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Behandling:
Helga Marie Bjerke, Krf foreslo:
«Saken utsettes til Utenriksdepartementet har gjort en vurdering av om Trondheim kommunes
boikott-vedtak er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.»
Helga Marie Bjerke fratrådte kl 1400 = 41 til stede.
Helga Marie Bjerke tiltrådte kl 1452 = 42 til stede.
Anni Skogman tiltrådte kl 1515 = 43 til stede
Kristoffer Kanestrøm, Frp foreslo:
«Kommunestyre anser saken for å sortere under regjeringens ansvarsområde. Kommunestyret
vil generelt anbefale dialog fremfor boikott.»
Morten Skanfer,V foreslo:
«Kommunestyret ber adm.sjefen legge frem en sak om hvordan innkjøpsreglementet kan
brukes for å styrke menneskerettighetene.»
Votering:
Bjerkes utsettelsesforslag fikk 17 mot 25 og falt.
Gilbert/Olsens forslag mot Kanestrøms forslag: Gilbert og Olsens forslag vedtatt med 25 mot
18 stemmer.
Skanfers forslag vedtatt med 37 mot 6 stemmer.

Vedtak:
Tromsø kommunestyre viser til at kjøp av israelske varer/tjenester som er produsert i områder
under folkerettsstridig okkupasjon strider mot Tromsø kommunes etiske retningslinjer.
Tromsø kommune vil på denne bakgrunn avstå fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er
produsert i okkuperte palestinske områder.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen sørge for at Tromsø kommune krever
dokumentasjon på at varer som kjøpes ikke kommer fra okkuperte områder, slik som
okkuperte områder i Palestina, Vest-Sahara, og lignende, i de tilfellene hvor dette er en aktuell
problemstilling. Dette gjelder også kommunale foretak og andre selskaper eid av
Tromsø kommune.

Kommunestyret oppfordrer Tromsø kommunes innbyggere til å boikotte varer og tjenester
produsert i okkuperte områder. Kommunestyret oppfordrer også andre kommunestyrer og
Stortinget til å vedta handelsboikott av varer og tjenester produsert i okkuperte palestinske
områder inntil staten Israel innfrir vedtatte FN resolusjoner.
Kommunestyret ber adm.sjefen legge frem en sak om hvordan innkjøpsreglementet kan brukes
for å styrke menneskerettighetene.

