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Komite for samfunnsutvikling anbefaler at Arendal bystyre fatter slikt vedtak
Arendal bystyre avviser forslaget om en kommunal anskaffelsesboikott. Arendal kommune
bør slutte opp om den utenriks- og forsvarspolitikken som til enhver tid føres av Norges
regjering.

Bystyret har behandlet saken i møte 30.01.2020 sak 20/10
Møtebehandling
To vedlegg ble lagt til saken etter at komiteen hadde behandlet den. Vedleggene er datert
24.01.20.
Saksordfører: Einar Krafft Myhren (SV)
Fredrik Schulze (SV) fikk permisjon og forlot møtet før votering. Ingen vararepresentant var
innkalt i hans sted. Det var dermed 38 representanter til stede i møtet etter dette.
Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
1. Arendal kommune skal avstå fra å kjøpe varer og tjenester som er produsert på
område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer med tillatelse fra
okkupasjonsmakten.
2. Arendal bystyre ber rådmannen følge opp at vedtaket implementeres i kommunens
innkjøpsrutiner, og at dokumentasjon på at varer ikke er produsert i strid med
vedtaket legges frem i de tilfellene det kan være en aktuell problemstilling.
3. Bystyret oppfordrer kommunens innbyggere til å boikotte varer og tjenester produsert
i områder okkupert i strid med folkeretten. Bystyret oppfordrer også andre
kommunestyrer og Stortinget til å vedta handelsboikott av av varer og tjenester
produsert områder okkupert i strid med folkeretten.
Vanja Grut (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Arendal kommune ber om at sentrale myndigheter innfører en merkeordning av produkter
som er tilvirket i okkupert område for at konsumenter gis mulighet til å velge bort slike
produkter, og at det utarbeides en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder
økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre folkeretts og menneskerettighetsbrudd i okkuperte områder. Det må samtidig arbeides videre
internasjonalt for å innføre omforente restriksjoner på varer som er produsert på okkupert
land.
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Votering
Komiteens innstilling ble satt opp mot alternativt forslag fra Einar Krafft Myhren (SV).
Myhrens forslag fikk 13 stemmer (6 Ap, 2 SV, 2 Sp, 1 Rødt, 1 MDG, 1 uavh.) og falt mot 25
stemmer (8 H, 5 Ap, 4 FrP, 2 KrF, 1 Sp, 1 V, 1 Pp, 1 Hovelista, 1 uavh., 1 Hp) for komiteens
innstilling.
Tilleggsforslag fra Vanja Grut (Ap) fikk 15 stemmer (8 Ap, 2 Sp, 2 SV, 1 Rødt, 1 MDG, 1
uavh.) og falt mot 23 stemmer (8 H, 4 FrP, 3 Ap, 2 KrF, 1 Sp, 1 V, 1 Pp, 1 Hovelista, 1
uavh.,1 Hp).
Bystyrets vedtak
Arendal bystyre avviser forslaget om en kommunal anskaffelsesboikott. Arendal kommune
bør slutte opp om den utenriks- og forsvarspolitikken som til enhver tid føres av Norges
regjering.
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