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40. Sag fra Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti - Revision af Indkøbspolitik, Faxe
Kommune
Sagsnr: 00.01.00-P22-4-19 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling
Visse religiøse organisationer opkræver afgifter for at certificere at et givent
produkt efterlever de standarder, og er fremstillet i overensstemmelse med, hvad
den pågældende religion foreskriver. For at give kommunens borgere mulighed
for at fravælge sådanne produkter, og derved undgå at yde økonomisk støtte til
et trossamfund hvis værdier de ikke deler, foreslås følgende tekst tilføjet Faxe
Kommunes indkøbspolitik, i afsnittet om Leverandørpolitik:
Faxe Kommune ønsker ikke gennem sine indkøb at favorisere nogen former for
trosretning, og forventer at leverandører sørger for tydelig mærkning af produkter
for hvilke der til religiøse og kulturelle organisationer er betalt afgifter ifm.
godkendelse og certificering, for at sikre at sådanne produkter kan fravælges af
kommunens borgere.
Lovgrundlag
Økonomi
-

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling
Fremlægges uden administrativ indstilling.

Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 50:
Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O)
ønsker sagen sendt til administrativ behandling, før sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) stemmer imod,
med følgende bemærkninger “vi anser sagen for symbolpolitik, vi tager afstand
fra, og som er umulig eller meget bureaukratisk at gennemføre i praksis.”
Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønsker sagen
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behandlet i byrådet.
Beslutning i Byrådet den 14. marts 2019
Venstre stillede følgende ændringsforslag: Forslaget om ændring af
indkøbspolitikken i Faxe Kommune, som beskrevet i sagen, sendes til administrativ
behandling, inden det igen fremlægges i økonomiudvalget til fornyet behandling.
For ændringsforslaget stemte 14, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal
Alliance.
Det Konservative Folkeparti stemte imod ændringsforslaget.
Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte imod, med
følgende bemærkninger "vi anser sagen for symbolpolitik, vi tager afstand fra, og
som er umulig eller meget bureaukratisk at gennemføre i praksis".
Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

file:///H:/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/stenn/Dagsorden/preview.html

28-08-2019

Sbsys dagsorden preview

Page 3 of 3

file:///H:/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/stenn/Dagsorden/preview.html

28-08-2019

