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Møte torsdag den 15. oktober kl. 10,00

President: Jo B e n k o w

Dagsorden (nr. 6):
1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om samtykke til ratifikasjon av Av-
tale om Det europeiske økonomiske samar-
beidsområdet (EØS), undertegnet i Oporto
2. mai 1992 (Innst. S. nr. 248 for 1991-92, jf.
St.prp. nr. 100 for 1991-92)

2. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-
miteen om samtykke til ratifikasjon av en a)
Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse
av et Overvåkingsorgan og en Domstol, og b)
en avtale om EFTA-statenes faste komite,
begge undertegnet i Oporto 2. mai 1992
(Innst. S. nr. 247 for 1991-92, jf. St.prp. nr.
101 for 1991-92)

3. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-
miteen om godkjenning av en avtale i form
av en brevveksling mellom Norge og Det
europeiske økonomiske fellesskap om utvik-
ling av det bilaterale fiskerisamarbeidet
(Innst. S. nr. 15, jf. St.prp. nr. 102 for 1991-
92)

4. Referat

Presidenten: Representanten Ingeborg
Botnen , som har vært permittert, har igjen
tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Hedmark
fylke,Karin Andersen , hartattsete.

Fra Senterpartiets stortingsgruppe forelig-
ger søknad om permisjon for representanten
Edvard Grimstad i dagene 22. og 23. okto-
ber for å delta på Nordisk bistandsseminar i
Stockholm.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig
besluttet:
1. Søknaden behandles straks og innvilges.
2. Vararepresentanten, Kari I. B o t t e r u d ,

innkalles for å møte i permisjonstiden.
3. Kari I. Botterud innvelges i Lagtinget for

den tid hun møter for representanten Ed-
vard Grimstad.

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det
velges to settepresidenter for Stortingets møter
i dag torsdag og i morgen fredag - og anser det
som bifalt.

Presidenten ber om forslag.

Anders Talleraas: Jeg foreslår fru Ingrid I.
Willoch og hr. Tbre A Liltved.

Presidenten: Hr. Talleraas har foreslått fru
Ingrid I. Willoch og hr. Tbre A Liltved. Andre
forslag foreligger ikke, og de anses enstemmig
valgt som settepresidenter for de to nevnte da-
ger.

Etter ønske fra utenriks- og konstitusjonsko-
miteen vil presidenten foreslå at sakene nr. l, 2
og 3 behandles under ett - og anser det som bi-
falt.

Sak nr. l
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om samtykke til ratifikasjon av Avtale
om Det europeiske økonomiske samarbeidsom-
rådet (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 1992
(Innst. S. nr. 248 for 1991-92, jf. St.prp. nr. 100
for 1991-92)

Sak nr. 2
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om samtykke til ratifikasjon au en a) Av-
tale mellom EFTA-statene om opprettelse av et
Overvåkingsorgan og en Domstol, og b) en av-
tale om EFTA-statenes faste komite, begge un-
dertegnet i Oporto 2. mai 1992 (Innst. S. nr. 247
for 1991-92, jf. St.prp. nr. 101 for 1991-92)

Sak nr. 3
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om godkjenning av en avtale i form aven
brevveksling mellom Norge og Det europeiske
økonomiske fellesskap om utvikling av det bila-
terale fiskerisamarbeidet (Innst. S. nr. 15, jf. St.
prp. nr. 102 for 1991-92)

Presidenten: Debatten foreslås ført over to
dager, i dag og i morgen, med en samlet taletid
på 7 timer og 10 minutter eksklusiv replikkord-
skifter og 3 minutters innlegg, og at taletiden
fordeles slik på gruppene:

Arbeiderpartiet 160 minutter, Høyre 95 mi-
nutter, Fremskrittspartiet 55 minutter, Sosia-
listisk Venstreparti 45 minutter, Kristelig Fol-
keparti 35 minutter, Senterpartiet 30 minutter
og Aune-lista 10 minutter.

Replikkordskiftene foreslås ordnet slik: Det
gis adgang til fem replikker med svar etter inn-
legg av hovedtalerne for hver gruppe og etter
innlegg fra medlemmer av Regjeringen, samt
tre replikker med svar etter innlegg av talere
med 10 minutters taletid eller mer.

Videre foreslås som vanlig at de som måtte
tegne seg utover den fordelte taletid, får en tale-
tid på inntil 3 minutter.
- Det er ikke kommet innvendinger mot dette

opplegg, og det anses bifalt.
Hr. Carl L Hagen har bedt om ordet utenom
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tur for å fremsette et forslag. Det samme har Jo-
han J. Jakobsen gjort.

Carl I. Hagen: På vegne av Kåre Gjønnes,
Kjellbjørg Lunde, Johan J. Jakobsen og meg
selv og på vegne av stortingsgruppene i Kriste-
lig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Sen-
terpartiet og Fremskrittspartiet fremmes føl-
gende forslag:

«Stortinget utsetter behandlingen av Innst,
S. nr. 248 for 1991-92 inntil det har vært av-
holdt en rådgivende folkeavstemning med
spørsmål ja eller nei til godkjenning av EØS-
avtalen.»
Forslaget vil bli begrunnet av Fremskritts-

partiets hovedtalsmann litt senere.

Presidenten: Hr. Hagen har fremsatt det for-
slag han selv refererte.

Johan J. Jakobsen: På vegne av Kjellbjørg
Lunde, meg selv og stortingsgruppene i SV og
Senterpartiet vil jeg fremme følgende utsettel-
sesforslag:

«1. Stortinget utsetter behandlingen av EØS-
avtalen (Innst. S. nr. 248 for 1991-92) inn-
til;
- Regjeringen har gitt Stortinget en rede-

gjørelse om EØS-avtalens konsekven-
ser for norsk oljepolitikk,

- Regjeringen har lagt fram det varslede
forslag om tiltak mot «sosial dumping»
og

- Regjeringen har lagt fram den kontroll-
ordning for oppkjøp av eierandeler i
norske bedrifter som Regjeringen vars-
let i 1990.

2. Innst. S. nr. 248 (1991-92) sendes tilbake
til utenriks- og konstitusjonskomiteen.»

Presidenten: Hr. Johan J. Jakobsen har tatt
opp det forslag som nå ble referert.

På bakgrunn av at disse to forslag nå er frem-
satt, vil presidenten foreslå følgende frem-
gangsmåte:

Man tar en separat debatt om disse to forslag,
siden de er å betrakte som utsettelsesforslag.
For å gjennomføre det på en forsvarlig og riktig
måte vil presidenten foreslå at en representant
for forslagsstillerne får anledning til å begrun-
ne forslagene i et innlegg på inntil 10 minutter.
Andre partier som måtte ønske å la en talsper-
son uttale seg om forslagene, vil også kunne
regne med å få en taletid på inntil 10 minutter. -
Ingen innvendinger er kommet til en slik frem-
gangsmåte, og den vil bli fulgt.

Etter at en slik fremgangsmåte er gjennom-
ført, er det presidentens hensikt å sette de to
forslag opp til votering.

Hr. Fridtjof Frank Gundersen, som vil be-

grunne det forslag som er fremsatt av hr. Carl I.
Hagen på vegne av de fire nevnte partier, får
først ordet. Dernest får Anne Enger Lahnstein
ordet for å begrunne det andre forslaget.

Ad utsettelsesforslagene

Fridtjof Frank Gundersen: Fremskrittspar-
tiet konstaterer - i likhet med Regjeringen - at
EØS-avtalen er den mest omfattende interna-
sjonale traktat Norge noen gang har inngått, og
at den innebærer suverenitetsavståelse som
nødvendiggjør en avgjørelse basert på Grunn-
lovens § 93. Vi konstaterer videre at det norske
folk i valg aldri har hatt mulighet til å påvirke
morgendagens EØS-avstemning i Stortinget.
På bakgrunn av utviklingen i meningsmålinge-
ne er det grunn til å tro at Stortingets sammen-
setning hadde vært en annen i dag dersom
EØS-avtalen hadde vært et aktuelt tema ved
forrige stortingsvalg. Derfor ville det være mest
i harmoni med en demokratisk tankegang å av-
holde en folkeavstemning om EØS-avtalen.

Det er riktig når det hevdes at EØS stort sett
er en rent folkerettslig avtale, og at den dekker
et mindre område enn EF. På den annen side
innebærer EØS en vel så stor overføring av reell
suverenitet som et EF-medlemskap. Det har
sammenheng med at Norge i EF vil være repre-
sentert i de organer som treffer de løpende be-
slutninger, mens vi i EØS i praksis passivt vil
måtte tilpasse oss EF-reglene efter hvert som
disse blir vedtatt i Brussel. Ut fra en slik reell
vurdering kan det være vel så stor grunn til å
holde folkeavstemning om EØS-traktaten som
om EF-medlemskap.

Det fremholdes undertiden at EØS-traktaten
er så omfattende og komplisert at den ikke
egner seg til å bli lagt frem for folket. Til dette er
å si at hovedtrekkene i EØS-traktaten er så
enkle at de lar seg presentere i løpet av ti minut-
ter, og det er selvfølgelig hovedtrekkene som er
relevante ved en folkeavstemning, på samme
måte som det er visse grunnleggende forskjeller
mellom de politiske partier som er avgjørende
for hvordan velgerne stemmer ved et stortings-
valg.

I flere europeiske land - og ikke minst i Norge
- er det blitt stor avstand mellom folket og poli-
tikerne og deres maktapparat. Denne uheldige
utvikling bekreftes gjennom meningsmålinger
som viser liten tillit til politikerne. Slik EØS-
tilknytningen nå ser ut til å bli vedtatt i Stortin-
get- over hodet på det norske folk - bidrar dette
til å utvide tillitskløften ytterligere. Det behøv-
de ikke være slik. Tenk om vi som Ønsker en
EØS-traktat, fikk anledning til å reise rundt i
vårt vidstrakte land og fortelle hvorfor folk bør
stemme for avtalen, mens de som ønsker at vi
skal stå utenfor, fikk anledning til å begrunne
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sitt syn! Hvilken anledning ville ikke dette gi
våre sentrale politikere til å få folket i tale og
trekke folket med i en for landet viktig beslut-
ning. I stedet blir folket henvist til gjennom TV
å registrere bruddstykker av det som skjer i
denne sal! Men en slik rådføring med folket
gjennom en folkeavstemning kaller ledelsen i
Høyre og Arbeiderpartiet for uansvarlighet og
ansvarsfraskrivelse. Disse partier synes å tro
at den omstendighet at folket har vist dem den
tillit å velge dem inn på Stortinget, innebærer
at det vil være en ansvarsfraskrivelse i enkelte
viktige saker å rådspørre dem som har vist dem
tilliten. Denne tankegang er vokst frem blant
politikere som stort sett bare har tid til å bevege
seg innenfor sine egne snevre sirkler rundt
Løvebakken.

Samtidig som folket føler en stadig større av-
stand fra det politiske miljø, synes vår politiske
elite å ha stadig mindre tanker om folks evne til
å forstå og vurdere de politiske spørsmål som
skal avgjøres. Efter min mening avspeiler den-
ne nedvurdering av folket at de samme politi-
kere rett og slett har gitt opp å være formidlere
av sakrettet politisk kunnskap til folket. Mot-
standen mot en folkeavstemning i EØS-saken
viser at vår politiske elite har mistet tiltro til
seg selv når de stilt overfor folket skal forsøke å
vinne frem med en sak. Arbeiderpartiet og Høy-
re er fremdeles sjokkskadet etter nederlaget i
folkeavstemningen om EF i 1972.

Fremskrittspartiet mener at folkeavstem-
ning om EØS er et nødvendig middel til å for-
midle kunnskap om EØS-traktaten og engasje-
re den jevne mann og kvinne til å delta i sam-
funnsdebatten. Vi vil også minne om at det
dessverre ofte blir truffet uheldige politiske av-
gjørelser som folket senere blir nødt til å bære
byrdene av. Dersom det er holdt en folkeav-
stemning om saken, vil folk føle seg mer medan-
svarlige og derfor mer villig til å akseptere
eventuelle ubehagelige følger av avgjørelsen.

Vår egen statsminister kommenterte i NRK
folkeavstemningen i Frankrike om Maastricht
på følgende måte:

«Styrken i engasjementet for å få til en
unionsavtale var kanskje så sterk åt man
ikke brukte nok tid til dialog i de enkelte land
med befolkningen. Og dermed har man kom-
met i en vanskelig situasjon.»
Efter denne kloke observasjon er det naturlig

å spørre hvorfor Regjeringen ikke vil forsøke å
få i stand en dialog med folket i EØS-saken.

I et intervju i den franske avisen Le Figaro
den 30. september uttalte den tyske president,
Richard von Weizsåcker:

«Jeg har fulgt valgkampen foran den frans-
ke folkeavstemning på nært hold. Aldri har
en politisk debatt på TV engasjert meg så
sterkt. Disse åpne og levende diskusjonene

har vært nyttige, ikke bare for franskmenne-
ne men også for deres naboer. De har beriket
vår politiske kultur. Og selv om det ikke hol-
des noen folkeavstemning i Tyskland, føler
jeg det som meget positivt at en debatt går
slik i dybden når det gjelder Europa.»
I samme utgave av Le Figaro uttaler den

franske visehandelsminister Bruno Durieux:
«Debatten om Den europeiske unionstrak-

tat har splittet de tradisjonelle partier og har
samlet kvinner og menn med forskjellige poli-
tiske etiketter. Det politiske Kv i Frankrike
har nettopp erfart en omfattende partipoli-
tisk omgruppering. Kvaliteten, verdigheten
og intensiteten i denne valgkampen, den in-
teresse den har vakt hos befolkningen, at
franskmennene valgte i favør av Maastricht-
traktaten, alt er fruktene av en virkelig de-
batt. Hvis ikke de politiske grupperinger var
blitt endevendt av idédebatten, hvis den
franske politikken under folkeavstemnings-
debatten hadde fortsatt å være underlagt det
vanlige spill mellom partier som er inneluk-
ket bak de avleggse frontlinjer, kort sagt hvis
den politiske debatten ikke hadde forlatt det
uvirkelige og nådd inn til realitetene, ville
man ha tapt landets overordnede interesser
av syne. Dette er et vilkår for å fylle den kløf-
ten som er oppstått mellom franskmennene
og deres politiske ledere. Det er nødvendig for
at landet skal kunne ledes i den riktige ret-
ning.»
Så langt den franske politiker. Hans analyse

passer godt i vår egen situasjon.
Jeg tror Høyres motvilje mot folkeavstem-

ning er en del av partiets historiske tradisjon,
som springer ut av den sentraliserte embets-
mannsstat med mistro til folkevalgte forsam-
linger. Høyre har aldri vært noen pådriver når
det gjelder å utvide den allmenne stemmerett.
Et parti som i utgangspunktet var skeptisk til
folkets valgte representanter, er selvfølgelig
enda mer skeptisk til folket selv.

