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Høring om investeringsavtalar  

Styret i Mandal NeitilEu har behandlet saken ang  modell for bilaterale investeringsavtaler (BITs) 

og investor-stat-tvisteløsning (ISDS) som Fiskeri- og næringsdepartementet har lagt ut til høring, 

og vi protesterer mot forslaget. 

Forslaget vil resultere i en flytting av makt fra de folkevalgte organ og lovverket i nasjonalstaten til 

et overnasjonalt voldgiftstribunal. 

Dommene der kan ikke ankes. 

Her vil investorer kunne overstyre lang og  god praksis i de landene som eventuelt skriver under på slike 

avtaler, og her er også å frykte at små og til tider ustabile land kan skrive under på avtaler der de ikke ser 

de fremtidige negative konsekvensene . 

Store multinasjonale konsern har ofte et langt større jus og forretnings -apparat å spille på enn mange land 

har  
Miljø . helse og forbrukerrettigheter vil bli skadeildene i  søken etter mer profitt , dette har vi allerede 
konkrete og sørgelige eksepler på. 
 
Forslaget kan se ut som det skal sikre Norske investorers investeringer i utlandet , 
men her blir det slik at et vertsland for norske investeringer heller ikke kan stille krav til investoren , 

om bla. å  tilsette lokale arbeidere, bruke lokale underleverandører, overføre teknologi og kunnskap, betale 
skatt og avgifter samt avgrense kapitalstrømmen ut av landet, for å nevne det alvorligste som er synlig nå. 

Norske konsesjon og ervervslover har sikret Norge og folket her en rettferdig andel av 

vannkraftutbygginga og senere petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. 
Dette har vært gode rammevilkår for å sikre kompetanse og utvikling av fagmiljø og arbeidsplasser her i 

landet. Dog har dessverre  EU/Esa blandet seg inn i dette og svekket våre muligheter på flere områder. 

 

De velfungerende rammevilkår og avtaler vi har i dag, ,dog unntatt tidvis skadelig innblanding fra EU/Esa 
må vi holde fast på. ,og forlaget legg altså opp til å ta fra utviklingsland slike mulighetene som har tjent 

oss i Norge så godt. 

Det er svært usolidarisk og vil opprettholde - ja, gjøre kløfta mellom rike og fattige land enda større , i en 
tid da vi heller bør hjelpe til og fordele godene mer rettferdig. 

 

I høringsbrevet såes det også tvil om at saken skal til Stortinget. 



Vi mener dette er i strid med Grunnloven , om saken etter denne høringen fremdeles skulle være aktuell å 

gå videre med for Norge. 

En behandling kun i Regjering, eller etter § 26.2 vil ikke være tilstrekkelig for en så omstridt sak. 
Her må i så fall § 115 brukes, men vi anbefaler Regjeringen å finne frem til ande og mer humane avtaler , 

der landenes nåværende og fungerende lover benyttes i eventuelle tvister. 

En utvikling av slike avtaler i FN-regi kan også utvikles til det beste for fremtiden. 
 

Punktet om 15 års ettervirkningstid etter oppsigelse er også et viktig minus med forslaget. 

 

Forslaget må avvises. 
 

Mvh Magnar Nomedal , for styret i Mandal NeitilEu 

 


