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Modell for investeringsavtaler - alminnelig høring

Grane kommune viser til høringsbrev av 13 mai 2015 fra Næring og Fiskeridepartementet
vedrørende modell for investeringsavtaler.
Grane kommune støtter posisjonen som europeisk kommunesektor har,
Grane kommune forventer at potensielle negative resultater for kommunenes handlefrihet
diskuteres åpent. Grane kommune ber regjeringen organisere rådgivende grupper, med deltakelse
fra kommunene.
Grane kommune anmoder regjeringen v/utenriksdepartementet og Næring og
fiskeridepartementet om å arbeide for å sikre den lokale og regionale handlefriheten i de
pågående forhandlingene om TTIP, TISA og BITs. Det gjelder særlig:

Retten til å velge hvordan tjenester som vann og energiforsyning, renovasjon og
avløp,redningstjeneste, de offentlige helse og sosialtjenester, offentlig transport,
boligbygging og tiltak innen byplanlegging, og utdanning skal organiseres.
Det omfatter lokale og regionale myndigheters mulighet til å reversere en markedsåpning
av lokale og regionale offentlige tjenester.
Mulighetene som anskaffelsesregelverket gir for å unnta tjenester.
At eventuelle regler for å sikre utenlandske investorer utenfor det ordinære
rettssystemet ikke begrenser lokale eller regionale myndigheters mulighet til å vedta
restriksjoner/tiltak for å beskytte eksempelvis folkehelse og miljø innenfor rammen av
nasjonal lovgivning.

De ambisiøse målene om handel med tjenester sikter mot en høy grad av liberalisering. Det kan
medføre deregulering av markeder og begrenser myndighetenes kontroll. For kommunal sektor
handler dette om at det gis økt markedsadgang for tjenester som i dag regnes som kommunale
tjenester. Grane kommune påpeker at dette kan gi svært negative resltater for de som skal motta
tjenester.

Det er Grane kommunes oppfatning at den avtalemodellen og modellen for tvisteløsning som
departementets foreslår vil gi internasjonale investorer og selskaper uforholdsmessig stor makt
over et lands politikk, økonomi og samfunnsliv, enten det dreier seg om Norske investeringer i
utlandet eller utenlandske investeringer i Norge. Om avtalen blir innført kan den bidra til å
undergrave Norsk folkestyre og sjølråderett.
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Grane kommune mener at norsk samfunnsutvikling fortsatt skal avgjøres i Norge,
på demokratisk grunnlag. Offentlige tjenester, så vel som statlige og kommunale,
skal fortsatt være offentlige og demokratisk styrt av folkevalgte norske
styresmakter.
Norge kan ikke akseptere en klausul som sier at privatisering av offentlige tjenester
ikke kan reverseres.

Med hilsen
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Ordfører