I Arbeiderpartiet finner vi de samme trekke-
ne, men på en litt annen måte. I dette partiet er
de folkevalgte et lydig redskap for partiappara-
tet. Det er partiet som -basert på den til enhver
tid herskende ideologi - skal lede og styre folket
gjennom ørkenen til det forjettede land. Det sier
seg selv at folkeavstemninger kommer inn som
et usikkerhetsmoment i et slikt partipolitisk
styringssystem. Arbeiderpartiet har full kon-
troll over partiets folkevalgte, men ikke over
folket.

De holdninger som hersker i Arbeiderpartiet
og Høyre, er preget av en forgangen tid. Det pas-
set bedre den gang folket var underkuet, fattig
og kunnskapsløst, den gang arbeideren stod
med «lua i handa». Men i dag er det liten for-
skjell på kunnskapsnivå i og utenfor Stortinget.
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Derfor kan politikerne trygt dele ansvaret med
folket.

Vi i Fremskrittspartiet blir ofte karakterisert
som populister. Jeg skal forsøke meg med en de-
finisjon. En populist er en politiker som har til-
lit til folket, og som derfor lytter til folket og
søker veiledning hos folket i vanskelige saker i
hele valgperioden.

Anne Enger Lahnstein: I dag og i morgen er
Stortinget invitert til å behandle og eventuelt
ratifisere den såkalte EØS-avtalen. Det er den
viktigste og mest omfattende internasjonale av-
tale Stortinget noen gang har hatt til behand-
ling. Den innebærer at Norge må overta EFs re-
gelverk for fri bevegelse av varer, tjenester, ka-
pital og personer. Vi skal bli en del av det såkal-
te indre markedet.

VG har langt på vei rett når de på lederplass
den 5. oktober skriver om EØS-avtalen at det er
en avtale om full norsk økonomisk integrasjon
med EF, faktisk mer enn det folket sa nei til i
1972.

Før utenrikskomiteen avgav sin Innst. S. nr.
248 den 29. september, tok Senterpartiets stor-
tingsgruppe i brev til Presidentskapet opp et
krav om mer tid til behandling av saken. Brevet
er inntatt i innstillingen. Da det viste seg at
flertallet ikke ville etterkomme krav om utset-
telse, tok Senterpartiet forbehold om å fremme
forslag om det i salen i dag. Debatten i Stortin-
get følges nå med stor interesse fra folk i alle
samfunnslag og alle områder av landet. En his-
torisk beslutning skal fattes om flertallet får sin
plan igjennom.

Store deler av fagbevegelsen har på ulike
måter gitt uttrykk for sin bekymring. Fra ulike
hold har det kommet sterke henstillinger om
utsettelse fordi for mye er uklart - konsekven-
sene synes skremmende. Og hvorfor haster det
så for flertallet? Folk ber om mer tid, ber om ut-
settelse. Det bør vi gi dem. Velbegrunnet uro og
usikkerhet fra store organisasjoner, kommu-
ner, enkeltpersoner og grupperinger bør ikke
avvises eller overses. Stortinget kan nemlig vel-
ge å bruke mer tid til behandlingen av avtalen.
Ingen tungtveiende grunner taler mot en utset-
telse. Og er det ikke slik at hele Stortinget er
tjent med størst mulig åpenhet, offentlighet, de-
batt og klarhet før viktige vedtak fattes?

Forslaget om utsettelse begrunnes i tre punk-
ter. Det kunne vært flere, f.eks. transitt av fisk
og konsekvensene for fiskeriene, som i århund-
rer har gitt grunnlaget for kystkulturen vår.

I forslaget viser vi til nytt oljedirektiv og kre-
ver en redegjørelse for Stortinget før EØS ved-
tas. I juni tok Senterpartiet dette opp i en inter-
pellasjon her i Stortinget, uten at det lyktes å få
særlig oppmerksomhet omkring saken. Først

da en konfidensiell utredning om saken fra
oljeindustrien ble kjent, kom den på den politis-
ke dagsorden med full tyngde. Her dreier det
seg i høyeste grad om vår råderett over viktige
nasjonale ressurser. Det dreier seg om vår mu-
lighet til å opprettholde de styringsredskaper vi
har, det dreier seg om vår rett til å fortsette
praksisen med å prioritere norske oljeselskaper
og stille krav som gir sysselsetting og verdiska-
ping i Norge.

Nå kan vår store uro over dette direktivet av-
feies med at det kun dreier seg om et forslag.
Interessant er det derfor å merke seg at EF-eks-
perter og Oljeindustriens Landsforbund i et
konfidensielt notat mener at prinsippene som
oljedirektivet bygger på, allerede er en del av
EØS-avtalen. Og hva mener så Regjeringen om
dette?

Det er et grunnleggende prinsipp i EØS-av-
talen som vi vil møte på alle samfunnsområder,
nemlig dette: forbud mot nasjonale preferanser
og fortrinn. Det gjelder offentlige anbud ved
f.eks. bygging av nytt rikshospital og flyplass
på Gardermoen, som Høyre og Arbeiderpartiet i
fellesskap har vedtatt. Det vil også gjelde opp-
drag i Nordsjøen og oppkjøp av bedrifter og fi-
nansinstitusj oner.

Her er vi ved det andre punktet i vårt forslag,
nemlig endringen av konsesjonslovgivningen.
Som kjent ble det regjeringskrise i 1990 på be-
stemmelser i konsesjonslovgivningen som sik-
rer retten til å gi norske eierinteresser fortrinn,
og som omhandler vår råderett over naturres-
sursene. Allerede i Harlem Brundtland-regje-
ringens tiltredelseserklæring høsten 1990 be-
budet man nye bestemmelser som skulle ivare-
ta hensynet til styring. Forslag om oppkjøps-
kontroll for bedrifter er nevnt i St.prp. nr, 100,
men noe konkret forslag er ikke lagt fram.

Retten til å begrense utlendingers eierinter-
esser har vært en viktig del av vårt lovmessige
vern om naturressursene. Ved dette vernet,
kjempet fram av framsynte politikere ved be-
gynnelsen av dette århundret, forhindret man
at internasjonal storkapital tok over kontrollen
og førte verdiene ut av landet. Konsesjonslov-
givningen har vært helt nødvendig for å sikre at
nasjonens rikdommer ble forvaltet til beste for
hele samfunnet. Nå vil flertallet gjennom EØS-
avtalen gi sin tilslutning til prinsippet om for-
bud mot nasjonale fortrinn, uten at Regjeringen
har lagt fram noe alternativ. Det er ikke til-
fredsstillende og er i realiteten en selvstendig
begrunnelse for å utsette behandlingen av
EØS-avtalen.

Kommunalminister Gunnar Berge har vars-
let et forslag om lov mot såkalt sosial dumping.
Et lovforslag som ble sendt til høring tidligere i
høst, møtte sterk kritikk fra fagbevegelsen. Det
er opplagt at fagbevegelsen er urolig for lønnin-
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ger og arbeidsvilkår. Det indre marked er jo
basert på tenkningen om reduserte priser som
en følge av fri bevegelse og økt konkurranse. En
kjent dom i EF har gitt arbeidsgiver medhold i
at arbeidskraft kan brukes i inntil tre måneder
på hjemlandets arbeidsvilkår. Slik undergra-
ves arbeidernes rettigheter, og det skapes kon-
flikter som kun vil tjene kapitalinteressene.

Er det et urimelig krav å vente med behand-
lingen av EØS-avtalen f.eks. til november, da
kommunalministeren har bebudet sitt lovfor-
slag? Nei slett ikke, og det forundrer meg at Ar-
beiderpartiet tar så lett på dette. Atter en gang
vil vi sannsynligvis se at Arbeiderpartiet og
Høyre går sammen, overser innvendinger og
bruker den makt de sammen har her i salen, og
nekter utsettelse. Makta rår!

Senterpartiet er også med på forslaget om
rådgivende folkeavstemning. Også dette vil
sannsynligvis bli avvist av Arbeiderpartiet og
Høyre.

Under valgkampen i 1989 ble det lagt et ef-
fektivt lokk på EF-debatten - først og fremst av
Arbeiderpartiet, som fryktet denne debatten.
Da het det at først ved stortingsvalget i 1993 vil-
le EF-saken være aktuell. EØS-prosessen, som
da var kommet i gang, ble omgitt av fortielse og
hemmeligholdelse. Og som vi husker: Rett etter
valget i 1989 eksploderte EØS- og EF-saken i
media.

EØS-avtalen er langt på vei det Norge sa nei
til ved folkeavstemningen i 1972. Vi skal bli del
av det indre marked. Vi skal anvende Grunn-
lovens §93 om å avgi suverenitet for første
gang. Det krever som kjent tre fjerdedels fler-
tall i Stortinget. Det er reist tvil om Stortinget
har mandat fra folket til å inngå EØS-avtalen.
Hvis folket før valget i 1989 hadde visst det de
visste om EØS-avtalen før valgeti 1991, tror jeg
mye ville sett annerledes ut her i salen i dag.

Om stortingsflertallet avviser å bruke mer
tid til behandlingen av EØS-avtalen, er det de-
res ansvar. Vi har mer tid. Ingen tungtveiende
grunner taler for at vi må behandle denne av-
talen før vi har fått større klarhet i konsekven-
sene for oljepolitikken, konsekvensene for kon-
sesjonslovgivningen og lovgivningen mot sosial
dumping. Om flertallet avviser kravet om ut-
settelse, må det være fordi de mener at de ikke
trenger mer tid - de har nødvendig oversikt og
klarhet på alle områder av EØS-avtalen, og de
kan treffe bindende vedtak etter Grunnlovens
§ 93 om avgivelse av suverenitet. Men så kan
heller ingen i ettertid komme og si at de stemte
f o r avtalen fordi de ikke hadde den nødvendi-
ge oversikt og klarhet over konsekvensene. De
som vil vedta EØS-avtalen på det foreliggende
grunnlag, påtar seg et meget stort, ja jeg vil si et
historisk ansvar.

Gunnar Skaug (komiteens leder): EØS-av-
talen skal som vi vet godkjennes i 20 parlamen-
ter: i 7 EFTA-land og 12 EF-land, samt i Euro-
paparlamentet. Slik det ser ut i dag, vil avtalen
være ferdig behandlet i alle de 20 parlamentene
innen utgangen av året. De fleste behandler av-
talen i løpet av oktober og november.

SV og Senterpartiet har ved en rekke anled-
ninger gitt uttrykk for at de trenger mer tid til å
gjennomgå avtalen.

Da dette ble tatt opp i utenrikskomiteen, ble
behovet tilbakevist av medlemmene fra Arbei-
derpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og
Fremskrittspartiet. Begrunnelsen fremgår av
et brev til Presidentskapet, datert den 29. sep-
tember, som også er tatt inn i Innst. S. nr. 248.

Stortinget mottok avtalen i mars, altså for sju
måneder siden. St.prp. nr. 100, nr. 101 og nr. 102
har ligget til behandling i komiteen i nesten fem
måneder. Avtalen ble behandlet i komiteen førs-
te gang den 20. mai og har vært tatt opp i 18
komitemøter.

Komiteens første utkast til innstilling til ho-
vedproposisjonen, med teknisk sammendrag og
saksordførerens utkast til merknader, forelå
den 10. juni. Det har vært utarbeidet 14 utkast
til innstilling. Om man lurer på hvor mye komi-
teen har arbeidet med EØS-avtalen, kan man
ta en titt på Innst. S. nr. 248. Omfanget på komi-
teens innstilling, 160 trykte sider, burde etter
min oppfatning gi en klar antydning om innsat-
sen som er lagt i dette.

Partigruppene har fått tildelt betydelige eks-
tramidler til utredning og konsulenthjelp i sa-
kens anledning.

Komiteen har hatt høringer med 14 ulike or-
ganisasjoner.

Det er blitt stilt 203 spørsmål til Regjeringen.
Samtlige er besvart og inngår som vedlegg til
innstillingen. 150 av de 203 spørsmålene er for
øvrig stilt av SV og Senterpartiet. Regjeringen
har gitt meget grundige svar.

Ingen er overrasket over at SV og Senterpar-
tiet ønsker å utsette behandlingen av saken. De
har tidligere forsøkt å få saken utsatt ved å kre-
ve en uavhengig juridisk vurdering av forholdet
til Grunnloven, noe som ble avvist av Stortinget
etter en meget interessant og avklarende de-
batt den 23. september. Enda mer avklarende
ble det for øvrig da de to professorene som var
trukket inn i begrunnelsen for forslaget om
uavhengig utredning, nemlig Tbrstein Eckhoff
og Eivind Smith, i et intervju i Aftenposten da-
gen etter gav uttrykk for at de var enig i flertal-
lets begrunnelse for å avvise forslaget.

Det er selvfølgelig helt legitimt å forbeholde
seg retten til å foreta grundige vurderinger i en
så viktig sak. Som folkets valgte representanter
har vi selvsagt en plikt til å ta våre oppgaver
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meget alvorlig. Det er noe helt annet å drive
med filibustertaktikk og gripe til stadig mer
søkte argumenter for å få til en utsettelse av sa-
ken. Det er jo ganske påfallende at de to partie-
ne som mener de trenger mer tid, er de samme
som bestemte seg for å si nei til avtalen allerede
lenge før forhandlingene var avsluttet, og lenge
før vi hadde noe som helst konkret å ta stand-
punkt til.

Jeg kan vanskelig tenke meg at de partier
som mener de trenger mer tid, vil skifte stand-
punkt etter aha lest og diskutert en stund til. Vi
andre mener vi har et virkelig godt grunnlag for
å ta et standpunkt her og nå.

De spørsmål som SV og Senterpartiet mener
de trenger mer tid til å se på, er for øvrig spørs-
mål som lenge har vært framme i debatten, og
som det er gjort grundig rede for fra Regjerin-
gens side.

Begrunnelsen for å kreve en ny utsettelse
tyder ellers på at SV og Senterpartiet har en litt
særegen oppfatning av hvordan internasjonalt
samarbeid foregår. Man har åpenbart vanske-
lig for å innse at EØS-samarbeidet, som alt
annet internasjonalt samarbeid, er en kontinu-
erlig prosess, der nye forslag stadig kommer til,
drøftes og behandles. EØS er ikke en ferdig pak-
ke som skal stå fast og uberørt til evig tid. Det
har hele tiden vært forutsetningen at EØS skal
være et dynamisk samarbeid mellom EF og
EFTA-landene.

