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Saken gjelder: 
 

Årets TV-aksjon er tildelt Kirkens Nødhjelp, og arrangeres søndag 19. oktober. I denne saken 
behandles kommunalt tilskudd til aksjonen. 

Denne saken skal sluttbehandles av formannskapet. 

Saksopplysninger 

I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann. For bare 200 
kroner kan man gi vann til ett menneske for resten av livet. 

Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg 
friske. Tilgang til vann sikrer avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten til 
utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange timer hver dag på å gå etter rent vann. Når turen 
etter vann blir kort, er de også mindre utsatte for vold og seksuelle overgrep. For å styrke flere av 
disse positive ringvirkningene vil Kirkens Nødhjelp også sette opp latriner og gjøre andre tiltak for å 
bedre sanitære forhold og hygiene. 

Midlene fra TV-aksjonen skal derfor gå til vannprosjekter i åtte land. 

Vurdering 

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner 
fordelt på befolkning. Hvert år organiserer 7000 frivillige over hele landet innsamlingen i sin 
kommune og sørger for at 100.000 bøssebærere banker på 2,2 millioner dører i løpet av to 
timer en søndag i oktober. Kirkene har vært sentrale i en aksjon som har bidratt til å hjelpe 
millioner av mennesker over hele verden siden 1974. 
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Konklusjon 

På bakgrunn av henvendelse fra fylkesaksjonsgruppen i Østfold anbefaler rådmannen at 
Spydeberg kommunen støtter TV-aksjonen med et økonomisk tilskudd på kr. 10 000,- på 
linje med tidligere år. Av hensyn til kommunens økonomiske situasjon finner ikke 
rådmannen å kunne anbefale en økning av beløpet. Rådmannen foreslår beløpet dekket fra 
post for reserverte tilleggsbevilgninger.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

1. Spydeberg kommune støtter TV-aksjonen 2014 med kr 10.000. 
2. Beløpet belastes reserverte bevilgninger. 

 

 
 
 
 
 
 
 


