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TV-AKSJON 2022 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ
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Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra Statsforvalteren i Innlandet datert 21.04.2022: Anmodning til ordfører om å
opprette kommunekomité for TV-aksjonen 2022
Sammendrag:
Kommunedirektøren foreslår at det opprettes en kommunekomité innen 1.juni 2022 som
består av ressurspersoner fra kommunen. Kommunestyret gir kommunekomiteen fullmakt
til å gjennomføre TV-aksjonen 2022.
Saksutredning:
TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og
medisiner til mennesker som trenger det mest.
I brev fra Statsforvalteren i Innlandet 21.04.2022 står det bl.a.:
«Med TV-aksjonen bidrar vi som nasjon til ulike bærekraftsmål hvert år. TV-aksjonen er
derfor et godt verktøy der lokalt engasjement bidrar til endringer globalt. Den lokale
mobiliseringen for TV-aksjonen gjør verden til et litt bedre sted hvert eneste år. Dette er
det god grunn til å være stolt av.
Kommunekomitéene er helt avgjørende for en vellykket TV-aksjon. Mobilisering av
bøssebærere og samhandling mellom det offentlige, frivilligheten, skoler og næringslivet gir
fantastiske resultater år etter år».
TV-aksjonsarbeidet i Innlandet ledes av Statsforvalteren i Innlandet og de ber om hjelp til å
opprette en komité i den enkelte kommune. Ordførerne står fritt til å forespørre de
organisasjoner og personer de ønsker skal delta.
Det planlegges for en dør-til-dør-bøsseaksjon i år. Den digitale bøssa vil bli et ekstra
supplement til å engasjere enda flere.
Vurdering:
Den årlige TV-aksjonen er en nasjonal dugnad. Øyer kommune ønsker å gjøre sitt til at alle
husstander i kommunen blir besøkt for å sikre størst mulig bidrag fra vår kommune. For å få
til dette er det nødvendig å komme tidlig i gang med planleggingen. Det er takket være alle
frivillige bøssebærere at vi høster de gode bidragene.

Kommunekomitéen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv,
foreninger, idrettslag og bøssebærere. Kommunedirektøren anbefaler at daglig leder i ØyerTretten frivilligsentral velges inn i komiteen da frivilligheten er en viktig del av
gjennomføringen av den årlige TV-aksjonen. Tidligere år har ordfører, varaordfører og en
representant fra opposisjonen deltatt i kommunekomitéen. Kommunedirektøren foreslår at
ordfører og en representant fra opposisjonen er tilstrekkelig når sammensetningen endres.
Det er hensiktsmessig at kommunekomitéen gis fullmakt til planlegging og gjennomføring
av TV-aksjonen 2022.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret oppretter følgende kommunekomite til å forberede og gjennomføre
TV-aksjonen 2022:
Leder: Ordfører Jon Halvor Midtmageli
Et medlem fra opposisjon AP/H: ……..
Daglig leder i Øyer-Tretten frivilligsentral
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen.
2. Kommunestyret gir kommunekomiteen fullmakt til å gjennomføre TV-aksjonen 2022.
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