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Rendalen kommune 
 
 

 
 
 
                                                                               SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 19/2100-7   
Saksbehandler:  Linda Døsen 
 
FORSLAG TIL SVAR PÅ ANMODNING FRA FYLKESMANNEN OM Å 
OPPRETTE EN KOMMUNEKOMITÉ FOR TV-AKSJONEN 2020 
 
 
Saksnr. Utvalg  Møtedato 
37/20 Kommunestyret 28.05.2020 
______________________________________________________________________ 
 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
 
Rendalen kommune, kommunestyret, stiller seg bak forslaget  fra ordførerne i regionen til svar 
på anmodning om å oppnevne kommunekomiteer for TV-aksjonen 2020.  
 
 
 
Andre dokumenter i saken: 
10.12.20 Kopi av svarbrev fra WWF Verdens naturfond. 
02.12.20 Felles brev fra ordførerne i regionen om bekymring om neste års TV-aksjon. 
 Anmodning fra fylkesmannen om å opprette en kommunekomitè for TV-aksjonen 

2020. 
 
Melding om vedtak sendes til: 
Fylkesmannen i Innlandet 
Os kommune 
Tolga kommune  
Tynset kommune 
Folldal kommune 
Alvdal kommune 
 
Saksopplysninger: 
Kommunen har mottatt en anmodning fra fylkesmannen om å opprette en kommunekomité for 
TV-aksjonen 2020.  
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Saksvurdering: 
På bakgrunn av tildelingen av årets TV-aksjon til WWF har det vært en regional diskusjon på 
ordførernivå knyttet til hvordan man forholder seg til årets TV-aksjon. Flere av ordførerne har gitt 
tydelig tilbakemelding om at man anser tildelingen som uheldig og at det vil være vanskelig å få 
organisert årets tv-aksjon. Det har vært avholdt et dialogmøte med NRK, WWF og 
aksjonskomiteen for TV-aksjonen for å se hvilke muligheter man har for å kunne bidra inn mot 
et godt formål uten at organisasjonens øvrige virke kommer i fokus. Etter dialogmøtet har man 
fått tilbakemelding om at de innspill som er gitt vil bli tatt med i vurderingen til senere år, men 
at man ikke vil gjøre endringer i årets aksjon.  
 
 
På bakgrunn av denne tilbakemeldingen har ordførerne nedsatt en arbeidsgruppe som har 
jobbet med en felles tilnærming til årets aksjon. Det har vært et ønske om å slutte opp under et 
tilsvarende formål som årets TV-aksjon, men på grunn av vårens pandemi er det foreløpig ikke 
avklart hvordan man kan organisere dette. Det er også stor usikkerhet knyttet til om det er 
mulig å gjennomføre en tradisjonell innsamlingsaksjon. I Rendalen kommune har man hatt 
tradisjon for å bidra både med å administrere, rekruttere personell til innsamling og gi et 
kommunalt økonomisk bidrag inn til aksjonen.  
 
På bakgrunn av dagens situasjon har ordførerne i Fjellregionen blitt enig om å fremme et 
likelydende forslag til svar på anmodning om å oppnevne kommunekomiteer for TV-aksjonen 
2020 til politisk behandling i de seks kommunene. En eventuell kommunal økonomisk støtte til 
tv-aksjonen eller et tilsvarende formål vil avklares i formannskapet til høsten.  
 
Følgende tekst blir lagt frem til politisk behandling i de seks kommunene i Fjellregionen: 
 
Svar på anmodning om å oppnevne kommunekomiteer for TV-aksjonen 2020  
 
Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner vil i år ikke oppnevne egne 
kommunekomiteer for TV-aksjonen. TV-aksjonen skal være en nasjonal dugnad for gode 
formål som samler bred oppslutning og støtte ute blant folk. Fra innsamlingsrådet for TV-
aksjonen vises det til at «Formålet må skape giverglede og engasjement i befolkningen.» Det 
understrekes videre at organisasjonen som tildeles tv-aksjonen ikke kan være involvert i 
annen virksomhet som kan skade TV-aksjonens omdømme.  
 
Uavhengig av standpunkt i den nasjonale rovviltpolitikken, så er det åpenbart at WWF står 
for et tydelig og politisert budskap som rundt om i landet kan oppleves som kontroversielt. 
Kommunene i Fjellregionen er svært skeptisk til om denne tildelingen kan sies å være i tråd 
med intensjonene for TV-aksjonen. Den harde tonen i rovdyrpolitikken gjør det vanskelig å 
skille mellom organisasjon og formål, og det er tydelig at mange av våre innbyggere har 
store utfordringer med å delta i en innsamling som er tildelt WWF. Som kommuner mener vi 
også at det vil ha en klar negativ effekt for TV-aksjonen lokalt dersom deltagelse som 
bøssebærer blir tolket som støtte til kontroversielle standpunkt. En nasjonal dugnad må ha en 
klar forankring i frivillig engasjement og dugnad. Vi mener at årets TV-aksjon vil være med 
på å undergrave dette engasjementet og at tildelingen allerede har vært med å skape mer 
fokus på organisasjon enn formål. Til senere tildelinger ber vi om at formålene rendyrkes mer 
for å unngå forveksling mellom formål og organisasjon. 
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På bakgrunn av overnevnte hensyn finner kommunene det ikke mulig å gi sin tilslutning til 
årets TV-aksjon og varsler med dette at det ikke vil bli nedsatt komiteer i kommunal regi i 
2020. Vi oppfordrer Innsamlingsrådet på det sterkeste om å vurdere en revidering av 
retningslinjene for tildeling slik at man ved senere anledninger ikke havner i en situasjon 
hvor organisasjoners øvrige virke kommer i konflikt med den nasjonale innsamlingen til gode 
formål. Kommunene vil understreke at vi støtter fullt opp under formålet for årets innsamling 
for å bekjempe plastforurensing. 2020 blir et unntaksår på bakgrunn av overnevnte 
bekymringer. Kommunene har et klart ønske om å bidra inn i senere innsamlingsaksjoner. 
 
 
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø: 
Formålet med årets TV-aksjon er svært positivt for klima og miljø. Å ikke støtte TV-aksjonen 
har således negativ påvirkning. 
 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
 
Rendalen kommune, kommunestyret, stiller seg bak forslaget  fra ordførerne i regionen til svar 
på anmodning om å oppnevne kommunekomiteer for TV-aksjonen 2020.  
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 28.05.2020: 
 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret 28.05.2020: 
 
Rendalen kommune, kommunestyret, stiller seg bak forslaget  fra ordførerne i regionen til svar 
på anmodning om å oppnevne kommunekomiteer for TV-aksjonen 2020.  
 
 
 
 