Når man viser til at det er kommet på bordet
nye EF-direktiver etter at avtalen ble foreløpig
undertegnet av forhandlerne, er det selvfølgelig
riktig. Dette er direktiver som vel og merke ikke
inngår i den avtalen Stortinget skal behandle i
dag og i morgen, men som skal vurderes og be-
handles i EØS-komiteen før de eventuelt blir fo-
reslått innarbeidet i EFTA-landenes lovgivning
og gjort til EØS-rett.

Hvert enkelt av disse forslagene vil Stortin-
get selvfølgelig få full anledning til å behandle
og ta stilling til. Ikke noe direktiv blir gyldig for
Norge før Stortinget eventuelt har vedtatt at
det skal bli det. Det vi tar standpunkt til i dag og
i morgen, er det regelverket som framgår av
proposisjonen, ikke det framtidige regelverk.

Vi kan heller ikke i dag ta standpunkt til re-
gelverk som er til behandling i EF-systemet,
slik som det mye omtalte lisensdirektivet eller
oljedirektivet, og alle de andre direktivene som
i det siste har vært omtalt i media. Dette er for-
slag som vi selvfølgelig skal komme tilbake til
når de eventuelt er vedtatt av EF, og eventuelt
blir tatt opp i EØS. Dersom EØS-komiteen me-
ner at regelverket er relevant for EØS-samar-
beidet, vil det selvfølgelig bli forelagt Stortinget
til behandling, og jeg minner også om at Stor-
tinget da selvfølgelig står fritt til å avvise EØS-

regelverk som vi ikke ønsker å gjøre gjeldende i
Norge.

Når det gjelder spørsmålet om å holde en fol-
keavstemning om EØS-avtalen, viser jeg til at
dette ble drøftet og avvist av flertallet i Stortin-
get den 15. oktober 1991. Etter min oppfatning
har det ikke - overhodet ikke - kommet fram
nye momenter som gir grunn til å endre det ved-
taket. Stortinget bør også i denne saken ta sitt
ansvar som landets øverste folkevalgte myndig-
het. Ut fra den begrunnelsen viljegrå Arbeider-
partiets gruppe til å stemme imot de to fram-
satte utsettelsesforslag.

JanPetersen: Det er selvsagt en meget stor og
meget viktig sak for landet som vi nå skal be-
handle, en sak som gir oss et helt sentralt in-
strument for å trygge Norges økonomiske frem-
tid. I så måte er jeg helt enig i at vi nå har et
stort ansvar simpelthen for å bringe landet det-
te avtaleverket, og det er et stort ansvar even-
tuelt å si nei til de store mulighetene for vårt
arbeidsliv som et nei til EØS-avtalen ville være.

Nettopp fordi denne avtalen er så omfatten-
de, har den også blitt behandlet meget grundig.
Under forhandlingene hadde Stortinget en rek-
ke debatter. Avtaleteksten har vært kjent i sju
måneder. Det er fem måneder siden Stortinget
fikk hele saken. Komiteen begynte sin behand-
ling ved at saksordfører fremla sin innstilling i
juni. Komiteen begynte sin sluttspurt i august,
og Stortingets arbeidskapasitet har i stor grad
vært reservert denne saken.

Partigruppene fikk ekstra økonomiske res-
surser til å grave seg ned i enkelthetene, og en
lang rekke organisasjoner har gjort det samme
og gjort oss kjent med synspunktene, ikke
minst gjennom en rekke høringer. Over 200
spørsmål er stilt til Regjeringen, og de er be-
svart.

I tillegg til denne behandlingen har vi jo hatt
en stor offentlig debatt som svært mange av oss
har deltatt i. Og nettopp rtei-siden har både i og
utenfor Stortinget bidratt til å få i gang denne
omfattende debatten, som har gitt et ekstra til-
skudd til at denne behandlingen har vært be-
tryggende. Når representanten Gundersen
åpenbart ikke har deltatt i denne debatten, tror
jeg nok han i så måte er et unntak fra alle oss
andre, men så hentet han da også sine eksemp-
ler fra Frankrike. I Norge har debatten vært
meget omfattende.

Og i tillegg: Utenrikskomiteen la opp til at
innstillingen ble presentert så tidlig at repre-
sentantene har hatt ekstra god tid til å sette seg
inn i den.

Alle partiene har tatt standpunkt til EØS-av-
talen. Også forslagsstillerne, de som nå ønsker
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å utsette saken, har en rekke ganger gjort det
klart at de trenger ikke den utsettelsen for sitt
eget standpunkt. Og er det virkelig noen her i
denne salen som tror at Senterpartiet kommer
til å endre sitt standpunkt til EØS-avtalen fordi
om man får en ytterligere utsettelse av denne
saken9 Det gjør de selvsagt ikke. De som ber om
denne utsettelsen, trenger den ikke for sin egen
del, det er gjort klinkende klart.

Jeg respekterer nei-siden for det arbeidet de
har gjort som har ledet dem frem til et nei-
standpunkt, og jeg regner med at nei-siden har
den samme respekt for det arbeidet vi på ja-
siden har gjort for å nå frem til vårt standpunkt.

Vi skal senere i dag konfrontere hverandre
med våre argumenter på vanlig måte. Og nett-
opp Anne Enger Lahnsteins innlegg viser jo at
saken er godt klarlagt, for hun brukte svært
mye av sin tid til å gå inn i en realitetsvurdering
av disse spørsmålene, og ikke til ren prosedyre.
Våre standpunkter er blitt tatt i en total avvei-
ning av argumentene, og det er altså dette vi
skal brytes om senere i debatten. Det som der-
for er viktig for meg å fastslå, er at vi nå har
oversikt over saken, og vi kan ta standpunkt.

Når saken er stor med så mange rettsakter,
synes jeg det i grunnen er ganske interessant å
legge merke til, ikke minst på bakgrunn av inn-
stillingen, at det er relativt få saksområder som
egentlig er omstridt og hvor den politiske debat-
ten går. Når man tenker på det store avtalever-
ket som foreligger, har man altså greid å spisse
dette ut til å bli et relativt lite antall saker hvor
det er uenighet. Og det viser noe svært viktig,
nemlig at det systemet vi har i Norge, de regler
og løsninger vi har i Norge, ikke er særlig for-
skjellig fra det man har i det øvrige Europa. Det
er derfor det er så greit å føye disse to systemene
sammen. Det er derfor det er greit for oss å over-
ta et volummessig såpass stort avtaleverk som
det vi nå står overfor.

Nettopp det forslaget som nå er fremmet, un-
derstreker dette poenget. Av alle de temaene
som har vært oppe, er det bare tre spørsmål som
man henger utsettelsen på, og de står listet opp
i forslaget. Et av dem er, slik Gunnar Skaug var
inne på, ikke en del av det avtaleverket som vi
nå står overfor. Og det vil bli, om det i det hele
tatt skulle bli et direktiv, bli behandlet på van-
lig måte. De to andre er rene oppfølginger av
saksområder som er grundig behandlet i selve
innstillingen.

Dette forsøket fra Anne Enger Lahnsteins
side på å skape den store usikkerhet om hva det
dreier seg om, er etter forslagsstillernes egen
oppfatning begrenset til tre områder, hvorav
det ene ikke engang er en del av avtaleverket,
slik vi nå ser det. Dermed er vi nede i ganske
håndterbare situasjoner. Jeg er enig med komi-
teens leder i at dette egentlig er et nytt forsøk på

å trenere det hele. Man trenger ikke dette en-
gang for sitt eget standpunkt.

Jeg tror det er viktig å understreke at det av-
taleverk vi nå skal behandle, hele tiden vil være
under utvikling. Og det er en enorm styrke. Det
betyr nemlig at det i avtaleverket er bygd inn
mekanismer som gjør at vi kan ta nye proble-
mer og nye utfordringer opp til behandling.
Men det betyr samtidig at man ikke kan sitte og
vente til alle mulige problemer i fremtiden måt-
te være behandlet i dette avtaleverket. Det
betyr nemlig at vi ville gå glipp av alle de mulig-
hetene som avtaleverket nå gir oss, og som vårt
arbeidsliv og våre arbeidsplasser virkelig skri-
ker etter, mens vi satt og ventet på at utviklin-
gen skulle bli enda klarere, som det heter.

Det er viktig at det i avtaleverket er en be-
tryggende mekanisme for å behandle de nye
spørsmål som kommer opp. En ny regel blir
ikke en EØS-regel uten at vi er enigi den, og den
er ikke en del av norsk rett uten at Stortinget
har foretatt sitt lovvedtak.

Jeg har i likhet med komiteens leder lyst til å
minne bl.a. Anne Enger Lahnstein om den de-
batten vi hadde om grunnlovsspørsmål for noen
få uker siden, hvor det også den gang ble skapt
inntrykk av at det her var stor usikkerhet,
hvoretter de to juridiske professorer, som var
brukt som begrunnelse for at det var usikker-
heter, dagen etter gikk ut i Aftenposten og sa at
det her ikke var noe problem. Det burde kanskje
være lærerikt for nei-siden i dette spørsmålet.

Så et par ord om folkeavstemning. Etter mitt
skjønn bør folkeavstemninger bare brukes i
helt spesielle saker. Selve EF-medlemskapet er
en slik sak både på grunn av sin forhistorie og
sakens omfang. Men med unntak av slike helt
spesielle saker vil jeg holde fast på at i det repre-
sentative demokrati har ikke folkeavstemning
en naturlig plass.

Stortinget har nettopp drøftet disse spørsmå-
lene i forbindelse med et grunnlovsforslag, og
jeg skal ikke ta opp hele den debatten. Jeg vil
minne om at vi den gangen fikk en grundig ut-
redning foranlediget av Presidentskapet, som
oppsummerte bl.a. følgende problemstilling:
Der stod det at vi

«kan anta at vektlegging av folkeavstemnin-
ger som supplement til det indirekte demo-
krati øker i tråd med valgenes synkende
betydning. Dette er også tilfellet i Sveits:
Spenningen og engasjementet ved det politis-
ke liv knytter seg ikke til valgene, men til fol-
keavstemningene» .
Her ligger det et sentralt poeng. Jeg synes det

er viktig at stortingsvalgene beholder den sen-
trale posisjon de har etter konstitusjonen. Der-
for er det bare i unntaksspørsmålene man bør
benytte folkeavstemning.

EØS-saken er etter mitt skjønn ikke en slik
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sak, fordi EØS er av en helt annen karakter enn
EF-medlemskap. Omfanget av samarbeidet er
et annet. Det dreier seg om et folkerettslig sam-
arbeid som trenger vedtak etter Grunnlovens
§ 93 på grunn av at det er en begrenset side av
avtaleverket.

Jeg vil gjerne legge til at når dette flertalls-
kravet i § 93 er utløst, må det legges til at Stor-
tinget vedtok 3A flertall nettopp fordi man skulle
kunne fatte vedtak uten mellomliggende stor-
tingsvalg eller folkeavstemning. Det som skj er i
morgen, er derfor nøyaktig i overensstemmelse
med det som ble tenkt da Grunnlovens § 93 ble
føyd inn i Grunnloven. Vedtaket vil således
være i fullstendig overensstemmelse med
Grunnlovens ånd, slik den nå er.

Jeg må innrømme at j eg ble litt forbauset over
å se at også Senterpartiet og SV er med på for-
slaget om folkeavstemning. Der i gården er man
jo om dagen mest opptatt av å finne ut hvordan
man skal tolke seg bort fra folkeavstemninger.
Det vil jo da være litt underlig at disse partiene i
dag går inn for folkeavstemning, som jeg skjøn-
ner de gjør. Det er vel ikke bare i EF-saken, men
sannsynligvis også i EØS-saken at de gjerne vil
tolke seg bort fra at folkets flertall får avgjøre.

Nå har Senterpartiet allerede brukt opp sin
taletid. Men jeg vil gjerne stille SV spørsmålet
om det er slik at man også her vil forsøke å tolke
seg bort fra folkets dom, selv om man legger sa-
ken ut til folkeavstemning.

Paul Chaffey: SV støtter begge de forslagene
som er lagt fram om å utsette behandlingen av
EØS-avtalen. Primært ønsker vi å knytte utset-
telsen til at det avholdes en folkeavstemning
om EØS. Hvis det blir nedstemt, vil vi stemme
for det andre utsettelsesforslaget.

En rekke grunner taler for at EØS-behand-
lingen skal utsettes, og at det skal avholdes en
folkeavstemning før den tas opp igjen. Det er
særlig tre forhold som etter mitt syn taler for en
folkeavstemning:

For det første at EØS-avtalen er den mest om-
fattende avtalen Norge noensinne har forhand-
let fram med andre land. EØS-avtalen oppret-
ter et EØS-overvåkingsorgan og en EØS-dom-
stol - overnasjonale organer som kan og vil bru-
ke flertallsvedtak med bindende virkning for
Norge. Det forutsetter bruk av Grunnlovens
§ 93. Også EF-kommisjonen og EF-domstolen
kan på det konkurranserettslige området fatte
vedtak som binder Norge. Den siste og eneste
gangen det har vært aktuelt å bruke § 93, var i
forbindelse med søknad om medlemskap i EF.
Da ble det avholdt folkeavstemning den 25. sep-
tember 1972.1 den grad vi har noen tradisjon på
dette området, tilsier den at det skal brukes fol-
keavstemning.

For det andre vil en folkeavstemning åpne for
en mer omfattende og grundig debatt om EØS,
der langt flere enn vi som sitter på Stortinget
kan delta. EØS-avtalen er en avtale som vil føre
til vidtrekkende endringer i det norske samfun-
net. Noen av endringene kan kanskje gjøres
mindre dramatiske gjennom ny lovgivning, på
andre områder er det ikke mulig. En folkeav-
stemningsdebatt kan gjøres til en debatt om
hvordan storting og regjering skal håndtere
vanskelige områder i EØS-avtalen, Områder
som Regjeringen ikke har villet si noe særlig om
til nå. Vi kan få en debatt om styringen av olje-
politikken, om lovverket for genteknologien, om
hvordan vi skal hindre lønnsdumping og dum-
ping av arbeidsvilkår, og om utviklingen av nye
konsesjonslover. Det er spørsmål som hører
hjemme i en debatt om EØS, og som Regjerin-
gen har skjøvet foran seg, men som ville kunne
bh' sentrale i en debatt foran en folkeavstem-
ning.

