurdering: 
Rådmannen anbefaler at tradisjonen med å støtte TV-aksjonen opprettholdes. På 
bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon bør beløpet per innbygger ikke økes. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Befolkningstall fra SSB per 1. kvartal 2019 er 20 397 innbyggere i Ås kommune.  
Kr 2 per innbygger utgjør kr 40 794, avrundet til kr 40 800. 
I tillegg regnes utgifter til organisering/gjennomføring kr.10 000.       
 
Alternativer: 
Det kan vedtas et annet beløp per innbygger eller ingen bevilgning. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at kommunen innvilger støtte tilsvarende kr 2 per innbygger, 
kr 40 800. I tillegg kr.10 000 til organisering av arbeidet rundt. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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