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Ekstraordinært møte i formannskapet holdes i etterkant av kommunestyrets møte. 
 
Møtetid: 09.10.2013 
Møtested: Ås kulturhus, Store sal  
 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller 
møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og bibliotekene, og 
publiseres på www.as.kommune.no. 
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Ås, 09.10.2013 

 
 

Johan Alnes 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 18 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jeanette Karlsen.   
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling 

F-sak 64/13  
TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen - "Ingen tid 
å miste" 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård   Saksnr.:  13/04126-2 

Behandlingsrekkefølge  Møtedato 
Formannskapet 64/13 09.10.2013 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune bevilger kr 1,75 per innbygger, totalt kr 30 900, til TV-aksjonen 

2013, Nasjonalforeningen for folkehelsen – «Ingen tid å miste». 
2. Beløpet kr 30 900 belastes konto 149090.1100.100 Øvrige bevilgninger. 
 
Rådmannen i Ås, 02.10.2013 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet         
 
Vedlegg som følger saken:  
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saken i tillegg: 
Søknad av 24.09.2013 fra kommunekomiteen v/sekretær 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommunekomiteen v/sekretær 
Politisk sekretariat for oppfølging av vedtaket / Økonomisjef vedrørende pkt. 2.  
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunekomiteen i Ås søker om økonomisk støtte tilsvarende kr 2,- per innbygger 
til årets TV-aksjon for Nasjonalforeningen for folkehelsen – «Ingen tid å miste». 
Aksjonsdagen er søndag 20. oktober 2013. 
 
De innsamlede midlene skal fordeles på tre viktige hovedområder i demenssaken:  Forskning  Informasjon og opplæring  Frivillig arbeid for personer med demens og deres pårørende, for å bedre 

deres livskvalitet.   
TV-aksjonen har vært gjennomført hver høst siden 1974. 
 
Når det gjelder finansiering, står det kr 130 000 til disposisjon på konto 
149090.1100.100 Øvrige bevilgninger. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Befolkningstall fra SSB per 01.04.2013 er 17 638 innbyggere i Ås kommune. 
I 2012 og 2011 ble det gitt kr 1,75 per innbygger. I 2010 ble det gitt kr 1,50. 
Kr 1,75 per innbygger utgjør kr 30.900.  
Kr 2,- per innbygger utgjør kr 35 300. 
 
Vurdering: 
Ås kommune har i mange år vært en økonomisk og organisatorisk støttespiller for 
TV-aksjonen. I 2012 ble det bevilget kr 1,75 per innbygger, totalt kr 30 250 til TV-
aksjonen Amnesty International. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at kommunen opprettholder det samme beløpet per innbygger 
som i fjor, dvs. kr 1,75. 

 

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2013-08-16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=132111
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