Ås kommune

TV-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon - Mindre alene sammen
Saksbehandler:
Vibeke Berggård
Behandlingsrekkefølge
Formannskapet

Saksnr.: 18/01503-2
Møtedato

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune bevilger kr 2 per innbygger, totalt kr 40 050 til TV-aksjonen 2018,
Kirkens Bymisjon – Mindre alene sammen.
2. Kr 40 050 belastes konto 149090.1100.100 øvrige bevilgninger, og overføres til
innsamlingskontoen 8380.08.09005.
Ås, 24.08.2018
Trine Christensen
Rådmann

Anne Eid
Service- og kommunikasjonssjef

Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet
Behandlingsrekkefølge: Formannskapet
Vedlegg: Ingen
Lenke til Kirkens Bymisjon/TV-aksjonen: https://www.blimed.no/tv-aksjonen-2018/
Saksbehandler sender vedtaket til:
Fylkesaksjonsleder i Akershus akershus@tvaksjonen.no
Politisk sekretariat registrerer eventuell innbetaling påwww.giverstafett.no.

Saksutredning:
Sammendrag:
Ås kommune har i mange år vært en økonomisk og organisatorisk støttespiller for
TV-aksjonen. Årets TV-aksjon er tildelt Kirkens Bymisjon og deres arbeid for å skape
møter som endrer liv – Mindre alene sammen.
Rådmannen foreslår at kr 2 per innbygger innvilges slik som tidligere. Aksjonsdagen
er søndag 21. oktober.
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Ås kommune
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 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og
mer inkluderende samfunn. Les mer om årets aksjon her.
Kommunens bidrag dekkes innenfor den eksisterende budsjettramme på konto
149090.1100.100 øvrige bevilgninger, hvor det samlede budsjettet er på kr 123 000.
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 2. kvartal 2018 er 20 025 innbyggere i Ås kommune.
Kr 2 per innbygger utgjør kr 40 050.
Alternativer:
Ingen bevilgning, eller annet beløp per innbygger, kan vedtas.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at kommunen innvilger støtte tilsvarende kr 2 per innbygger,
kr 40 050.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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