
Høringssvar til Næringsdepartementet om bilaterale handelsavtaler 
BIT og TISA. 

 

Først vil jeg minne om slutten av Grunnlova sin §100: «Enhver har rett til innsyn i Statens 
og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte 
organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og 
andre tungtveiende grunner. Det påligger Statens myndigheter å legge forholdene til rette 
for en åpen og opplyst samtale» 

Det mest betenkelige aspektet ved slike avtaler er investorbeskyttelse. Investorer må 
selvsagt beskyttes mot faren for at utilregnelige myndigheter konfiskerer eiendelene 
deres. Men det er ikke det det disse forskriftene handler om. Intensjonen er å hemme 
reguleringer innen helse, miljø, sikkerhet, arbeidsrett, lovendringer og finans. Store 
bedrifter og konsern kan saksøke stater for å få kompensasjon for tap av fremtidige 
inntekter som følge av lovendringer.  

Noen grupper prøver å omgå demokratiske prosesser ved å få med forskrifter i disse 
avtalene. Men vi, allmennheten, får ikke vite hva som står i dem, i motsetning til de store 
bedriftene som jobber aktivt for å få til avtalene. Det er bare på grunn av lekkasjer og 
samtaler med folk i staten som bryr seg mer om den demokratiske prosessen, at vi vet hva 
som foregår. Et av fundamentene i disse systemene og avtalene er upartiske, offentlige 
domstoler, med rettslig standarder som er bygget opp over årtier, basert på prinsipper om 
innsyn, presedens og muligheten til å anke ufordelakatige avgjørelser. Dette blir nå satt til 
side, fordi de nye avtalene er basert på privat og svært kostbar konfliktløsning, men med 
interessekonflikter. Meglere kan være voldgiftsdommere i en sak og advokat i en annen. 
Dette er dyre prosedyrer som fattige land ikke kan greie. Hva med FN sitt vedtak 03-08.15. 
om at fattigdommen i verden skal være borte innen 2030? Det rimer ikke i det hele tatt 
med disse avtalene som er i ferd med å inngås, det bør utenriksministeren tenke over. De 
fattige landene blir tappet for ressurser både nå og i framtida er jeg redd. 

Ikke bare inngås de, men de er ført bak lukkede dører. Et panel amatørdommere kan 
faktisk dømme en regjering til å betale milliarder i kompensasjon når et utenlandsk 
selskaps virksomhet er truet. En «skyggedomstol» utvikler seg parallelt med ordinære 
domstoler - og amatørdomstolen blir stadig mektigere. Dette har ikke snev av demokrati. 
Før kunne politikere ta grep, radikale grep. De kunne nasjonalisere naturressurser, innføre 
strenge miljøreguleringer eller på annen måte begrense virksomhet på nasjonal grunn. 
Den muligheten er kraftig redusert de senere år. En viktig grunn til det er såkalt 
internasjonal voldgift som sørger for at utenlandske selskaper kompenseres når staten tar 
seg til rette. Stadig flere saker går inn i avdeling for voldgift, ISDS. Ofte gjelder det politiske 
viktige, meget viktige saker som vannforsyning, naturressurser og klimapolitikk. Norge kan 
i høy grad bli rammet av slike søksmål. Det vil koste landet vårt dyrt, veldig dyrt. Fordi det 
koster å ombestemme seg i eksempelvis i et klimaspørsmål. Klima blir mer og mer viktig 
for hele jordas befolkning, med henhold til matproduksjon, ren matproduksjon. Vi har hatt 
og har fremdeles en god del jorderosjon i verden og man skal vokte seg vel for å gamble 
med akkurat maten vår. 



Det internasjonale senteret for disse voldgiftssakene, skiller seg fra vanlige rettssystemer 
på flere punkter. For det første er dommerne juridiske eksperter oppnevnt av partene. 
Jobben som voldgiftsdommer i tribunalet er ikke deres vanlige jobb. Det er slett ikke 
betryggende på noen måte. I tillegg foregår de i lukkede rom, man kan heller ikke anke en 
slik dom. Hvis man dømmes til å betale, må man betale. Dette er langt fra demokrati og 
langt fra en vanlig prosedyre ved norske domstoler. At regjeringen kan inngå slike avtaler 
er skremmende. Det samsvarer ikke med det bilde regjeringen Solberg tegner av disse 
avtalene. Det har kommet mange uheldige konsekvenser for folk med disse dommene. 
Ofte må land med dårlig økonomi betale store beløp, milliardbeløp, som igjen gikk ut over 
de landenes budsjetter. Dette er å skape enda mer fattigdom, men det ser ut til at ikke 
regjeringen ser det. Ved andre dommer kan folk miste sine rettigheter til visse 
naturressurser eller livsviktig vannforsyning. Alt liv trenger vann, har regjeringen glemt 
det? 

