
Til Næringsdepartementet v/ statsråden 

Høringsbrev vedrørende regjeringens forslag til  

norsk modell for bilaterale investeringsavtaler med voldgiftsklausuler. 

 

Lo i Larvik og Lardal mener regjeringens forslag til en norsk modell for bilaterale investeringsavtaler 

er et alvorlig angrep på demokratiske prinsipper som er nedfelt i Grunnloven - og et knefall for store 

multinasjonale kapitalinteresser. 

Forslaget innebærer at utenlandske selskaper som investerer i Norge gis anledning til å saksøke den 

norske staten dersom politiske vedtak/reguleringer begrenser deres profittmuligheter. Tvister skal 

ikke avgjøres i norske domstoler, men i et internasjonalt voldgiftstribunal underlagt Verdensbanken. 

En slik myndighetsoverføring har vært ansett som grunnlovsstridig – noe som er påpekt av flere 

eksperter på tolkning av grunnlovsbestemmelser. 

 

I 2002 konkluderte Justisdepartementets lovavdeling og Utenriksdepartementets rettsavdeling i en 

felles prinsipputtalelse med at voldgiftsklausuler i bilaterale investeringsavtaler, slik regjeringen nå 

har foreslått, er i strid med den norske Grunnlovens § 26 om traktatinngåelser. 

 

Den blåblå regjeringen hevder (uten begrunnelse!) at forholdet til Grunnloven er ivaretatt og avklart, 

og viser til en juridisk vurdering fra Justisdepartementets lovavdeling fra 2006. Forholdet til 

Grunnloven er derfor ikke tatt opp til drøfting i forslaget til modellavtale. 

  

Jussprofessor Eivind Smidt (en av Norges fremste eksperter grunnlovsspørsmål) mener det er 

kontroversielt at man skal overlate til en voldgiftsrett å avgjøre tvister mot staten Norge – om 

forhold internt i Norge. Han uttaler: ”Det er åpenbart snakk om en form for overnasjonal 

myndighetsutøving.” Smith hevder vurderingen fra 2006 er preget av usikkerhet og mange 

forbehold, og at den ikke er egnet til å avklare dette spørsmålet. Han mener det er påfallende og 

uakseptabelt at forholdet til Grunnloven ikke nevnes i høringsbrevet i det hele tatt. 

Også grunnlovsekspert og jussprofessor Eirik Holmøyvik avviser at vurderingen fra 2006 avklarer 

grunnlovsspørsmålet. 

 

Modellavtalen skal ikke stortingsbehandles ! En avtale vil imidlertid binde framtidige regjeringer og 

storting. Den lange oppsigelsestiden (15 år) gjør det svært vanskelig å si opp avtalen – utenlandske 

selskaper vil i praksis kunne saksøke Norge i 15 år etter at avtalen er sagt opp.  

Det er i våre øyne fullstendig uakseptabelt at en mindretallsregjering skal kunne begrense det 

politiske handlingsrommet i 15 år. 



 

LO i Larvik og Lardal mener regjeringens fremgangsmåte i denne alvorlige saken er fullstendig 

uakseptabel: 

Regjeringen har ikke tatt opp kontroversielle punkter i det framlagte forslaget. Den har ikke drøftet 

betenkninger vedrørende Grunnloven i høringsbrevet, men viser til en ti år gammel vurdering – en 

vurdering som ikke engang har en klar konklusjon.  

 

Regjeringen argumenterer med at forslag til modellavtale kun gir erstatningsansvar, og derfor ikke 

betyr en binding av politiske vedtak/reguleringer – vel vitende om at trusler om milliarderstatninger 

vil legge sterke føringer på politiske vedtak/reguleringer. (Dette er dessuten underlig tale fra en 

regjering som tilsynelatende bekymrer seg stort m.h.t. bruken av folks skattepenger.) 

 

Forslag til modellavtale ble sendt ut på høring i mai. Høringsfristen var 14. august, men ble etter 

press utsatt til 14. september. Mesteparten av høringstiden har vært i sommerferietiden. Det er ikke 

akseptabelt i en så kompleks sak. 

 

LO i Larvik og Lardal krever at forholdet til Grunnloven drøftes i sin fulle bredde i høringen – og at 

saken behandles etter § 115 (som krever tre fjerdedels flertall i stortinget)! 

 

Saken handler om opprettholdelse av det norske demokratiet – og om det norske folks rett til sjøl 

å bestemme sin lovgivning for eksempel på miljø og arbeidstakerettigheter og andre prioriteringer. 

 

Larvik den 27.8.2015 

Styret i LO i Larvik og Lardal 

Raymond Marthinsen, leder 

 


