
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON OPPROPET " ICAN CITIES APPEAL - 
FORBUD MOT ATOMVÅPEN  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 79/21 den 28.10.2021. 
 
Behandling: 
 
Interpellasjonen fra Inge Bugge Knudsen, MDG, var sendt ut med møtepapirene.  
 
Ordfører svarte slik:  

Ordføreren vil takke interpellanten Inge Bugge Knudsen for å løfte opp en viktig sak.  
 

To av de største farene verden står overfor i dag er klimaendringer og atomvåpen. 
Forskere advarer om at et nytt opprustningskappløp er i gang, og at faren for bruk av 
atomvåpen øker. Jeg mener norske myndigheter må arbeide aktivt for 
atomnedrustning med et langsiktig mål om et internasjonalt forbud mot kjernevåpen. 
 

Både FN og NATO har en atomvåpenfri verden som målsetning. Vi må gjøre vårt til at 
NATO setter nedrusting på agendaen. Traktaten som forbyr atomvåpen, bidrar til å 
legge til rette for at vi kan nå dette målet. Atomvåpenstatene i NATO kan ikke ruste 
ned ensidig, men som allianse kan og bør NATO ta lederskap. 
 

Ordføreren støtter interpellantens forslag til vedtak, som er: 
 

Gausdal kommune er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen 
utgjør mot lokalsamfunn verden over. Kommunen mener at innbyggerne 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 kommunen FN-traktaten som forbyr 
atomvåpen, og oppfordrer Norge til å bli del av avtalen. Gausdal kommune slutter 
seg herved til oppropet ICAN Cities Appeal. 

 
Votering:  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Gausdal kommune er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot 
lokalsamfunn verden over. Kommunen mener at innbyggerne 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 kommunen FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer Norge 
til å bli del av avtalen. Gausdal kommune slutter seg herved til oppropet ICAN Cities Appeal. 
 
 
 