For det tredje er ikke dagens storting valgt
med utgangspunkt i en valgkamp der EØS var
et sentralt tema. Ingen av oss hadde den gang
noen mulighet til å vite nøyaktig hvordan EØS-
avtalen ville bli. Derfor kunne ikke EØS bli
noen hovedsak i valgkampen i 1989. Nå som vi
har den ferdige avtalen, er det mulig å legge for-
holdene til rette for en slik bred debatt om av-
talen. Meningsmålinger som er gjort den siste
tiden, tyder på at dersom det var valg i dag, ville
Stortinget få en noe annen sammensetning enn
det har nå. Det betyr ikke at det er noe i våre
formelle demokratiske spilleregler som er til
hinder for at Stortinget kan vedta EØS-av-
talen. Men Stortinget ville ha et mer solid man-
dat i ryggen dersom det først ble avholdt en fol-
keavstemning.

Arbeiderpartiets daværende parlamentaris-
ke leder, Gunnar Berge, sa i trontaledebatten
den 14. oktober i fjor:

«Partier som taler for folkeavstemning. ..
bør seriøst vurdere hva det vil kreve av res-
surser om hele folket skal sette seg inn i hva
avtalens mange detaljer går ut på.»
Og videre:
«Folkeavstemning om EØS-avtalen vil etter
min oppfatning grense til politisk ansvarsfra-
skrivelse.»
Til det er å si at Arbeiderpartiet seriøst bør

vurdere hva det vil kreve av ressurser dersom
folk i Norge ikke får vite hva detaljene i EØS-
avtalen går ut på. Det kan bli langt dyrere og
langt mer ødeleggende. En folkeavstemning vil
jo nettopp være en anledning til å trekke langt
fjere mennesker inn i beslutningene og sørge for
at langt flere vet hva slags system det er vi even-
tuelt skal gå inn i. Det ligger ingen politisk an-
svarsfraskrivelse i å be folk om å være med på å
ta den viktigste politiske beslutningen som er
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tatt i Norge på svært lang tid, og som vil ha dra-
matiske konsekvenser på en rekke områder.

Fridtjof Frank Gundersen minnet om det
statsministeren sa i en kommentar til NRK
etter den franske folkeavstemningen. Da sa
hun noe som ikke var så helt dumt, nemlig at

«styrken i engasjementet for å få til en
unionsavtale var kanskje så sterk at man
ikke brukte nok tid til dialog i de enkelte land
med befolkningen».
Det ville være synd hvis styrken i Regjerin-

gens engasjement for EØS var så sterk at den
glemmer både å snakke til og lytte til befolknin-
gen.

For å svare på Jan Petersens spørsmål: SV
har til hensikt, hvis Stortinget vedtar folkeav-
stemning i dag, å høre på det rådet vi får fra fol-
ket.

Dersom forslaget om folkeavstemning ikke
får flertall i dag, ønsker SV å gi uttrykk for at vi
likevel mener at en utsettelse av saken er rik-
tig, ved å stemme for det forslaget vi selv har
satt fram sammen med Senterpartiet.

SV har i likhet med Senterpartiet vært uenig
i den framdriften som ble vedtatt av flertallet i
Stortinget. Vi mener at Stortinget skulle bevil-
get seg mer tid på en så omfattende avtale som
denne, en avtale som totalt er på rundt 15 000
sider, hvorav de siste 8 000 sidene ble oversendt
Stortinget et par dager før utenrikskomiteen
gjorde seg ferdig med behandlingen av avtalen.

SV mener at det særlig er manglende svar og
standpunkter fra Regjeringen under behand-
lingen av EØS-avtalen som gjør at det må være
riktig å utsette saken.

Regjeringen har ikke lagt fram forslag til til-
tak som er ment å erstatte den delen av dagens
konsesjonslovgivning som må bort på grunn av
EØS. Regjeringen hevder at en like god lovgiv-
ning kommer, men det kan ingen av oss vite før
vi ser forslagene.

Regjeringen har ikke lagt fram forslag til en
ny lovgivning som skal hindre at utenlandsk ar-
beidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår
enn dagens norske vilkår. Gunnar Berge har
gledestrålende erklært i avisene at problemet
er løst fordi han har laget forslag til en ny lov,
men ingen vet noe om hva det lovforslaget inne-
holder, og i Dagbladet i dag ser vi at det kanskje
ikke er fullt så enkelt å lage en ny lov etter den
oppskriften.

Når Gunnar Skaug sier at innstillingen om
EØS-avtalen har så og så mange sider, det har
vært så og så mange utredere i sving, det har
vært så og så mange utkast produsert, så bom-
mer han egentlig på poenget, fordi her dukker
det stadig opp nye spørsmål som vi har bedt Re-
gjeringen om svar på, men ikke fått.

Et par eksempler til: Regjeringen har ikke
gitt uttrykk for om den kommer til å bruke ve-

toretten i EØS dersom EF-kommisjonens for-
slag til lisensdirektiv for oljevirksomheten
kommer opp i EØS-komiteen - et svært vesent-
lig spørsmål.

Regjeringen har heller ikke sagt noe om bruk
av vetorett i EØS-komiteen mot forslaget til di-
rektiv om patent på liv, et forslag som er svært
forskjellig fra norsk lovgivning og praksis og
enda mer forskjellig fra de retningslinjene fler-
tallet i Stortinget trakk opp for genteknolo-
giområdet for en tid tilbake.

Alle disse spørsmålene kunne vært avklart
før dagens debatt. De kan fortsatt avklares.
Men da må behandlingen bli utsatt, slik at av-
talen kan sendes tilbake til utenrikskomiteen.

Det er også knyttet en rekke spørsmål og
usikkerhet til de rundt 3 600 direktivene EF
har vedtatt etter den 1. august 1991, og de di-
rektivene EF nå har under utarbeidelse. Mange
av disse, rundt 250 i første omgang, vil bli en del
av EØS. Problemet her er jo at Regjeringen ikke
har villet gi Stortinget noen oversikt over disse
nye direktivene. SV bad om en slik oversikt i et
brev til Regjeringen den 1. september, men fikk
ingen oversikt. Da er det også vanskelig for oss
å føre en fornuftig debatt om hva det vil få av
konsekvenser.

Gunnar Skaug gav nettopp inntrykk av at
Stortinget vil delta i en slags reell behandling
av nye direktiver i EØS. Det er en gal framstil-
ling av beslutningsprosessen. Det er EF-kom-
misjonen som har monopol på forslag, også for-
slag som vil gjelde i EØS. Det er EFs minister-
råd som vedtar nye lover. EØS vil ikke vedta
andre lover enn de EFs ministerråd allerede
har vedtatt. Det er EØS-komiteen, der Regje-
ringen er representert, som sier ja eller nei til
det EFs ministerråd har vedtatt. Behandlingen
i Stortinget kommer først etter alle disse be-
handlingene, og det vi ber om her og nå, er en
mulighet til å ta stilling til noen av de direktiv-
forslagene som er satt fram, og som vi vet om.
Det er et relativt beskjedent krav, men altså et
krav som det ser ut som Høyre og Arbeiderpar-
tiet spesielt har store problemer med å aksep-
tere. En utsettelse ville gi Stortinget mulighet
til å gjøre denne jobben grundigere, slik at vi
ikke får fullt så mange ubehagelige overraskel-
ser etterpå.

Kåre Gjønnes: Jeg har inntrykk av at vi alle-
rede er godt inne i realitetsdebatten.

At EØS er en omfattende avtale, er det vel
ingen som er uenig i. Den har da også stått på
den politiske dagsordenen her i Norge i ganske
lang tid. Det har etter min mening ikke vært
tatt lett på denne behandlingen. Det er natur-
ligvis et ansvar å si ja, men det er jammen også
et ansvar det å skulle si nei, hvis et nei hadde
hatt som konsekvens ettertanke.



178 1992. 15. okt. - Ad utsettelsesforslagene

Kristelig Folkeparti er seg fullt bevisst det
ansvaret vi har hatt gjennom denne prosessen,
og det ansvaret vi har her i stortingssalen i dag.
Ingen trenger egentlig å fortelle oss det. Dette å
si et nei ville være å si et nei til de landene som i
dag er våre samarbeidspartnere når det gjelder
samhandel.

Senterpartiet og SV trenger mer tid til be-
handling. Men er egentlig Senterpartiet og SV i
tvil om sitt standpunkt? Hadde jeg hatt noen
forståelse av at de var det, så ville det kanskje
vært en grunn til å utsette saken, hvis de har
følt at de ikke har fått vite nok til å si nei, men
jeg har ikke følelsen av at det er det som ligger
bak. Det disse partiene ønsker, er at andre som
sier ja, skal si nei.

Jeg har også lyst til å minne om at både Sen-
terpartiet og Kristelig Folkeparti var med i den
regjering som satte i gang disse forhandlingene
om å få en EØS-avtale med det mål og den ut-
trykte vilje til å oppnå en slik avtale. Da regje-
ringen Syse måtte gå av, var det på grunn av
konsesjonslovene. Alle andre krav om varige
unntak var da frafalt, mens Senterpartiet satt i
den samme regjering. Det tyder på at enkelte
har glemt litt av historien.

Temperaturen har økt ganske betraktelig
den siste tida, og en kan kanskje spørre hvorfor.
Kanskje er det noe som heter at det her også er
politiske og partipolitiske ønsker, uten at jeg
skal tillegge noen slike motiver. Presset om å
utsette behandlingen av EØS-avtalen har top-
pet seg maksimalt i de to-tre siste dagene. Ar-
gumentene har vært forskjellige. For eksempel
er en variant at den som sier ja til avtalen, nå
må få bedre tid slik at en kan gå inn i hva av-
talen egentlig omfatter, og dermed forandre
standpunkt fra ja til nei - for så vidt en ryddig
tenkemåte, det.

Den tiden vi har hatt til disposisjon helt fra
starten av forhandlingene, med aktiv oppføl-
ging gjennom hele forhandlingsprosessen og til
sist den grundige behandling her i Stortinget,
gjør at jeg føler meg trygg på at vi som politikere
har gjort jobben vår. Det kan ikke reises kritikk
mot grundighet. Slik sett er det derfor ingen-
ting som så langt jeg tolker det, betinger at vi
trenger lengre behandlingstid i Stortinget.

EØS-avtalen er en dynamisk avtale som
betyr at det kommer nye problemstillinger, sa-
ker, til underveis som vi må forholde oss til. Det
går med andre ord heller ikke an å vente med
tanke på at vi skal vite alt om framtida. Vårt
dilemma både som mennesker og politikere er
at framtida er ukjent for oss alle sammen. Ingen
kan utstede garantier om hva som kan skje, det
gjelder både med en EØS-avtale, og det gjelder
til og med uten en EØS-avtale, med dagens han-
delsavtale.

l utsettelsesforslaget fra Senterpartiet og SV

anføres det som argumentasjon nærmere rede-
gjørelser om og forslag til områder som ligger
foran i prosessen. Under utenrikskomiteens be-
handling er det blitt stilt spørsmål om alle disse
områdene til Regjeringen, og Regjeringen har
etter min mening gitt klare og fyllestgjørende
svar tilbake til komiteen. Men hva hjelper det
når SV og Senterpartiet klart avviser dette, og
sier at dette tror vi ikke noe på? Jeg spør meg:
Hva trenger da nærmere redegjørelse fra en re-
gjering som en ikke har tillit til kommer med
sannheten, men bare med et partsinnlegg? Det
ville også være argumentene hvis vi fortsetter
prosessen videre. Jeg undrer meg noe.

Min mening er at en regjering, en statsråd,
som svarer på brev fra en komite som behandler
en sak, er forpliktet til å gi uttømmende og san-
ne svar, svar som også en regjering og en stats-
råd hefter ved.

Kristelig Folkeparti vil selvsagt ikke godta
direktiv i framtida på oljesektoren som strir
mot våre nasjonale interesser, og vi vil være år-
våken overfor hvilke endringer som kommer i
forhold til konsesjonsloven, der vi skal ivareta
nasjonale interesser, så vi skal jammen være
med i den videre debatt også her i stortingssa-
len.

Kristelig Folkeparti har i lang tid ment at det
ville være ønskelig med en folkeavstemning
også om EØS-avtalen. Vi er med andre ord ikke
redd for folkets mening enten resultatet måtte
bli et ja eller et nei. Jeg er også overbevist om at
både Arbeiderpartiet og Høyre ville tjent på å la
folket fått denne utfordringen gjennom å ta
medansvar ved en folkeavstemning. Jeg mener
også faktisk at demokratiet hadde hatt behov
for nettopp å få denne utfordringen i en tid der
det er og spres mistillit til politikere. Folket bur-
de fått denne utfordringen, ha vært med og tatt
medansvar. For Kristelig Folkeparti er det der-
for naturlig i dag å stå sammen med Frem-
skrittspartiet, SV og Senterpartiet i et utsettel-
sesforslag med bakgrunn i å få en slik folkeav-
stemning. Jeg utfordrer derfor på nytt de to
største partiene til å tenke seg om. Vi ville frem-
deles kunne ha tid til å foreta behandlingen her
i Stortinget og komme i mål innenfor den frist
som er meningen. Skjønt, et lite vedheng: Jeg
kunne kanskje bli litt i tvil etter å ha hørt be-
grunnelsen fra SV og Senterpartiet, at vi i Stor-
tinget ikke er i stand til å forstå noe av dette, vi
som mener ja. På hvilken måte skal vi da kunne
drive folkeopplysning slik at folket kunne være
med og gi sitt råd? Jeg blir litt i tvil etter en slik
argumentasjon.

De aller siste dagene er det blitt et press om å
stemme nei til avtalen dersom det ikke blir fler-
tall for folkeavstemning her i dag. Personlig har
jeg jo erfaring i forhold til å tenke en slik tanke!
For dermed å bli valset ned både av maktsen-
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trum i Akersgata og Marienlyst og andre poli-
tiske partier og organisasjoner, la meg spørre:
Hvor var så disse organisasjonene da denne
tanken ble tenkt, hvis noen mente at den var
riktig? På det tidspunktet var det kanskje mer
politisk behagelig å la andre bære belastnin-
gen? Jeg spør — kanskje også fordi meningsmå-
lingene på det tidspunktet heller ikke innbød til
folkeavstemning hvis en ønsket å komme fram
til et bestemt svar. I dag er det kanskje mer tak-
tisk betont å stille et slik ultimatum dersom en
tror en vil få det svaret en selv ønsker. Det toget
har imidlertid gått.

Kristelig Folkeparti har behandlet dette både
i sitt sentralstyre og i stortingsgruppen. Svaret
var nei til en kobling, og det har jeg tatt til etter-
retning. Derfor blir dette min siste appell, fak-
tisk i håp om at Arbeiderpartiet og Høyre etter
en nærmere vurdering kunne være med og la
folket få lov til å gi sitt råd før vi fatter beslut-
ningen.

