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OPPNEVNELSE AV LEDER I KOMMUNEKOMITÉ OG ØKONOMISK 
TILSKUDD TIL TV-AKSJON 2019 
CARE 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Lillehammer formannskap oppnevner ………................................................., som 
leder av komiteen for TV-aksjonen 2019, tildelt CARE. 
 

2. TV-aksjonen gis årlige tilskudd fra Lillehammer kommune på kr. 1 per innbygger, 
avrundet oppad til nærmeste 1000. Beløpet belastes kommunestyrets regnskap. 

 
 
  
 
 
 
Sammendrag: 
Denne saken omhandler oppnevnelse av leder i kommunekomité for TV-aksjonen 2019, samt 
økonomisk tilskudd fra Lillehammer kommune. 
 
Bakgrunn: 
TV-aksjonen NRK 2019 arrangeres i år søndag 20.oktober, og går til CAREs arbeid med å 
skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 
 
Med årets TV-aksjon skal CARE gi 400 000 kvinner mulighet til å skape sin egen 
arbeidsplass, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt. Dette gir ringvirkninger 
for mer enn 1,5 million mennesker. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, egen 
inntekt, og til å delta og bli hørt i politikk og i lokalsamfunnet. TV-aksjonen går til CAREs 
arbeid i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afhanistan, og 
Myanmar. 



  
Fakta: 
TV-aksjonsarbeidet i Oppland ledes av Fylkesmannen. Det anmodes om å nedsette en komité 
i hver kommune. Kommunekomiteen består vanligvis av fire personer med tilknytning til 
organisasjonene som nyter godt av aksjonen, og én politiker. Det har vært vanlig at det 
politisk oppnevnte medlem har vært komiteens leder. Administrasjonen stiller med sekretær.  
 
Komiteens oppgave er å lede planleggingen og gjennomføringen av innsamlingen på 
aksjonsdagen, og påse at aksjonen skjer i henhold til de retningslinjene som bestemmes av 
sentrale organer. 
 
Vurdering: 
Ihht. etablert praksis, samt kommunestyrets vedtak i sak 24/14, Tilskudd til humanitære 
aksjoner, 27.3.2014, foreslås å innvilge kr 1 per innbygger, avrundet oppad til nærmeste 
1000.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen foreslår at TV-aksjon gis det årlige tilskuddet på kr. 1,- pr. innbygger avrundet 
oppad til nærmeste 1000. For 2019 vil dette utgjøre kr. 29.000.  Formannskapet oppnevner 
leder for Lillehammer-komiteen.  
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