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TV-Aksjonen 2014 - Kirkens Nødhjelp - Anmodning om å opprette
kommunekomite
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Stjørdal kommune deltar i årets TV-aksjon med ordføreren som leder i
kommunekomiteen.
2. Som årets kommunekomite og rodeledere velges følgende medlemmer for:
Stjørdal Sentrum:
Lånke:
Skatval:
Hegra:
Flora:
Forradal:
Sona:
Skjelstadmark:
Elvran:

Vedlegg:
TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp - Anmodning om å opprette kommunekomité
TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Saksopplysninger:
Årets TV- Aksjon er tildelt Kirkens Nødhjelp og i år skal pengene gi en million mennesker varig
rent vann.

Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder
seg friske. Tilgang til vann sikre 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: Sudan, Sør-Sudan,
Etiopia, Somalia, Tanzania, Afghanistan, Pakistan og Haiti.
Fylkesaksjonskomiteen ledes av fylkesordfører eller fylkesmannen, og fylkesaksjonsleder er
Magnus Kjøraas.
Stjørdal kommune er som tidligere år bedt om at det opprettes en kommunekomite som står for
den praktiske gjennomføring av innsamlingen lokalt i hele kommunen. Ordføreren har gjennom
mange år fungert som leder for denne komiteen.
For at Stjørdal kommune skal gjennomføre en god TV-Aksjon må frivilligheten og
dugnadsånden komme fram. Kommunekomiteen bør bestå av personer med lokal kunnskap til
området, dette gjør det enklere å fordele roder og gjennomføre selve aksjonsdagen.
Derfor legges forslag til vedtak fram i 2 pkt., og at det fremmes forslag på medlemmer i
kommunekomiteen.
Rådmannen vil også i år foreslå at ordføreren velges som leder i kommunekomiteen 2014.

