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Trekk utkastet - det vil skade staten Norge og innbyggerne i landet vårt 

Som borger i Norge med medlemskap i flere ulike organisasjoner og foreninger vil jeg komme med 

denne høringsuttalelsen i forbindelse med:  

Modell for investeringsavtaler (Model investment agreement). 

Jeg forholder meg her til den opprinnelige fristen, 13. august. Men siden fristen er utsatt til 14. 

september, utelukker jeg ikke å komme med en supplerende uttalelse.  

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Den danner basis for staten, og nedfeller en rekke 

individuelle rettigheter. Den er en skriftlig samfunnskontrakt mellom de styrende og de styrte. Loven 

bygger på folkesuvereniteten som går på at all legitim statsmakt stammer fra folket selv.  

I lovens første paragrafer kommer det fram prinsipper som loven bygger på:  

* Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er 

innskrenket og arvelig monarkisk. 

* Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, 

rettsstaten og menneskerettighetene 

* Den utøvende makt er hos kongen eller hos dronningen, hvis hun har ervervet kronen etter 

bestemmelsene i § 6, § 7 eller § 48 i denne Grunnlov. Når den utøvende makt således er hos  

dronningen, har hun alle de rettigheter og plikter som ifølge denne Grunnlov og landets lover 

innehas av kongen. 

Dette forslaget, "Modell for investeringsavtaler", har i seg et voldgiftstribunal hvor utenlandske 

selskaper kan saksøke den norske staten. Dette tribunalet skal være tilknyttet Verdensbanken.  

 

Et grunnlag for en slik handling vil være at selskaper mener at norske politiske reguleringer på en 

uheldig måte innskrenker deres mulighet til fortjeneste. Denne voldgiftsretten vil dermed kunne 

avgjøre tvister mot staten Norge, og om forhold internt i landet vårt.  

Slik jeg ser det, og andre, er at dette i praksis betyr en form for overnasjonal myndighetsutøvelse.  



Det kan stilles spørsmål ved hvorfor en slik modell skal innføres. Investeringen blir da uansett trygge 

om styresettet i landet er godt, med demokrati og rettsikkerhet. Hvor er dokumentasjonen som viser 

at denne ordningen er av det gode? Er det en sammenheng mellom investeringer og inngåelse av en 

investeringsavtale?  

Fra Canada har det kommet et eksempel på at staten der måtte betale en erstatning på seks 

millioner dollar i erstatning til selskapet S.D. Myers. Grunn: Landet innførte et forbud mot eksport  

av PCB-avfall. Det er interessant å registrere at staten måtte betale selv om selskapet ikke hadde 

investert en eneste dollar. Canada måtte betale erstatning for forventet framtidig profitt. 

Som borger av kongeriket fremstår dette fullstendig latterlig og absurd. Ønsker regjeringen virkelige 

slike forhold? Jeg er overbevist om at folk flest ikke ønsker dette, og statens legitime statsmakt 

stammer fra folket. Grunnloven er essensiell. Den sier klart nei til å gjennomføre modellen uten at 

dette er med: 

§ 115. 

For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid 

kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge 

er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som 

etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne 

Grunnlov. Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to 

tredjedeler av dets medlemmer være til stede.Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved 

deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for 

Norge. 

§ 121. 

Viser erfaring at noen del av denne kongeriket Norges Grunnlov bør forandres, skal forslag derom 

fremsettes på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg og kunngjøres ved trykken. Men det 

tilkommer først det første, annet eller tredje storting etter neste valg å bestemme om den foreslåtte 

forandring bør finne sted eller ei. Dog må en slik forandring aldri motsi denne  Grunnlovs prinsipper, 

men bare angå slike modifikasjoner i enkelte bestemmelser som ikke forandrer denne konstitusjons 

ånd, og to tredjedeler av Stortinget bør være enige i en slik forandring. En således vedtatt 

grunnlovsbestemmelse underskrives av Stortingets president og sekretær og sendes kongen til 

kunngjøring ved trykken som gjeldende bestemmelse i kongeriket Norges Grunnlov. 

Det er skremmende å oppleve at borgernes rettigheter blir satt til side for å gjøre det enklere for de 

gigantiske selskapene. Vi risikerer at tvisteløsninger på bakgrunn av denne modellen vil overkjøre 

nasjonal lovgivning. 

Modellen er en trussel mot kongeriket og våre demokratiske prinsipp.  

Dette er så alvorlig at det er grunn til å minne om Mussolinis definisjon av fascisme: "Sammenslåing 

av statlig og kooperativ makt". 

Som borger i Norge forventer jeg at regjeringen og forvaltningen øyeblikkelig trekker dette forslaget 

tilbake.  



 

Vennlig hilsen Dan Hagen 

Porsgrunn, Norge 
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