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Interpellasjon nr. 1 (2020)
Forslag til vedtak:
Drammen kommune vedtar ICAN Cities Appeals appelltekst ««Byen vår er dypt bekymret for den
alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre
har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på
grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker,
samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske
regjeringen til å bli del av avtalen.»

Følgende 19 representanter støtter at interpellasjonen nedenfor kommer på dagsorden til
kommunestyremøtet mai 2020:
Tony Burner, Rune Kjeldsen, Åse Lund, Reidun Eli Nylehn, Monica Myrvold Berg, Eivind Knudsen, Mads
Hilden, Aisha Ahmed, Lina Gundersen Strandbråten, Thor Sigurd Syvaldsen, Sølvi Therese Brandt
Bestvold, Bendik Thun, Ole Lønseth, Elisabeth Vanadis Sund, Arve Magne Vannebo, Rutkay Sabri, Tonje
Enersen, Arif Erkök, Victoria Øverland
Interpellasjon til Drammen kommunestyre ved Tony Burner, Drammen SV
ICAN Cities Appeal – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
Atomvåpen er en trussel mot alle. Vi har sett hva atomvåpen kan gjøre og frykten er stor for eskalering
av atomvåpen mellom landene. FNs atomvåpenforbud ble vedtatt av 122 land i 2017. Norge er
dessverre ikke ett av disse landene. Rundt omkring legger aktivister og organisasjoner press på de
nasjonale myndighetene om å være med på dugnaden og vedta atomvåpenforbudet.
Også i Norge er dugnaden i gang. Drammen bør bli med på dugnaden og vise at vi ønsker at Norge
signerer atomvåpenforbudet. Nettopp byer er hovedmålet for atomvåpen, og som lokalpolitikere har vi
et særskilt ansvar for å si fra. Så langt har følgende byer/kommuner i Norge vedtatt ICAN Cities Appeals
appelltekst:
Arendal, Aurskog-Høland, Bamble, Bergen, Bodø, Hammerfest, Horten, Karlsøy, Kristiansand,
Kristiansund, Larvik, Levanger, Mo i Rana, Nesodden, Oslo, Sunndal, Tromsø, Trondheim, Voss, Ålesund
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Kommunestyret har behandlet saken i møte 26.05.2020 sak 70/20

Møtebehandling
Kari Palm (MDG) og Ravi Sunder (H) var ikke til stede under behandling av saken grunnet strømbrudd og
ble derfor permittert fra resten av møtet. Det var således 55 representanter til stede under behandling
av saken.

Det ble ikke reist endringsforslag til saken.

Votering
Forslag til vedtak fikk 30 stemmer (15 AP, 5 SP, 4 MDG, 4 SV, 1 V, 1 KRF). 25 stemte imot (14 H, 8 FRP, 3
NTB).

Vedtak i kommunestyret
Drammen kommune vedtar ICAN Cities Appeals appelltekst ««Byen vår er dypt bekymret for den
alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre
har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på
grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker,
samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske
regjeringen til å bli del av avtalen.»
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