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Grunnlovsforslag fra Inge Lønning og Julie Christiansen

Grunnlovsforslag fra Inge Lønning og Julie Chris-
tiansen om endringer i Grunnloven § 93 med sikte
på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverfø-
ring kan gis med 2/3 flertall dersom det først er av-
holdt en rådgivende folkeavstemning 

Til Stortinget

BAKGRUNN
Kravet i Grunnloven § 93 om 3/4 flertall for myn-

dighetsoverføring er strengt. Men siden vedtak om
slik overføring av statsmyndighet til en internasjonal
organisasjon som § 93 tar sikte på, isolert sett vil
være i strid med Grunnloven, må kravet forstås i lys
av reglene i § 112 om grunnlovsendringer. Som ut-
gangspunkt vil et slikt vedtak altså måtte treffes etter
reglene om grunnlovsendring. Her er det tilstrekkelig
med 2/3 flertall, men forslag om slik endring må hvi-
le over et valg.

Det sistnevnte leddet i grunnlovsendringsprose-
dyren er prinsipielt viktig. I samsvar med grunnleg-
gende tenkning om folkesuverenitet markerer det at
Grunnloven er folkets eiendom, ikke Stortingets ale-
ne. Grunnloven § 93 gjør det mulig å treffe vedtak
om suverenitetsoverføring uten å vente til over neste
valg. Kravet om 3/4 flertall skal kompensere for bort-
fallet av denne demokratiske garanti.

Utfordringen blir altså å finne frem til en måte
som gjør det mulig å sette flertallskravet i § 93 ned til
et nivå som mange vil anse som mer rimelig, men
uten å kaste vrak på den vel gjennomtenkte sammen-
heng som ligger i dagens system. Av hensyn til legi-
timiteten av det endelige resultat er det viktig å finne
en slik balanse.

Løsningen er å beholde hovedreglene i § 93 slik
paragrafen nå lyder, men legge til et nytt annet ledd
om at 2/3 flertall er tilstrekkelig under visse vilkår.
Dermed åpnes det også for en valgmulighet som ikke
finnes i dagens system.

På denne måten oppnår man for det første å ta
vare på dagens mulighet for å gå raskere frem enn et-
ter § 112, men uten å gå veien om folkeavstemning.
Som kjent ble denne adgangen benyttet for å åpne for
norsk deltagelse i EØS. Men da vil det fortsatt være
nødvendig med 3/4 flertall.

Samtidig innføres det et nytt ledd der flertallskra-
vet er redusert til 2/3, men bare dersom det på for-
hånd er holdt rådgivende folkeavstemning. Stortin-
gets adgang til å samtykke uten å vente til etter neste
valg vil være den samme som etter paragrafens første
ledd. Bortfallet av den demokratiske garanti som lig-
ger i kravet om mellomliggende valg etter § 112,
kompenseres imidlertid ved det element av direkte-
demokrati som ligger i kravet om forutgående folke-
avstemning av rådgivende karakter. Hvis en slik
fremgangsmåte blir valgt, gir ikke lenger hensynet til
folkesuvereniteten tilstrekkelig grunn til å beholde
den kompensasjon som i dag ligger i kravet om 3/4
flertall.

Forslaget forutsetter selvsagt at folkeavstemnin-
gen og stortingsvedtaket gjelder samme sakskom-
pleks, at de alternativer som legges frem for velgerne,
i det vesentligste er klare, og at saken avgjøres i Stor-
tinget innen rimelig tid etter at resultatet av folkeav-
stemningen er klart. Mer detaljerte regler om disse
spørsmål er det imidlertid ikke grunn til å ta inn i
Grunnloven.

Forslaget fremmes i to alternativer der samme re-
alitet er forsøkt uttrykt på to litt ulike måter. 
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FORSLAG
På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :

Alternativ 1:
§ 93 nytt annet ledd skal lyde:

Saadant Samtykke kan alligevel gives med to
Trediedeles Flertal, dersom Storthinget først har ind-
hentet Folkets Raad.

Nåværende § 93 annet ledd skal være tredje ledd.

Alternativ 2:
§ 93 nytt annet ledd skal lyde:

To Trediedeles Flertal er alligevel tilstrækkeligt,
dersom Storthinget først har indhentet Folkets Raad.

Nåværende § 93 annet ledd skal være tredje ledd.

30. september 2004

Referert i Stortingets møte 30. september 2004.
"Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første,

annet eller tredje Storting etter neste valg."

Inge Lønning Julie Christiansen

Jørgen Kosmo Signe Øye
president sekretær
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