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Horingssvar: Ny norsk modell for avtaler om tremme og beskyttelse av investeringer
(investeringsavtaler); ny horingstrist 14. september2015.

I horingsbrevet vises det til at modellavtalene skal fremme investors interesser gjennom å gi økt
trygghet og forutsigbarhet. Samtidig skal avtalene bidra til økonomisk vekst i utviklingsland.
Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener blant annet at saken bor utredes videre.

I tidligere høringsrunde i 2008 var det reist sterk kritikk angående tvistesøksmål hvor hensynet til
investor vektlegges fremfor den enkelte stat. Forslaget til modell for investeringsavtaler
inneholder også denne gangen investor-stat tvistelosningsmekanismer (ISDS). NSF er kritiske til
handelsavtaler som benytter ISDS-tvisteløsningsmekanismer på bakgrunn av tap av statlig
suverenitet og mulige negative konsekvenser på folkehelsen, for eksempel innen tobakk og
alkohol.
Folkehelsearbeidet er viktig for å skape et samfunn som fremmer helsen til hele befolkningen og
omfatter både helsefremmende og forbyggende arbeid. Det er av avgjørende betydning at staten
kan iverksette tiltak for å fremme folkehelsen innen alle relevante samfunnssektorer.

Etter det vi kan se stiller ikke modellen krav til arbeidstakerrettigheter og heller ikke krav til å
etterleve ILO- konvensjonen. Det er viktig å ha gode muligheter til å regulere ut fra hensyn som
helse, miljø og sikkerhet. Land har blant annet blitt saksøkt for å heve minstelonnen av
investeringsselskaper, som hevdet tap av fortjeneste, blant flere er Egypt nylig saksokt av det
franske multinasjonale selskapet Veolia.
I et solidaritetsperspektiv er det også viktig å påpeke at investeringsavtaler kan ha negative
konsekvenser for utviklingsland. Utviklingsland trenger investorer, men bare om det er mulig å
stille krav til investorene.

NSF ber om en stortingsmelding hvor modellen konsekvens utredes. Vi viser for øvrig til UNIOS
høringssvar i samme sak.
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