Helt til slutt: Det er fra denne talerstol brukt
ganske sterke ord allerede i dag, og flere vil nok
komme. Den som sier ja, tar et stort og historisk
ansvar. Ja, vi gjør det. Det er naturligvis derfor
vi er valgt som politikere - det er for å ta ansvar.
Kristelig Folkeparti kan ikke springe unna det.
Dersom Kristelig Folkeparti hadde sagt et nei,
hadde det blitt et nei. Er det noen som tror at
ikke også det betydde å ta et ansvar? Det betyd-
de å forhindre at Norge skulle bli med i den sam-
arbeidsorganisasjonen i Europa der alle de and-
re land som vi i dag samarbeider med, sier ja
eventuelt til å være med. Det kan langt på vei
sies å være å gamble med norsk næringsliv,
norske distrikter, norske arbeidsplasser i for-
hold til de utfordringer vi står overfor i samfun-
net, og med de problemer som jeg går ut fra at
alle registrerer at vi har, ikke minst med et bud-
sjettunderskudd som etter min mening er uro-
vekkende stort. Og hva skal vi fordele av hvis
ikke noen skaper noe?

Presidenten: Debatten om utsettelsesforsla-
gene er dermed avsluttet.

Det er fremmet to forslag om utsettelse av be-
handlingen av de saker som er ført opp på da-
gens kart.

Det er forslag nr. l, fra Johan J. Jakobsen,
fremsatt på vegne av Sosialistisk Venstreparti
og Senterpartiet:

«1. Stortinget utsetter behandlingen av EØS-
avtalen (Innst. S. nr. 248 for 1991-92) inn-
til:
- Regjeringen har gitt Stortinget en rede-

gjørelse om EØS-avtalens konsekven-
ser for norsk oljepolitikk,

- Regjeringen har lagt fram det varslede
forslag om tiltak mot «sosial dumping»
og

- Regjeringen har lagt fram den kontroll-
ordning for oppkjøp av eierandeler i
norske bedrifter som Regjeringen vars-
let i 1990.

2. Innst. S. nr. 248 (1991-92) sendes tilbake
til utenriks- og konstitusjonskomiteen.»

Og det er forslag nr. 2, fra Carl I. Hagen, frem-
satt på vegne av Fremskrittspartiet, Sosialis-
tisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Sen-
terpartiet:

«Stortinget utsetter behandlingen av
Innst. S. nr. 248 for 1991-92 inntil det har
vært avholdt en rådgivende folkeavstemning
med spørsmål ja eller nei til godkjenning av
EØS-avtalen.»
Slik talerne har ordlagt seg, vil presidenten

foreslå at det først voteres over forslag nr. 2, fra
Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, og der-
etter over forslag nr. l, fra Sosialistisk Venst-
reparti og Senterpartiet.

— Ingen innvendinger er kommet mot en slik
rekkefølge, og dermed vil voteringen bli gjen-
nomført som foreslått.

Votering:
1. Forslaget fra Fremskrittspartiet, Sosialis-

tisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og
Senterpartiet ble med 100 mot 62 stemmer
ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 11.13.05)

2. Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og
Senterpartiet ble med 131 mot 31 stemmer
ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 11.13.30)

Presidenten: Dermed ligger alt til rette for at
man kan starte debatten om sakene nr. l, 2 og 3
i overensstemmelse med den avtalte taletid og
oppsatte talerrekkefølge.

Gunnar Skaug (komiteens leder og ordfører
for sakene): Det blir et historisk øyeblikk når
Stortinget i morgen, etter all sannsynlighet,
med tre fjerdedels flertall gir sin tilslutning til
ratifikasjon av avtalen om Det europeiske øko-
nomiske samarbeidsområdet.

Jeg er glad for at Arbeiderpartiets, Kristelig
Folkepartis og Høyres medlemmer i komiteen
står sammen om de fleste merknader i innstil-
lingen. Det reflekterer en tverrpolitisk forståel-
se av utfordringene Norge står overfor, og beho-
vet for et forsterket og kvalitativt forbedret
samarbeid med våre viktigste partnere i Nor-
den og resten av Vest-Europa.

Jeg skal ikke kommentere Fremskrittspar-
tiets mange interessante krumspring rundt
EØS. Jeg nøyer meg med å konstatere at Frem-
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skrittspartiet i dag støtter EØS-avtalen og etter
alt å dømme vil gjøre det i morgen også.

EØS-avtalen er en av byggeklossene i det nye
Europa, i det som kalles det nye europeiske
«hus». Avtalen må ses i sammenheng med de
omfattende avtalene som både EF- og EFTA-
landene nå inngår med de nye demokratier i
øst. Gjennom disse avtalene aner vi konturene
av et framtidig alleuropeisk samarbeid basert
på åpenhet, mest mulig fri handel over lande-
grensene ogmed utsikter til et stadigbredere og
dypere samarbeid som omfatter kunnskapsut-
veksling, miljø, velferd og, i siste instans, poli-
tisk stabilitet i Europa.

Kjernen i EØS er det indre marked, verdens
største hjemmemarked. Innenfor dette områ-
det skal mennesker kunne bevege seg fritt,
varer og tjenester skal kunne selges på like vil-
kår og investeringer og pengetransaksjoner
skal foregå mest mulig uhindret av landegren-
ser. Den grunnleggende filosofien i EØS er at
alle skal få delta på så like vilkår som mulig.

Gjennomføringen av disse fire friheter inne-
bærer ikke, slik nei-partiene synes å tro, noen
oppgivelse av samfunnsmessig styring. Mar-
kedskreftene vil ikke få spille fritt, snarere
tvert imot. Poenget er at nasjonale styringsmid-
ler ikke lenger strekker til i en moderne inter-
nasjonalisert økonomi. Den eneste måten å re-
gulere markedskreftene på i den internasjonale
virkeligheten Norge er del av, er å innføre felles
bestemmelser som regulerer bevegelsen av
varer, tjenester, kapital og personer over lande-
grensene.

La oss huske på at halvparten av det vi pro-
duserer i Norge, selger vi til utlandet, og ca. 80
pst. av det vi selger, selger vi til de landene som
vil inngå i EØS. De samme landene leverer om-
kring 70 pst. av vår vareimport. Det er ikke slik
at EØS-avtalen gjør oss til en del av det euro-
peiske marked, og vi ønsker innflytelse på re-
gelverket som styrer det markedet vi er avhen-
gig av.

Selvråderett er viktig, men den totale, ube-
grensede selvråderett er også farlig. Det er ut
fra denne erkjennelsen Norge har vært med på
å inngå tusenvis av større og mindre internasjo-
nale avtaler.

Det som preger det vesteuropeiske samarbei-
det i dag, er viljen til å motvirke de uheldige
virkninger av ubegrenset selvråderett. Alle
taper når landene stenger hverandre ute fra
hverandres markeder. Alle taper når landene
overbyr hverandre i subsidier til sine egne kon-
kurranseutsatte sektorer. Alle taper, men det er
de små landene som taper mest.

I et Europa der kapitalen for lengst er inter-
nasjonal, vil felles regelverk og like konkurran-
sevilkår motvirke en situasjon der landene
tvinges til å kjempe mot hverandre. I et slikt

spill vil sosiale goder, velferdsordninger og mil-
jøhensyn stå utsatt til.

Dersom vi virkelig ønsker å regulere ramme-
vilkårene for EFs markedsøkonomi, dersom vi
virkelig har ambisjoner om å fremme en poli-
tikk for sysselsetting, velferd og et bedre miljø,
kan vi ikke stenge oss inne bak nasjonalstatens
snevre politiske rammer.

Enkelte hevder at vi ikke behøver noen EØS-
avtale. De sier at vi har klart oss bra med den
gamle handelsavtalen med EF fra 1973. Jeg er
slett ikke enig i det. Arbeiderpartiet har større
ambisjoner for internasjonalt samarbeid og ut-
vikling av vår økonomi enn det den gamle av-
talen gir muligheter for.

På mange områder har vi opplevd en uheldig
utvikling siden 1973. Norsk industri har hatt
store vanskeligheter. I Europa i dag er det bare
landene rundt Middelhavet som har en så liten
andel av produksjon og sysselsetting i industri-
en som Norge. Norsk industris andel av brutto-
nasjonalproduktet har sunket fra 20 pst. til 15
pst., mens gjennomsnittet i EF er 25 pst. Syssel-
settingen i norsk industri har falt med 40 pst.
Investeringene i industrien har sunket med
mer enn 30 pst.

Vi mangler likeverdig adgang til markedet
for tjenester i Europa. Vi mangler adgang til
markedet for offentlige innkjøp. Vi får stadig
flere dumpinganklager mot norsk eksport. Alt
dette har gjort sitt til at arbeidsledigheten har
økt fra 10 000 til 170 000 i dag. Det har også bi-
dratt til at norsk Økonomi og norsk velferd er
blitt altfor avhengig av inntektene fra oljesek-
toren.

Arbeiderpartiets viktigste målsetting er å
skape varige arbeidsplasser. Skal vi få ned ar-
beidsledigheten og samtidig løse de mange and-
re oppgavene vi står overfor, må vi øke verdiska-
pingen.

Så kan man si at avtalen fra 1973 kan refor-
handles og oppdateres på områder der den gam-
le avtalen ikke strekker til. Ja, da får en bemer-
ke at det er faktisk akkurat det EFTA-landene
har gjort gjennom sju års forhandlinger om en
EØS-avtale. Og det er en illusjon å tro at Norge
på egen hånd skulle klare å forhandle seg fram
til en bedre avtale enn den de sju EFTA-landene
i fellesskap har fått til.

På hvilke områder mener SV og Senterpar-
tiet at de skulle fått til en bedre avtale? EØS-
avtalen er en forbedret frihandelsavtale. Den er
forbedret i omfang, i kvalitet og ikke minst i am-
bisjonsnivå.

En av de virkelige nyvinninger i EØS-avtalen
er etableringen av institusjonelle løsninger som
sikrer Norge en plass ved bordet når det fram-
tidige regelverk i vårt viktigste handelsområde
blir utformet.

En annen og helt sentral nyvinning er at av-
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talen etablerer overvåkings- og tvisteløsnings-
mekanismer som sikrer lik praktisering av kon-
kurransereglene. Dette er viktig for et lite land
som Norge. I virkelighetens verden er det helt
nødvendig å få på plass mekanismer som sikrer
at de store land ikke tar seg til rette i forhold til
små land som Norge.

De institusjonelle løsningene i EØS-samar-
beidet vil skape forutsigbarhet og bedre grunn-
lag for langsiktig planlegging i næringslivet.
Det betyr ikke at regelverket kan forventes å
ligge fast. Med EØS-avtalen vil vi ta del i en
kontinuerlig prosess med våre samarbeidspart-
nere for å oppnå bedre regler i takt med endrin-
ger i utviklingen. Poenget er at man hele tiden
vil ha en trygghet for at endringer i rammebe-
tingelsene ikke blir urimelige i forhold til kon-
kurrentene-. Det er nettopp en slik trygghet som
er så avgjørende for at kapital og arbeidsplasser
blir i Norge, og at nye investeringer kommer til
Norge.

For distriktene har EØS-avtalen spesiell
betydning. Stikk i strid med hva motstanderne
hevder, er det distriktene, ikke minst kystdist-
riktene, som har mest å tjene på EØS. Det er her
de ligger, mange av de eksportorienterte bran-
sjene hvor vi har våre konkurransefortrinn. Jeg
tenker på smelteverk og kraftkrevende indu-
stri, petrokjemisk industri, skipsbygging,
skipsutstyr og annen maritim industri, skog-
bruk, treforedling, møbelindustri, mekanisk in-
dustri, fiske og fiskeforedling. Felles for alle dis-
se sektorene er at de lever av å produsere og sel-
ge produktene, at en betydelig del av salget
skjer utenfor landets grenser, og at mulighete-
ne for vekst, framgang og økt sysselsetting er
avhengig av stabile og gode vilkår i forhold til
markedene i Europa.

Ja, også landbruket har muligheter på det
europeiske marked, muligheter som bør være
åpenbare om vi et øyeblikk tenker på at det fak-
tisk er 380 millioner mennesker der ute, og at
ingen europeiske konkurrenter slår norske
bønder når det gjelder matvarekvalitet.

EØS-avtalen gir bedre betingelser for norsk
fiskeeksport, ikke gode nok, men det er ikke tvil
om at det er en forbedring når den samlede toll-
belastningen blir redusert med 45 pst., og med
60 pst. om vi holder laksen utenfor.

SV og Senterpartiet sier de er fornøyd med
eksportbetingelsene for fisk som gjelder i dag.
Det er ikke jeg. Jeg er ikke fornøyd med at nors-
ke fiskeeksportører har så dårlige vilkår på EF-
markedet at arbeidsplasser går tapt i Norge. Vi
har mistet 2 500 arbeidsplasser i fiskeforedling
de siste 15 årene - arbeidsplasser i distriktene,
arbeidsplasser for kvinner i områder der det
nesten ikke finnes andre muligheter. Disse ar-
beidsplassene er ikke forsvunnet. De er flyttet
til EF-landet Danmark. Danskene har kunnet

utnytte tollsatsene på EF-markedet, importere
norske råvarer og foredle dem hos seg selv for så
å selge dem videre.

Flertallet i komiteen ønsker en bedre avtale
med våre viktigste handelspartnere. lb partier,
SV og Senterpartiet, gjør det ikke. Det interes-
sante, og på mange måter tragiske, med disse
partiene er deres totale mangel på et politisk
troverdig alternativ.

Selv er jeg særlig skuffet over SV. Det er noe
hjelpeløst over SVs forsøk på å finne alternati-
ver, og ikke minst klokkertroen på at fortidas
løsninger er framtidas venstresosialistiske al-
ternativ. Mønsteret er at SV inntar Arbeider-
partiets gamle standpunkter, bare 20 år senere,
og etter at de historiske omstendigheter har
gjort løsningen uinteressant.

Se på historien i SVs holdning til EFTA! Mens
de gamle SF-erne kjempet mot opprettelsen av
EFTA og mot fjerningen av tollgrensene, er det i
dag EFTA-samarbeidet som utgjør selve grunn-
pilaren i SVs argumentasjon for Norges mulig-
heter utenfor EF.

På samme måte er det nesten patetisk hvor-
dan SV og Senterpartiet lovpriser det nordiske
samarbeidet, og lanserer nordisk økonomisk
samhandel som et alternativ til EØS. Jeg har
vært med i denne salen så lenge at jeg husker
hvordan de samme partiene kjempet med nebb
og klør mot Nordøk da det var til behandling for
20 år siden.

Om SVs og Senterpartiets visjoner onj globalt
samarbeid og «noe annet» enn EØS vil jeg si føl-
gende: Det er viktig med politiske ideer og tan-
ker. Men det er enda viktigere med politiske
ideer og tanker som kan brukes til noe.

