BKAs ROLLE I KLIMASØKSMÅL MOT STATEN
Saken: Greenpeace har hatt under overveielse å gå til søksmål mot staten ved Olje- og energidepartementet
om lovligheten av tildelingen av letelisenser i 23. konsesjonsrunde som stridende mot Grunnloven § 112.
Spørsmålet for BKA har vært om vi som organisasjon skal gå inn som medsaksøker/part i saken. Når det gjelder
sakens innhold, ser vi det som viktig at det blir prøvd rettslig om tildelingen kan kjennes gyldig; en tilfredsstillende konsekvensutredning i forkant av at det tildeles lisenser for å bore i Arktis med drøfting av forholdet til
Grl. § 112 er ikke gjort.
BKAs styre har arbeidet med denne saken kontinuerlig siden forrige landsmøte. Medlemmene fikk anledning til
å uttale seg om BKA skulle gå inn som medsaksøker. 4 % har svart, og de fleste er positive til det. Styret behandlet de innkomne svar på styremøte 23. mai, i etterkant av et seminar med innledninger fra bl.a. Greenpeace og Naturvernforbundet og flere jurister. Styrets vedtak i mai lyder:
1.
2.
3.
4.
5.

Styret i BKA støtter forslaget om er klimasøksmål mot den norske stat, og ser det som viktig at rekkevidden av Grunnlovens § 112 blir prøvd for domstolene.
For at BKA skal kunne slutte seg til søksmålet som part, mener styret at det trengs en større bredde av
partnere, med større organisatorisk styrke.
BKA trenger også en avklaring av det økonomiske fundamentet for en søksmålsprosess og den risiko
dette innebærer for vår forening.
Styret i BKA vil kontakte flere relevante organisasjoner, for å få kjennskap til hvordan de stiller seg til å
være part i saken.
Saken tas opp til orientering og drøfting på landsmøtet i september.

Styret har invitert både Foreningen §112 og Greenpeace til landsmøtet. Det har vist seg vanskelig å få relevant
informasjon fra våre samarbeidspartnere om hva det å være medsaksøker vil innebære for oss. Det er imidlertid klart at det først vil bli en runde om vi som organisasjon har søksmålskompetanse. Det har vi antakelig (er
vurdert av Jussbuss), men dersom den problemstillingen fører til egen sak i retten, står vi ansvarlige for utgifter
til denne.
Også som støttespiller kan BKA ha en viktig rolle. Det vil bl.a. innebære at BKA går ut med offentlig støtte til
saken, bidrar i den offentlige debatt om saken og ikke minst tydeliggjør sin interesse for dette i et generasjonsperspektiv og i sin relasjon til barn og unge.
Styrets konklusjon er at BKA ikke har en tilfredsstillende oversikt over hva et medsaksmål vil innebære tross
iherdig arbeid med saken. Vi har heller ikke et robust nok eller profesjonelt nok apparat sentralt til å håndtere
en slik rolle. Selv om de fleste medlemmer synes å ønske at BKA skal være rettslig part i saken, er det også
mange som har motforestillinger og er i tvil; dette må også tas hensyn til.
Styret inviterer årsmøtet til å gjøre følgende vedtak:
1.
2.
3.

BKA gir sin støtte til de organisasjoner som eventuelt går til rettssak, men vil ikke på det nåværende
tidspunkt delta i en søksmålsallianse.
Styret oppnevner en arbeids- og aksjonsgruppe som følger saken nøye og får en aktiv støttefunksjon
i forhold til organisasjonenes søksmål mot staten.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å beslutte at man går inn som medsaksøker hvis en finner grunnlag
for det.

