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Hva saken gjelder
Interpellasjon til kommunestyremøte 29.04.20 fra kommunestyrerepresentant Aleksandra
Seljeseth (Ap).

Saksutredning
Interpellasjon fra Aleksandra Seljeseth (Ap):
Evakuer barna fra Moria nå!
Situasjonen i Moria er uholdbar, kritisk og prekær. Fra å være et transittland videre inn i Europa,
har Hellas blitt et varig bosted for titusenvis av flyktninger. 20 000 mennesker bor i dag i en leir
som er bygget for 3 000, og antallet øker. Flyktninger har over lengre perioder levd i svært
kummerlige kår i de greske leirene. Leirene på de greske øyene er overbelastet og har ikke
kapasitet til å ta imot nye store grupper flyktninger.
Dagens situasjon på grensen mellom Hellas og Tyrkia er nok et bevis på at den internasjonale
flyktningpolitikken ikke er bærekraftig. Konsekvensen er daglige brudd på flyktningers
menneskerettigheter, og ikke minst brudd på menneskers rett til å søke asyl.
Flyktningkonvensjonen, Tyrkia-EU-avtalen og Dublinavtalen har gjort at Hellas har endt opp
alene med ansvaret, mens alle andre europeiske land står handlingslammet tilbake og ser på.
Regjeringen i Hellas har bedt EU-landene ta imot 3 000 barn uten omsorgspersoner. Så langt
har kun Frankrike og Finland sagt ja til å evakuere barn.
Tromsø kommune mener at det er på tide at Norge iverksetter hastetiltak. I nærområdene må
det tas umiddelbare grep for å sikre grunnleggende menneskerettigheter, vann og
sanitærforhold og verdige levekår. I tillegg må Norge ta imot flere kvoteflyktninger. Hensynet til
barnets beste tilsier at særlig enslige mindreårige må prioriteres. Derfor må også Tromsø
kommune ta sin del av ansvaret, og slutte seg til oppropet “Solidarity cities” initiert av ordføreren
i Athen for å få byer og kommuner til å samarbeide om å håndtere flyktningkrisen i Moria-leiren
på Lesvos. Kommunen krever at Norge er en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i
europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir ivaretatt.
Hva mener ordføreren at Tromsø kommune kan gjøre for å bidra med for å løse situasjonen i
Moria-leiren?

Om interpellasjoner
Tromsø kommunes reglement for saksbehandling i folkevalgte organer regulerer hvordan
interpellasjoner skal behandles i kommunestyret. Interpellasjon er en skriftlig forespørsel til
ordfører som gjelder et prinsipielt spørsmål. Interpellasjonen skal være kort, og den skal ikke
inneholde begrunnelse eller kommentarer ut over det som er nødvendig for å klargjøre
interpellasjonen.
Interpellasjon kan ikke gjelde saker som allerede ligger til behandling i kommunale folkevalgte
organer, eller ha samme innhold som en allerede framsatt interpellasjon som ennå ikke er
besvart. Interpellasjonen må videre gjelde saker som naturlig hører inn under kommunestyrets
virkeområde.
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En interpellasjon skal være meddelt ordfører senest 9 kalenderdager, klokken 12, før et
kommunestyremøte.
Det settes av inntil 1 ½ time i alle ordinære møter til muntlig spørretime, interpellasjoner,
skriftlige spørsmål og folkets spørretime. I ekstraordinære møter settes det ikke av tid til
spørsmål eller interpellasjoner. Som hovedregel skal interpellasjoner behandles først i møtet.
Ordfører kan besvare interpellasjonen selv, eller la en annen med møte- og talerett gjøre det.
Ved behandling av interpellasjonen skal taletiden begrenses til 3 minutter første gang for
interpellanten og den som svarer. Ellers er taletiden begrenset til 2 minutter. Interpellanten og
den som svarer kan få ordet to ganger. Kommunestyrets øvrige medlemmer kan få ordet én
gang.
På bakgrunn av svaret på interpellasjonen, kan det fremmes forslag. Kommunestyret skal
behandle forslaget dersom ikke 1/3 av de møtende medlemmene eller møteleder motsetter seg
det. Dersom forslaget tas til behandling, kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta
forslaget. Kommunestyret kan også vedta at forslaget skal utredes av kommunedirektøren og
legges frem med innstilling i et senere møte.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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