SV og Senterpartiet må snart begynne å ta
hensyn til at velferdspolitikken også må ha en
inntektsside. Man kan selvsagt godt hevde at
inntekter ikke er så viktig, men resultatet av en
politikk som føres med det utgangspunktet, vil
ikke være særlig hyggelig. Det blir heller ikke
flere arbeidsplasser av SVs og Senterpartiets
politikk. Det blir heller ikke mer velferd til for-
deling, eller mulighet til å gjennomføre sosiale
programmer. Man kan saktens beruse en for-
samling med det jeg vil kalle populistiske platt-
heter, men man kan ikke styre et komplisert
moderne samfunn med dem.

Med et sterkt nasjonalistisk og populistisk
nei-til-EF-kjør vil SV og Senterpartiet utvil-
somt kunne få en oppslutning i valg som ligger
langt over det vi har vært vant til. Det er likevel
en suksess som bør ha en ubehagelig bismak. I
Europas historie er det mange politiske beve-
gelser og partier som har vokst seg store og ster-
ke ved å appellere til fremmedfrykt, angst for
framtida og nasjonalistiske følelser.

Til slutt vil jeg gjøre det klart at EØS-avtalen
selvfølgelig ikke løser Norges problemer. Vi har
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selv ansvaret for å skape ny optimisme, vi har
selv ansvaret for å gjenreise den fulle sysselset-
tingen og videreutvikle våre velferdsordninger
og vår distriktspolitikk.

Det viktigste med EØS-avtalen er at den set-
ter på plass en del av de rammevilkårene som er
nødvendige for å lykkes. EØS-avtalen er ikke
avslutningen på en prosess, selv om det kan
føles slik i dag, EØS-avtalen er begynnelsen på
en prosess, slik opprettelsen av EFTA var det
for 30 år siden, og slik frihandelsavtalen med
EF var det for 20 år siden. Det er opp til oss selv
å utnytte de mulighetene og rettighetene som
avtalen legger opp til.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til fem replikker og fem svar.

Presidenten håper at alle som tar replikker
og de som svarer, vil respektere at grensen for
slike innlegg er 2 minutter.

Arne Skauge: Det kan være fristende å knytte
den bemerkning til avslutningen av innlegget
at det beskriver at den situasjonen vi står oppe i
dag, er fortsettelsen av en utenriksøkonomisk
politikk som det har vært bred enighet om i Nor-
ge i alle disse årene. Det har vært grunnleggen-
de for utviklingen av norsk velstand. Å stille
Norge utenfor EØS ville være et brudd på denne
30-årige politiske linje, og dette bruddet ville
stille Norge overfor betydelig usikkerhet om
vår utvikling og vår fremtid. Det er denne situa-
sjonen vi ikke vet noe om hva vil bringe oss.

Det vil i debatten være viktig for oss å drøfte
en politikk som skal legge til rette for at vi får
norskeide bedrifter i Norge, et norsk næringsliv
som vi føler er vårt eget. Følelsen omkring
Freia-bedriften, som vi kjenner fra i dag, eller
diskusjonen som vi hadde om Viking Askim for
et år siden, illustrerer dette. Dette er en disku-
sjon som vi har i dagens norske regime, det er
ikke i EØS.

EØS kan selvfølgelig ikke ta dette dilemmaet
bort fra oss, men det kan gi grunnlag for norsk
økonomisk vekst og norsk kapitaldannelse.
Men da må norsk politikk gi grunnlag for norsk
privat kapitaldannelse, og for at norske eiere
kan eie norske bedrifter. Her tror jeg Arbeider-
partiet har mye å lære i politikken i årene frem-
over nettopp for at vi skal få det beste ut av
EØS-samarbeidet. Eller vil Arbeiderpartiets
linje i tiden fremover være slik at EØS- og EF-
redsel er et skalkeskjul for at vi igjen skal vende
tilbake til reguleringspolitikk og statlig eier-
skap istedenfor å gå løs på de strukturendrin-
ger i norsk økonomi som vi må gå gjennom en-
ten vi blir med i EØS eller ikke? Utfordringene
og mulighetene er våre egne - i dag drøfter vi
rammebetingelsene.

Gunnar Skaug: I innledningen til EØS-av-
talen slås det fast at et av hovedpunktene for
denne avtalen er først og fremst å trygge vel-
ferdsutviklingen og arbeide for full sysselset-
ting. Det er ingen tvil om at EØS-avtalen i så
måte er en dynamisk prosess, noe jeg også av-
sluttet innlegget med å si, innledningen til et
tettere og mer omfattende samarbeid, og det
gjør det ikke minst interessant for små land å
høste fordeler av et slikt forpliktende samar-
beid. Det er fullstendig galt å innlate seg på en
politikk hvor landene nærmest skal ødelegge
for hverandre, som vi har sett mange eksempler
på i de siste uker og måneder.

Jeg er ikke i den ringeste tvil om at EØS-av-
talen slik sett kan være innledningen til en mer
omfattende prosess som ingen av oss, heller
ikke Stortinget, kan øyne konturene av i dette
tiåret. Men det vil iallfall være en prosess som
det også er nødvendig å integrere med den ut-
vikling som vi nå er inne i med de nye demokra-
tiene i Øst-Europa. Kanskje utfordringen for
oss først og fremst er å yte draghjelp til at denne
demokratiseringsprosessen og prosessen som
er ønskelig også sett med våre øyne, blir trukket
med i en mer alleuropeisk sammenheng.

EF er utvilsomt den mest dynamiske institu-
sjon vi står overfor. Derfor er det også interes-
sant å se på den utvikling som nå finner sted i
EF, med tanke på på hvilken måte Norge skal gå
videre inn i et tettere samarbeid innenfor EF-
systemet.

Carl I. Hagen: Gunnar Skaug avla Frem-
skrittspartiet en liten visitt fordi vi ganske en-
kelt har satt veldig mye inn på oghar hatt ønske
om, selv om vi er for EØS-avtalen, folkeavstem-
ning, i motsetning til Gunnar Skaug, som er liv-
redd for folket. Men han kunne altså ikke dy
seg. Jeg kan forsikre at Fremskrittspartiets
stortingsgruppe, bortsett fra to representanter,
vil stemme for EØS-avtalen i morgen, fordi vi
tror at EØS-avtalen vil gi langsiktige gode mu-
ligheter for verdiskapingen i Norge, og vi tror
EØS-avtalen vil medføre betydelige fordeler
særlig for forbrukerne i Norge, som på grunn av
det indre marked og den aktive konkurransen
vil få rimeligere varer og rimeligere tjenester.

Men jeg vil gjerne spørre Gunnar Skaug om
han ikke er enig i at det først og fremst er de
langsiktige fordelene som er viktige i EØS-av-
talen, og at vi også må innrømme at dette betyr
en dramatisk utfordring for hele det norske næ-
ringsliv til å være konkurransedyktig, for på
kort sikt vet vi at betydelige næringer som ikke
har hatt konkurranse, vil bli utsatt for det. Er
Gunnar Skaug enig i at vi må se å få det norske
næringsliv til å våkne? For det er ikke bare for-
deler ved EØS-avtalen, det er faktisk en god del
ubehageligheter, som vil medføre en beinhard
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konkurranse for mange bransjer som ikke har
vært vant til det. Selvsagt blir det beinhard
konkurranse om oppdrag etter hvert også i
Nordsjøen. Det blir beinhard konkurranse om
store utbyggingsoppdrag i bygg- og anleggs-
bransjen. Hvorfor kan ikke Arbeiderpartiet og
Gunnar Skaug innrømme at det også er ulem-
per, for derved bl.a. å skape litt tillit i befolknin-
gen til det man hevder, og f.eks. innrømme helt
åpent at det er kobling når det gjelder fiskerisi-
den, istedenfor å prøve å lure befolkningen til å
tro noe annet?

Gunnar Skaug: Først vil jeg bemerke at det er
hyggelig å få konstatert at Fremskrittspartiet i
morgen avgjort vil si ja til EØS-avtalen.

Til spørsmålet om jeg er livredd for folket -
j eg er selvfølgelig ikke det. Jeg vil bare vise til at
i ratifikasjonsprosessen som foregår parallelt
med den ratifikasjonsprosess som Stortinget er
invitert til å ta fatt på, er det med 18 andre land,
og så vidt jeg kjenner til, er det blant disse 18
land kun to land som har bestemt seg for å ha
folkeavstemning om dette spørsmålet. Det ene
er Sveits, og Sveits vet jeg har en lang tradisjon
på dette området. Men om folkeavstemning
som en institusjon som man skal ta seg tid til, er
det heldige i Sveits, kan en jo reise spørsmål om.
Jeg vil bare minne om at Sveits gjentatte gan-
ger bl.a. har hatt oppe spørsmålet om Sveits'
medlemskap i en så viktig organisasjon som De
forente nasjoner. Så vidt jeg vet, har man avvist
dette medlemskapet.

Jeg mener det er Stortinget som er pålagt og
må pålegges det ansvaret det er å si ja eller nei
til ratifikasjonen av EØS-avtalen. Det er selv-
følgelig riktig som Carl I. Hagen sier, at avtalen
slik den foreligger, også vil by på problemer for
Norge. Ja, hvis det hadde vært helt problem-
fritt, ville jo saken vært enkel, og da kunne vi
sikkert også forutsatt at selv partier som Sen-
terpartiet og SV hadde sagt ja til avtalen. Det
som er viktig, er at den setter på plass en del av
de rammevilkårene som vi virkelig har etter-
lyst som nødvendige for at vi skal lykkes med
arbeidet bl.a. på vegne av det norske næringsliv
og norske bedrifter. Det er opp til dem å utnytte
de mulighetene som ligger i EØS-avtalen.

Paul Chaffey: Jeg burde jo vært glad for at
Gunnar Skaug brukte så pass mye tid som han
gjorde på SV i innlegget sitt. Men jeg må si at jeg
er det ikke, fordi det han gjorde, var å strø rundt
seg med skjellsord. Han beskyldte politiske
motstandere for å være patetiske og komme
med populistiske plattheter - en ordbruk jeg
ikke har hørt maken til fra Gunnar Skaug, og en
mangel på argumenter jeg heller ikke har hørt
maken til.

Så påstår Gunnar Skaug at motstanderne av
EØS er uten solidaritet og er drevet av frem-
medfrykt. Det kommer fra talsmannen for et
parti som har kuttet ned 500 mill. kr på neste
års statsbudsjett på forslaget til u-hjelpen. Man
har kuttet på flyktningtiltak, man har kuttet
på bistand til Afrika, man har kuttet på gjelds-
lettetiltak, man har kuttet på miljø - og så be-
skylder man andre partier for mangel på soli-
daritet! Jeg synes det er usmakelig, og jeg syns
det er useriøst.

Jeg ser med ulyst fram til en langvarig EF-
debatt hvis det er den slags grove usakligheter
som skal prege Arbeiderpartiets argumenta-
sjon. Jeg reagerer også på argumentasjonen for
EØS. Det er en kombinasjon av løfter, av baga-
tellisering av ulemper, av svartmaling og av ut-
skjelling av motstandere som preger linjen i ar-
gumentasjonen. Det er jo ikke EF som endrer
reglene sine for å slippe inn Norge, EF beholder
sine regler. Det er vi som endrer våre regler, så
det er vi som må oppleve de største, også negati-
ve, konsekvensene.

Jeg har to spørsmål til Gunnar Skaug. For det
første: Er det ikke på tide å innrømme at EØS-
avtalen vil føre til store konsekvenser for det
norske samfunnet på viktige områder, fordi det
jo er hele poenget med EØS? Og for det andre:
Hvilke nye virkemidler for sysselsetting og mil-
jø vil komme i stedet for de vi mister gjennom
EØS-avtalen?

Gunnar Skaug: Mye av debatten omkring
EØS-avtalen vil nok være bygd på tro på de mu-
lighetene man har innenfor et tett og integrert
og mer forpliktende samarbeid mellom 19 vest-
europeiske demokratier. Det er ingen tvil om at
det som har vært et samstemt ønske hos alle
disse 19 landene i forhandlingene fram til en
avtale, ikke minst av hensyn til det grunnleg-
gende krav i samtlige land, har vært å motar-
beide massearbeidsløsheten, som ikke bare har
rammet Vest-Europa, men som er en plage for
hele det europeiske kontinent. Det er heller
ingen tvil om at det EØS-avtalen legger opp til,
er først og fremst mer forutsigbarhet i ramme-
vilkårene, som faktisk har vært et problem for
nær sagt alle næringsgrener også i vårt eget
land.

Jeg innser selvfølgelig klart at i overgangs-
fasen og i arbeidet med å virkeliggjøre EØS-av-
talens regelverk og opplegg vil man støte på en
lang rekke problemer. Men da mener jeg at det
ville vært et mye bedre utgangspunkt å stå på
barrikadene og slåss for at vi virkelig tar de ut-
fordringene og de mulighetene som ligger i
EØS-avtalen. Det er dette jeg har ønsket å be-
breide et parti som SV for at de ikke vil gjøre.
Man vil altså ikke være med på den banen hvor
den framtidige politikken skal utformes, men
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velger i stedet å stå på tribunene og rope enten
fy eller hurra.

Kåre Gjønnes: Nå er jo Arbeiderpartiet og
Kristelig Folkeparti enige om at vi trenger en
EØS-avtale. Sånn sett har jeg ikke mye å anføre
mot det innlegget som Gunnar Skaug hadde.

I komiteinnstillingen sier Arbeiderpartiet og
Kristelig Folkeparti i en felles merknad at de
oppfatter EØS-avtalen som et selvstendig al-
ternativ til medlemskap i EF. Jeg går ut fra at
representanten Skaug også mener det i dag, og
at det også er på vegne av Arbeiderpartiet.

Etter min mening vil en EØS-avtale skaffe
norsk næringsliv like konkurransevilkår i det
markedet som vår eksportnæring er helt av-
hengig av. I tillegg ivaretar EØS behovet for
egen nasjonal styring bl.a. for landbruk og fis-
ke, som er viktige grunnpilarer for norsk dist-
riktspolitikk. Her har vi med andre ord mulig-
heten for å gi industri og eksportnæring de ram-
mevilkårene de trenger, og vi har muligheter for
å utvikle nasjonal styring over distriktsnærin-
ger som fiske og landbruk på de vilkårene.

