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Saken gjelder: 
 
Årets TV-aksjon er tildelt Nasjonalforeningen for Folkehelsens arbeid mot demens og 
arrangeres søndag den 20 oktober 2013. Fylkeskomiteen i Østfold har rettet en henvendelse til 
Spydeberg kommune med forespørsel om økonomisk bidrag til årets Tv-aksjon.   
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

 

1. Spydeberg kommune støtter TV-aksjonen 2013 med kr. 10 000,-. 

2. Beløpet belastes reserverte bevilgninger. 
 
 
Saksopplysninger: 

 
Pengene fra NRKs TV-aksjon 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid mot 
demens. På Najonalforeningens hjemmeside sies følgende om bruken av midlene: «Over 70 
000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom. 10 000 får sykdommen 
hvert år og den kan ramme hvem som helst. De neste tiårene vil dobbelt så mange være 
rammet og over 600 000 være nærmeste pårørende. Ved å gå med bøsse 20. oktober gir du 
Nasjonalforeningen for folkehelsen muligheten til å gi enkeltmennesker en lettere hverdag og 
samtidig komme en stor utfordring for det norske samfunnet i forkjøpet.  

 
Midlene fra TV-aksjonen skal gå til forskning, slik at vi kan løse demensgåten og utvikle en 
kur. For at demenssyke og deres pårørende skal takle sykdommen best mulig, er informasjon 
og kunnskap essensielt. Derfor går også midlene fra TV-aksjonen til en ordning med 
likemenn, der erfarne pårørende kan veilede og støtte familier som nylig har fått diagnosen. 
En god pott skal også gå til aktivitetstilbud og etableringen av ordningen «aktivitetsvenn» slik 
at mennesker med demens kan gjøre aktiviteter som utsetter sykdomsforløpet og gir 
livskvalitet.  



I Østfold er det opprettet en fylkesaksjonskomite som ledes av fylkesmann Anne Enger. 
Denne komiteen fungerer som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen. 
Dette gjøres i samarbeid med lokale kommunekomiteer. I Spydeberg kommune er det i år 
servicetorget som har ansvaret for gjennomføringen av TV-aksjonen. 

Vurdering: 

NRKs TV-aksjon er en stor dugnad der 100 000 bøssebærere besøker landets 2,2 millioner 
husstander. Det kommunale bidraget i form av kronetilskudd og arbeidsinnsats er et bidrag til 
en viktig nasjonal dugnadsinnsats øremerket gode formål. 

Økomomi: 

Spydeberg kommune har i flere år på rad støttet TV-aksjonen med kr 10 000,-. Rådmannen 
anbefaler at kommunen også i 2013 støtter årets TV-aksjon med et tilsvarende økonomisk 
tilskudd og at beløpet dekkes fra post for reserverte tilleggsbevilgninger. 

 
 

Spydeberg kommune, 7. oktober 2013 
 

 
 

Hans Moesgaard 
Konst. rådmann 

 