All folkerett bygger på en grunntanke om at staten har plikt til å beskytte 
menneskerettighetene. For stater vil dette innebære nye lover, eller tiltak for å sikre at 
eksisterende bestemmelser følges. Hva vil skje når staten ikke har noen frihet til å 
regulere? Som følge av slike handelsavtaler har statens rett til å regulere blitt satt på 
prøve. Hovedfokuset i dag er sikring av immatrielle rettigheter , patenter, investeringer 
ikke minst og begrensning av bruk av ytelseskrav.  

Regjeringen bør merke seg at det er flere anerkjente økonomer som advarer stater til å gå 
inn på slike handelsavtaler som handler om alt annet enn handel. 

Med TISA ønsker man å presse gjennom bestemmelser som ikke er mulig i WTO, det var 
flere utviklingsland som var skeptisk. TISA er jo en liberalisering av det offentlige med 
innebygde klausuler (skralle) som hindrer stater fra å re-regulere sektorer som har blitt 
privatisert. Dette er full begrensning av det demokratiske handlingsrommet og i tillegg 
vanskeliggjør det forsøk på å beskytte menneskerettigheter, miljø, arbeidsrett m.m. Er det 
slik at regjeringen vil la konsernene bestemme over helse, miljø, arbeid, pensjon, etc? Vil 
regjeringen la ansvaret gå over til kommersielle aktører når det gjelder skole, sykehus, 
sykehjem, barnehager, rusomsorgen, barnevern, etc, etc? Er ikke det akkurat det samme 
som å være styringsudyktig?  

Norge er en av pådriverne til å konkurranseutsette privat utdanning helt ned på 
grunnskolenivå som profesjonell tjeneste. Hvis man opplever at dette vil føre til økt 
ulikhet i tilgang på kvalitet på utdanningen og ønsker å sikre lik rett til utdanning, ja, så er 
det ikke reverserbart, fordi det er beskyttet av skralle-provisjonen. Kommer det en ny 
regulering, så får man ikke reversere seg mot den heller for den er ikke listet opp på 
dokumentet som man har skrevet under. Man er altså låst! Dette er ikke god politikk i det 
hele tatt, dette vil ende opp med diktatoriske dommer. 

Norge har et forslag på en ny modellavtale for bilaterale investeringsavtaler. En 
gjennomgang av avtalen avslører en tydelig politisk prioritering for ytterligere 
liberalisering og innskrenking av reguleringsretten for partene. Norge legger altså opp til at 
alle fremtidige avtaler skal gi investorer rett til å saksøke stater for brudd på traktaten i et 
internasjonalt tribunal som ikke kan overprøves i nasjonal rett. Trusselen om søksmål 
gjennom investor-stat-tvisteløsning (ISDS) kan være en sterk faktor til at staters vilje til å 
regulere blir borte til slutt. Da kan heller ikke vi her i landet regulere noe som helst. Har 



regjeringen tenkt på det? Dette er ikke betryggende for oss her i landet som i aller høyeste 
grad blir berørt av dette. Det er å gi fra seg suverenitet til et firma fra utlandet! Er det lurt? 
Det ser ut til at man driver økonomisk politikk basert på ideologi. Hvis investeringssaker 
eller handelsavtaler kommer etter et regjeringsskifte som følge av et demokratisk valg, 
undergraver det folkets makt. Hvis ikke stater kan forandre politikk , innføre ytelseskrav, 
eller prioritere menneskerettigheter, miljø, etc, ja, så har de ikke lenger den reelle 
muligheten til å beskytte folket. Folket blir med andre ord lidende. 

Om Norge inngår avtaler som inneholder investor-stat-tvisteløsning får man ikke mulighet 
til å innføre nye reguleringer for folkets beste, uavhengig av hvem som styrer. Man blir låst 
i et system der utenlandske selskap kan prøve politiske valg fra norske politikere. Da kan 
man legge ned alle kommunestyrer, fylkestinget og til slutt Stortinget, for da har man gitt 
bort all makt til profesjonelle investorer og store multinasjonale selskaper fra utlandet. Da 
er vi underkuede alle sammen. Skal disse avtalene føre oss tilbake til 1700 tallet? Der 
allmuen ikke hadde noen rettigheter? Det ser unektelig slik ut. Har regjeringen virkelig 
tenkt i det hele tatt? Eller har de bare tenkt på den metaforen om tannkremtuben? 

Skal noen få store konsern ha all makt over både regjering og resten av folket? Er Telenor, 
Yara og Statoil sine investeringer i uland viktigere enn vi, folket? Det er folket som er den 
største kapitalen i et land. Har man ikke folket med seg, har man ingen ting, og jeg vil 
påstå at folket ikke er med på å godkjenne disse forhandlingene. 

Jeg vil råde regjeringen til å gå ut av disse forhandlingene, forhandlingene og et eventuelt 
resultat av disse vil ta fra oss all makt og myndighet, samt selvråderetten vår. Er det det 
regjeringa vil? Umyndiggjøre seg selv?  

Grunnlovsbrudd er ulovlig, selv for en regjering. Å gi fra seg makt til fremmede domstoler 
og store konsern anser jeg som et brudd på Grunnlova vår. Er det verdt det? 

 

Med hilsen 

Åse Nordnes Otta        Otta 04.08.15 

 