I tillegg går i dag Pehr Gyllenhammar i Sveri-
ge ut med at EØS egentlig er nok. Arthur Svens-
son har sagt: EØS er nok. Rune Gerhardsen
sier: EØS er nok. Mange andre tillitsvalgte i Ar-
beiderpartiet sier: EØS ivaretar det vi trenger.
Og med den situasjonen vi nå har både i vårt
land og i våre nordiske naboland, der motstan-
den mot EF-medlemskap og unionsmedlem-
skap bare vokser, kan det ikke da være fornuftig
å satse på EØS også for Arbeiderpartiet, for å ha
nasjonal ro med nasjonalt kompromiss på en
EØS-avtale?

Gunnar Skaug: Arbeiderpartiet har for sin
del, i likhet med Kristelig Folkeparti, ment og
hatt som utgangspunkt at EØS-avtalen skal
være god nok ikke minst til å stå på egne bein og
som et varig alternativ til EF-medlemskap. Jeg
vil henvise til komiteinnstillingen, hvor vi også
har gitt klart uttrykk for at avtalen er en løs-
ning som er god nok for Norge. Men det spørs-
målet som vi må komme tilbake til, er naturlig-
vis om EF-medlemskap vil være bedre. Når jeg
sier det, vil jeg ikke med det ha sagt at vi skal
undervurdere betydningen av EØS.

Som vi også har gitt uttrykk for i vår merknad
i innstillingen, ligger det største problemet i det
potensielle frafallet på EFTA-siden, i og med at
både Finland, Sverige, Østerrike og Sveits har
søkt om medlemskap i EF. Om disse landene
virkelig går ut av EFTA, faller selvfølgelig også
forutsetningen om den såkalte sterke EFTA-pi-
laren i EØS-samarbeidetbort.

Men dette er spørsmål som vi er nødt til å for-
holde oss til etter hvert. Ingen av oss, verken
Kåre Gjønnes, jeg eller andre, har i dag noen
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klare begreper om hvilken utvikling det tette,
integrerte samarbeidet innenfor EF og EFTA
vil ta.

Men det er ingen tvil om at EØS-avtalen slik
den foreligger i dag, og som Stortinget er in-
vitert til å ta standpunkt til, kan fungere som et
varig alternativ til medlemskap i EF.

Anne Enger Lahnstein: Gunnar Skaug for-
søkte i sitt innlegg å stemple EØS- og EF-mot-
standere på en sjikanøs måte. Påstander om
«fremmedfrykt» og manglende solidaritet ram-
mer selvsagt ikke bare Senterpartiet og SV Det
rammer - jeg finner grunn til å si — over halv-
parten av det norske folk og store deler av gras-
rota i Gunnar Skaugs eget parti. Jeg tar sterk
avstand fra de påstander som kom fra Gunnar
Skaug.

Jeg vil si litt om styringsretten. Mange i Ar-
beiderpartiet og fagbevegelsen ser med stor uro
på at styringsretten bygges ned. Til tross for på-
stander om det motsatte betyr EØS-avtalen
mer marked og mindre styring. Jeg regner med
at komiteens leder erkjenner at de prinsipper
forslaget om oljedirektiv bygger på, er nedfelt i
EØS-avtalen, slik bl.a. oljeindustriens eksper-
ter har påpekt. På den andre siden har komi-
teens leder sagt at norsk olje og gass ikke skal
på billigsalg, og at Regjeringen er beredt til å
bruke vetorett.

I forbindelse med et nytt direktiv om sosial
dumping uttaler kommunalministeren i Dag-
bladet i dag at det er helt «uakseptabelt». Det
må bety at en også her vil bruke vetoretten.

Samtidig har komiteens leder i VG i går ut-
talt at det blir «vanskelig å bruke vetoretten».
Hvordan bedømmer komiteens leder mulighe-
tene når det gjelder vetoretten? Hvis det er slik
at en ikke om en søker medlemskap, har tenkt å
be om unntak på disse områdene, blir jo komite-
lederens beroligende kommentarer om vetorett
en ganske hul sak.

Gunnar Skaug: Nå tar Anne Enger Lahnstein
opp de spørsmål som, som jeg også påpekte i
mitt innlegg, ikke foreligger konkret i den av-
tale som Stortinget er invitert til å si ja eller nei
til. Hun foregriper altså direktiver som er enten
fremmet, som muligens vil bli fremmet, eller
som vil bli en del av den framtidige prosessen.
Jeg er ikke i tvil om og føler meg sikker på at de
spørsmålene som representanten Enger Lahn-
stein viste til - bl.a. spørsmål om sosial dum-
ping og spørsmål knyttet til oljedirektivet - vil
bli håndtert av Stortinget på det viset at vi har
full kontroll og ytringsberettigelse når det gjel-
der hvilke oppfatninger Stortinget skal ha i for-
hold til de framtidige endringer i regelverket.

Jeg må bare si at jeg gleder meg til den fram-
tidige diskusjonen som Stortinget er invitert til
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å ta om disse spørsmålene. Det er ikke minst
viktig å presisere i forhold til den avtalen som
Stortinget nå skal ta stilling til, at Stortinget
mange ganger i månedene og årene framover
vil diskutere EØS-avtalens innhold. Jeg tror at
alle bør legge kraft og sjel i å forbedre den ikke
bare i forhold til norske interesser, men også
fordi dette er et ledd i en internasjonal solida-
risk holdning som alle land bør tilstrebe.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Kaci Kullmann Five: Det er med dyp tilfreds-
het jeg deltar i dagens EØS-debatt. Endelig ser
vi målsnøret i denne saken. Avtalen er ferdig
forhandlet og skal ratifiseres. Stortinget skal si
ja eller nei - ja eller nei til et hele. Det inne-
bærer også å måtte akseptere forhold vi skulle
ønsket annerledes, for nå er det helheten og to-
talvirkningen for Norge som må vurderes. Det
er et oppriktig ønske om det beste for Norge som
nasjon som ligger til grunn for oss som anbefa-
ler å si ja til denne avtalen.

Det har vært en lang og tung prosess å nå
frem til det endelige forhandlingsresultat.
Svært mange har arbeidet mye for å få det til.
Jeg vil derfor benytte denne anledning til å ret-
te en varm takk til våre forhandlere og vårt em-
betsverk. Jeg tror jeg vet bedre enn de fleste
hvordan disse har stått på for norske interesser.
Utholdenheten har vært upåklagelig, og det
har ikke vært gitt ved dørene. Derfor har vi da
også til slutt fått et så godt resultat.

Avtalen om et europeisk økonomisk samar-
beidsområde er en naturlig videreføring av tra-
disjonell norsk utenriks- og handelspolitikk.
Opp gjennom vår historie har vi alltid valgt-
samarbeid fremfor isolasjon. Selv i 1972 da vi sa
nei til medlemskap i EF, valgte vi integrasjon og
samarbeid, men da gjennom EFTA Nå er mye
annerledes.

Alle våre EFTA-partnere ønsker seg inn i
EØS. De fleste søker dessuten om fullt medlem-
skap. Det står derfor ingen ny krets av land klar
til å skape et alternativ til EØS, slik EFTA ble
det i 1972. Et nei til EØS vil derfor være et
brudd med vår samarbeidstradisjon. Hvem
skal vi samarbeide med når alle EFTA-land og
våre nordiske venner går inn i EØS? Norden
blir ikke noe alternativ til EØS, og EØS og se-
nere EF-medlemskap er etter mitt syn en forut-
setning for et effektivt og innflytelsesrikt nor-
disk samarbeid. Hva er gamle handelsavtaler
verdt når nesten alle partnere inngår nye av-
taler med nytt innhold?

Det er i samspill med omverdenen vi i Norge
har bygd vår velstand - ikke i isolasjon. Sier
Norge nei til EØS, blir vi det eneste land i Vest-
Europa - det eneste - som står utenfor denne
avtalen. Det blir ikke bare en ny, men en dra-

matisk annerledes og ny situasjon for Norge og
vil være et brudd med hele vår tradisjon når det
gjelder samarbeid. Det er denne seilasen inn i
det ukjente SV og Senterpartiet ber om tilslut-
ning til. Norge har aldri tidligere prøvd å stå
alene, slik de anbefaler. Jeg foretrekker heller
en fremtid i samarbeid og fellesskap med land
som står oss nær. Den foreliggende EØS-av-
talen gjør at vi tross alt vet en hel del -ja mange
tusen sider - om hva fremtiden innenfor EØS
vil bringe oss. Alternativet vet vi særdeles lite
om.

EFs beslutning om å skape et felles indre
marked gjorde det nødvendig for EFTA å omde-
finere sitt forhold til EF. EØS-forhandlingene er
et resultat av en slik erkjennelse. På det tids-
punkt var EF-medlemskap fortsatt en politisk
umulighet for de fleste av våre EFTA-partnere.
Sverige, Finland, Østerrike og Sveits hadde en
nøytralitet å ta vare på i et todelt Europa, og det
la bånd på deres handlefrihet.

I dag er den barrieren borte. Våre EFTA-part-
nere bruker sin nye handlefrihet fullt ut. De har
søkt om EF-medlemskap - med unntak av Is-
land og Liechtenstein. De vil være med i det po-
litiske Europa. For dem er varenes og tjeneste-
nes Europa ikke nok. Det bør det heller ikke
være for Norge.

EØS-avtalen presenterer på en underlig
måte både fortid og fremtid. Fortid fordi EF og
nye søkerland allerede har lagt ut på neste
etappe i den europeiske integrasjon. Fremtid
fordi vi likevel trenger denne avtalen som et
grunnlag for vår økonomiske og sosiale trygg-
het -ja nettopp trygghet - i årene som kommer.
Den er en etappe - en del av en prosess vi bør
delta i. Men samtidig har den en egenverdi for
Norge som vi må dra nytte av.

Det er 3'/2 år siden det ble tatt initiativ til å
forhandle frem denne avtalen. EFs beslutning
om å skape noe nytt - det indre marked - var
den utløsende faktor. EFTA og Norge gjør klokt i
å møte en ny situasjon med et nytt virkemiddel.
EØS er dette virkemidlet. EF og EFTA blir nå
ett marked med felles konkurranseregler - et
marked som avtar nær 80 pst. av vår eksport, og
som er helt avgjørende for vår økonomi. Jeg
nevner at Øst-Europa og Russland til sammen
avtar 2 pst. av vår eksport.

EØS er ikke bare en modernisert frihandels-
avtale. Den søker å svare på vår tids utfordrin-
ger ved bl.a. å ta fatt i de nye formene for han-
delshindringer. Ved et nei til EØS har vi fortsatt
frihandel på industrivarer innenfor dette områ-
det. Vi har imidlertid da ingen avtale for handel
med tjenester, offentlige innkjøp, ikke fri beve-
gelse av kapital og personer, og vi blir stående
uten beskyttelse mot antidumpingtiltak. Fri-
handelsavtalen fjerner toll, men altså ikke de
tekniske barrierer for handel som er dagens
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tollbarrierer. Frihandelsavtalen gir oss ingen
mulighet overhodet til å påvirke EF i miljø-
spørsmål, utdanning, forskning og sosiale
spørsmål, ikke noe overvåknings- og håndhe-
vingsapparat for å sikre likebehandling av kon-
kurrenter uansett størrelse eller nasjonalitet. Å
fortsette med dagens frihandelsavtale er derfor
ikke noe alternativ i møte med fremtiden og i
møte med dagens uløste problemer.

På EFTA-siden startet EØS-prosessen for al-
vor med den såkalte Oslo-erklæringen som ble
underskrevet i mars 1989 her i Oslo under
ledelse av statsminister Harlem Brundtland.
Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å gi
vår statsminister honnør for dette viktige ini-
tiativ. I erklæringen het det bl.a. om forhand-
lingene mellom EF og EFTA:

«. .. forhandlinger vil lede til en størst mulig
realisering av fri bevegelse av varer, tjenes-
ter, kapital og personer, med det siktemål å
skape et dynamisk og enhetlig europeisk øko-
nomisk rom.»
Både regjeringen Harlem Brundtland og re-

gjeringen Syse støttet denne erklæringen, og
begge arbeidet aktivt for å nå målsettingen.

Høsten 1989 konkretiserte regjeringen Syse
målene for EØS-prosessen slik:
- rull adgang for norsk næringsliv til EFs indre

marked,
- fjerning av opprinnelsesregler for EFTA-eks-

port til EF,
- avskaffelse av bruk av anti-dumping tiltak

for handel innenfor EØS,
- fri adgang for eksport av fiskeprodukter til

EF-land,
- felles konkurranseregler i EØS,
- sikre høyere standarder og ambisjoner på det

sosiale og distriktspolitiske området, samt i
miljøvernarbeidet,

- fall deltakelse i EF-samarbeidet på områder
som miljøvern, forskning og utvikling, sosiale
spørsmål, utdanning og forbrukerspørsmål,

- opprettelse av EFTA-organer som kan sikre
at EFTA blir en effektiv samarbeidspartner i
EØS.
Dette var veloverveide mål som alle tre regje-

ringspartier stod bak. Det var bred enighet i
Stortinget om målene da det ble avgitt innstil-
ling høsten 1989. SV hadde visse forbehold,
men de andre partiene var med, og jeg vil gjerne
sitere et par avsnitt fra denne innstillingen:

«Etter komiteens oppfatning må det være
en sentral målsetting med EF/EFTA-proses-
sen at vårt næringsliv sikres like gode ram-
mebetingelser og konkurransemuligheter
som bedrifter som opererer fra et EF-land.
Komiteen vil peke på at dette er en meget am-
bisiøs, men samtidig nødvendig målsetting
for den næringsmessige delen av vår europa-
politikk. Dersom norsk næringsliv ikke sik-

res de muligheter utviklingen av EFs indre
marked gir, vil det kunne ha uheldige konse-
kvenser for norsk økonomi og for sysselsettin-
gen i Norge.»
Videre et annet sitat:

«Komiteens flertall, alle unntatt Sosialis-
tisk Venstreparti, mener at utformingen av
nye rettsregler og bestemmelser skal skje
bl.a. med henblikk på harmonisering til EFs
regelverk.»
På denne bakgrunn er det ganske besynder-

lig at Senterpartiet nå er forbauset over og util-
freds med at EFs regler er lagt til grunn for den-
ne avtalen. For det var Senterpartiet med på å
fastlegge som grunnlag for hele prosessen. Sel-
ve siktemålet var et felles regelverk gjennom
harmonisering. Slik Ønsket vi å gi vårt eget næ-
ringsliv de samme konkurransevilkår som i de
andre landene. Dette var hele hovedpoenget
med forhandlingene. Da blir det noe underlig -
for å si det mildt - at Senterpartiet nå er for-
bauset over og sterkt negativt til denne sentrale
delen av forhandlingsresultatet. Kristelig Fol-
keparti vedstår seg det arbeidsoppdrag som ble
gitt av Syse-regjeringen og Stortinget, og de for-
tjener honnør for å ha kjørt en ren linje i dette.
Men det er, når sant skal sies, Arbeiderpartiet
og Høyre som alene har unnlatt å foreta seg
noen som helst krumspring i denne saken, og
har kjørt en helt ren og sammenhengende linje.

