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Vedr. høringsnotat med utkast til forskrift for gjennomføring av EITI
(Extractive Industries Transparency Initiative) i Norge

Transparency International Norge er svært fornøyd med at Norge har valgt å implementere
EITI. Det er et viktig tiltak for å sikre åpenheten i ressursstrømmene i utvinningsindustrien,
og det er viktig for Norges omdømme internasjonalt.

Utkastet til forskrift for gjennomføring av EITI i Norge ekskluderer utvinning av
mineralressurser i fast form. Vi mener det er uheldig fordi dette i EITI-sammenheng er
definert som en del av utvinningsindustrien i tillegg til olje og gass. Ved å utelate
gruveindustrien er vi redd for at EITI blir svekket.

Vi mener at EITI-implementeringen bidrar  reelt sett  til å styrke mekanismene for åpenhet i
utvinningsindustrien i Norge. Selv om gruveindustrien er liten sammenliknet med olje og
gass, er ca. 10 milliarder NOK mye penger (vi har forstått at det var dette tallet
interimgruppen forholdt seg til), og burde derfor inkluderes i implementeringen av EITI.

Ogsåprinsipielt  sett  er det viktig at gruvedriften er med. Den norske EITI implementeringen
har blitt lagt merke til internasjonalt, og har av mange blitt betraktet som et sterkt signal til
alle land, også i OECD, om å ta EITI på alvor. Noe av denne effekten og omdømmeeffekten
for Norge kan svekkes når utvinning av mineralressurser i fast form ikke inkluderes i den
norske implementeringen.

Vi ber derfor om at forskriften ikke ekskluderer deler av utvinningsindustrien og at
spørsmålet om inkludering av gruvedriften vurderes av interessentgruppen når den blir
formelt oppnevnt.
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