Referanse 18/2020
Høringssvar fra Industri- og næringspartiet
Owe Ingemann Waltherzøe leder og Bjarte Helland nestleder

I forbindelse med høringsforslaget som er utsendt med svarfrist 18.08.2020 stiller Industri- og
næringspartiet (INP) seg sterkt kritisk til flere punkter rundt sakshåndtering og gjennomføring.
1.

INP stiller seg svært undrende til at det blir benyttet Kriselovgivningen som ble innført i
forbindelse med utbruddet av pandemien, som forsvar til en uortodoks og kort høringsrunde.

2.

Skal man kunne ta en veloverveid og god avgjørelse, så er det fornuftig å legge ved
dokumentasjon på et språk som alle kan forstå. Det burde være krav til enhver høringsrunde
at all dokumentasjon og vedlegg til høringen blir fremlagt på våre 3 skriftspråk. Når så ikke
skjer øker mistro mot de «gode hensikter» og man aner kanskje en underliggende og
urovekkende agenda. INP trekker paralleller til tidligere hurtig godkjenning og redusert
utprøvingstid på vaksiner. Viser da til epidemien «Svineinfluensa», som ble hurtig godkjent
uten normale runder med utprøving. Dette medførte mange ukjente symptomer som man i
ettertid har stadfestet kan være knyttet til bruk av en «hurtig godkjent vaksine».

3.

INP ser behov for å gjennomføre en god og ryddig utprøving og utvikling av tradisjonell
vaksine, vi har strenge regler for bruk av genmodifiserte medisiner i vårt dyrehold og
matvarer. Årsaken til at Norge har disse strenge reglene er at vi vil sikre oss mot ukjente
vektorer som kan ha potensiale for påvirkning av menneskekroppen. Disse vektorene er bare
mulig å kartlegge i etterkant. Dette er faktorer som bør veie tung for å ikke benytte
utradisjonelle metoder. GMO er i strid med gjeldende lov og regelverk og en grundig
utredning av faktorer bør gjennomføres. Snarveier inne forskning og gjennomføring av
kliniske prøver er svært kritikkverdig.

4.

I Norge har vi tradisjon for å benytte seriøs og godt fundamentert forskning, med påfølgende
utprøvingsperiode før godkjenninger. Ved å seg av en Kriselov for å ta snarveiene er svært
betenkelig. Vi kan ikke akseptere at Regjeringen skal ta slike snarveiene, INP henstiller
sittende Storting og departement å ikke gjennomføre disse endringene.

5.

De tiltakene Stortinget har gjennomført, har vist at mye ble gjort rett. De mest optimistiske
anslag sier at vi må akseptere viruset i 2 år før en god og utprøvd tradisjonell vaksine er
utviklet. Mer pessimistiske anslag sier 3-4 år. Drastiske lovendringer under dekke av
kriselovgivningen er ikke en akseptabel løsning.
Industri- og Næringspartiet tar avstand fra en slik kalkulert risiko og lek med befolkningens liv
og helse. Det bør satses på tradisjonell og skikkelig forskning med påfølgende
utprøvingsperiode for denne vaksinen.
Industri- og Næringspartiet henstiller på det sterkeste til at det fremlagte forslaget avvises.
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