Årsaken til at EØS-prosessen ble igangsatt
var at den gamle frihandelsavtalen ikke lenger
ble ansett for å være tilstrekkelig. EØS-mot-
standerne argumenterer nå med at behovet
ikke er til stede for en slik avtale, en avtale de
selv i 1989 skrev var viktig. Hva har endret seg
siden den gang - bortsett fra at Senterpartiet
ikke lenger sitter i regjering? Norsk næringsliv
og norske arbeidsplassers behov for avtalen er i
hvert fall ikke blitt mindre i tiden etter 1989.

Stortingsflertallet og Norges forhandlere har
gjennom prosessen holdt seg til det arbeidsopp-
draget som opprinnelig ble gitt av storting og
regjering.

Selve prosessen ble forståelig nok langvarig,
for det er den mest omfattende avtale Norge
noen gang har inngått. Slik er det faktisk også
for EF. Man skulle forene kryssende interesser.
Det krever tid, og det er vanskelig. Resultatet
blir selvfølgelig heller ikke fullgodt på alle om-
råder. Det oppfyller ikke alle de forhandlings-
mål vi satte oss. Vi fikk ikke full markedsad-
gang for bearbeidede fiskeprodukter, dessver-
re. Frihandel for fisk må vi nå konstatere at
bare medlemskap kan gi oss. Flere andre en-
keltelementer kunne vi ønsket oss annerledes.
Men som helhet er avtalen blitt god, og det er
som helhet avtalen må vurderes. Internasjona-
le avtaler inngås nemlig ikke etter å la carte-
prinsippet. Senere Høyre-talere vil gå grundig
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inn på viktige enkeltspørsmål i avtalen, men la
meg nevne at kravene våre om helse, sikkerhet
og miljø i avtalen er meget godt ivaretatt. Det
legger jeg stor vekt på.

Fremtiden for Norge i EØS er fylt av proble-
mer, men det er den sannelig også utenfor. Det
nytter ikke å si nei til utfordringene. De kom-
mer uansett. Men mulighetene EØS-avtalen
gir oss, kan vi si nei til her i Stortinget i morgen.
Det vil jeg ikke anbefale.

Jeg forstår at det er mange enkeltmennesker
som føler uro over forandringstempoet i Norge
fremover. Men jeg kan ikke med min aller beste
vilje se at det er en uro vi kan gjøre noe med ved
å si nei til EØS, for omstillingstempoet øker i
hele verden rundt oss, og Norge kan jo ikke mel-
de seg ut av verden.

Denne avtalen gir et grunnlag for å skape nye
arbeidsplasser og ny vekst i norsk økonomi. Det
er viktig ikke minst for Distrikts-Norge at vi
lykkes med dette. Sier vi nei, betyr det dårligere
muligheter for norske arbeidsplasser i konkur-
ranse med andre. Med den ledigheten Norge i
dag opplever, og den kapitalmangel vi lider un-
der, finner jeg det uansvarlig å påføre våre be-
drifter og arbeidsplasser nye byrder i form av
nye konkurransehandikap. Det er det nei-siden
egentlig anbefaler. Stilt overfor de problemer og
utfordringer EØS også fører med seg, kan det
være klokt å lytte til den gamle Churchill, som
sa at problemer egentlig er muligheter i for-
kledning.

I dag er Norge et land preget av kapitalman-
gel. Dette med utenlandske investeringer
skremmer åpenbart mange, men nettopp i en
slik situasjon kan kapital fra utlandet- bety et
viktig bidrag for å skape nye arbeidsplasser i
Norge. Høyre er overbevist om at nye ikke-dis-
kriminerende konsesjonsregler kan gi flere po-
sitive enn negative utslag, og utformingen av
disse skal Stortinget komme tilbake til.

Selv om EØS etter Høyres og mitt syn er
svært viktig for Norge, er det likevel grunn til å
understreke at avtalen også har svakheter, som
vi har nevnt i særmerknader fra Høyre:
- Avtalen gir begrenset innflytelse - selv i

spørsmål som angår oss i betydelig grad.
- Den gir ikke full frihandel for fisk, og ikke full

adgang til alle deler av EF-markedet.
- Den løser ikke fullt ut våre problemer med

opprinnelsesregler, fordi EØS er et frihan-
delsområde, ikke en tollunion.
Det er tross disse og andre svakheter grunn

til å understreke at EØS-avtalen også på disse
områdene innebærer en klar forbedring i for-
hold til dagens situasjon, og det er ikke uvesent-
lig-

For Høyre har det hele tiden i EØS-prosessen
vært klart at avtalen ikke gir noe fullgodt svar
på Norges totale utfordringer i forhold til EF. Vi

har hatt mange debatter om dette her i salen.
Til det har, for å si det slik, EØS-prosessen et
siktemål som er for begrenset. Vi sikrer norsk
næringsliv og vi får økt norsk deltagelse i enkel-
te av EFs samarbeidsområder som forskning,
miljø og sosiale spørsmål, men mange viktige
områder faller altså utenfor EØS-avtalen.
Utenriks- og sikkerhetspolitikken faller uten-
for. Heller ikke når det gjelder energisektoren,
miljøsiden eller skipsfart kommer vi inn til for-
handlingsbordet. Nettopp her er vi ved det aller
viktigste: EØS-avtalen gir oss ikke stemmerett
i EF. Jeg har den ambisjon for landet mitt at vi
skal sikre oss politisk innflytelse der beslutnin-
gene fattes.

Norske politikere trenger adgang til å være
med på å forme europeisk politikk. Reiulf Steen
uttalte nylig at slik Europa blir, slik blir Norge.
Jeg er helt enig. Nettopp derfor må vi sikre oss
stemmerett i Europa, være med på å forme
Europa for også å kunne forme vårt eget land.

Derfor mener Høyre at Norge er best tjent
med fullt medlemskap i EF, og at en søknad om
medlemskap må sendes så raskt som mulig.

Vi har aldri sett EØS som et selvstendig alter-
nativ til EF, rett og slett fordi vi har ambisjoner
om noe annet og mer enn et økonomisk samar-
beid.

Uansett vårt valg av fremtidig Europa-til-
knytning må Norge igjennom en tøff omstil-
lingsprosess for å kunne skape økt velferd og
flere jobber. Jo raskere og mer effektivt vi igang-
setter denne omstillingen, jo raskere vil vi kun-
ne nyttiggjøre oss de muligheter EØS-avtalen
gir. Den gir altså en serie nye muligheter - Gun-
nar Skaug har nevnt en rekke av dem, og jeg
viser til det - når det gjelder offentlige innkjøp,
offshoresektor, salg av tjenester osv. Likevel er
det klart at mulighetene i seg selv ikke automa-
tisk skaper vekst og sysselsetting. Bedriftene
må selv satse offensivt for å utnytte de nye mu-
lighetene som vi i morgen skal gi dem gjennom
denne avtalen. Det er en jobb politikerne ikke
kan gjøre for dem.

Jeg er overbevist om at næringslivet vil ta
denne utfordringen og faktisk komme styrket
ut med økt konkurranse. Men det kommer selv-
følgelig til å ta tid. Når det gjelder norsk kon-
kurranseevne i offshoreindustrien viser jeg til
en meget interessant artikkel i Dagbladet tirs-
dag den 13. oktober av Jens Ulltveit-Moe, som
sier at denne industrien allerede klarer seg
godt i en åpen konkurranse på norsk sokkel.
Problemet vårt er at den britiske sokkelen er så
stengt, og at EØS-avtalen er et virkemiddel til å
sikre offshoreindustrien en likeverdig konkur-
ransesituasjon. Skjer ikke det, kan vi bruke sik-
kerhetsklausulen.

Utkastet til nytt oljedirektiv i EF har skapt
bekymring, men det blir altså ikke en del av av-
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talen vi i dag behandler. Det skal vi komme til-
bake til senere. Direktivet er på høring, dets
skjebne er uviss, og det er uenighet i EF. Direk-
tivet fratar ikke Norge retten til å disponere na-
sjonale ressurser, men vil gi økt konkurranse
for norske selskaper. Direktivutkastet vil på en-
kelte punkter kunne kreve endringer i dagens
konsesjonssystem, slik Regjeringen har vur-
dert det, og noen områder er uklare. Slik formu-
lerer Regjeringen seg. Jeg er enig i den vurde-
ringen. Men nettopp derfor søker Norge dialog
med EF om dette. Det ville for øvrig en EØS-av-
tale kunne sikre oss. Foreløpig står vi utenfor,
men vi håper fortsatt på en dialog.

EØS er som sagt et rammeverk for fremtidig
vekst og velstand. I tillegg er det nødvendig med
en riktig økonomisk politikk. Vi har omtalt det i
en særmerknad fra Høyre, og vi mener at stats-
budsjettet for 1993 er et dårlig utgangspunkt
for avtalens første leveår. Her svikter Regjerin-
gen også i forhold til EØS. Dette er en kamp
Høyre vil komme tilbake til i sitt budsjettalter-
nativ.

I arbeidet med denne saken føler jeg nok at
anti-EØS-partiene på mange måter blir ståen-
de i nåtiden og skue bakover i en nostalgisk tro
på at det vil løse fremtidens problemer. Jeg me-
ner de dermed anbefaler løsninger som i sum
gir dårligere resultater for land og folk enn det
et ja vil gi. Jeg har på denne bakgrunn lyst til å
avslutte med et utsagn av Mark Twain som
lyder som følger:

«Vi bør konsentrere oss om fremtiden, det er
nemlig der vi skal være resten av livet.»

Ingrid I. Willoch hadde her overtatt
presidentplassen.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til inntil fem replikker med tilsvar.

Brit Jørgensen: I slutten av sitt innlegg un-
derstreker Kaci Kullmann Five Høyres uenig-
het når det gjelder Regjeringens økonomiske
politikk. Arne Skauge brukte sin replikk til
Gunnar Skaug tidligere i dag til det samme, og i
Høyres merknader kan det gis inntrykk av at
EØS-avtalen fordrer lavere skatter og avgifter
og mindre såkalt innblanding og byråkrati, ja
nærmest fordrer en fullstendig ny økonomisk
politikk.

Høyre og Arbeiderpartiet er enige om at den
viktigste hensikten med EØS-avtalen er å gjen-
reise vekstevnen i næringslivet, men jeg vil
gjerne be om at Høyres leder her bekrefter at
EØS-avtalen er et selvstendig alternativ for
norsk næringsliv, og at EØS-avtalen ikke forut-
setter harmonisering av f.eks. skattepolitik-
ken.

Kaci Kullmann Five: Jeg har ingen problemer
med å bekrefte det jeg har trodd var en selvfølge
for alle, at EØS-avtalen ikke krever av oss ned-
settelse av skatter og avgifter eller omlegginger
av vår økonomiske politikk. Men virkeligheten
krever det! Den virkeligheten norske kvinner
og menn og norske bedrifter - som skal sikre
våre arbeidsplasser - nå står overfor, krever ve-
sentlig større omlegginger enn det Regjeringen
har lagt opp til i sitt budsjett. Dette skal vi altså
få lov til å komme tilbake til i Stortinget senere
under budsjettbehandlingen.

Men det som var mitt poeng i forhold til EØS,
og det som er viktig for Høyre, er å peke på at de
mange positive mulighetene som Gunnar
Skaug og jeg har stått sammen om - på talersto-
len her i dag faktisk - å understreke, får vi jo
ikke glede av i fullt monn hvis ikke vi er villige
til å tilpasse oss på konkurransesiden i forhold
til omverdenen. Tilpasningen må og bør komme
uansett. Høyre vil at det skal skje raskt, i for-
kant. Da får vi også størst glede av mulighete-
ne.

Carl I. Hagen: Meningsmålinger viser og har
vist lenge at motstandere både av EF-medlem-
skap og EØS-avtalen har fått økt oppslutning i
befolkningen. Det er mye som tyder på at det er
en voksende mistillit til ja-siden både når det
gjelder EØS og EF-medlemskap.

Når det gjaldt folkeavstemningen i Frank-
rike, sa statsministeren helt korrekt at et av
problemene var at man ikke hadde hatt en god
nok dialog med befolkningen. Jeg vil gjerne
spørre Kaci Kullmann Five om hun er enig med
meg i at noe av årsaken til dette kan være at de
fremste representanter for ja-siden har hatt en
ovenfra-og-nedad-holdning, vi-alene-vite-hold-
ning og delvis brukt sterke adjektiver overfor
dem som har en annen oppfatning i disse spørs-
målene, og at man har skapt et inntrykk av at
både EØS-avtalen og et EF-medlemskap vil
være gloriøse greier som bare medfører fordeler
og ikke ulemper. Er Kaci Kullmann Five enig i
at det er nødvendig - hvis man skal få folket på
sin side - at man fremstiller disse avtaler mest
mulig korrekt, og at man ikke prøver å glatte
over de ulemper som vi alle vet vi også vil få
både i en EØS-avtale og i en medlemskapsav-
tale? For å ta et eksempel: Man prøver å hevde
at det ikke er kobling mellom ressursadgang og
markedsadgang når det gjelder fisk, at det har
ikke noe med EØS å gjøre. Det er en del av vår
debatt i dag - og det er helt åpenbart for alle at
det er det. Vi vet jo at hele Romatraktaten og
EØS-prinsippene betyr knallhard konkurranse
når det gjelder tjenester, og da er det dumt å late
som om det ikke blir andre situasjoner og for-
hold ute i Nordsjøen, i entreprenørbransjen og
andre bransjer, og at vi når vi har konkurranse
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når det gjelder vareutveksling, også vil få kon-
kurranse når det gjelder tjenesteutveksling.
(Presidenten klubber.) Litt mer ydmykhet ville
kanskje vært på sin plass.

Presidenten: Presidenten minner om at det
ved begynnelsen av denne debatten ble inn-
skjerpet at man måtte holde seg til tidsmargi-
nene når det gjelder replikkene.

Kaci Kullmann Five: Jeg må nok si at jeg kom-
mer litt i stuss når det er Carl I. Hagen som står
på denne talerstol og snakker om ydmykhet.
Egentlig behøvde jeg ikke si mer i dette svaret.
Men jeg skal også gå inn på det som er realitete-
ne, for Hagen har gitt, etter det jeg opplever og
ut fra de særdeles mange foredrag jeg har holdt
og debatter jeg har deltatt i i EØS-saken, en
fullstendig falsk fremstilling av hva jeg og mitt
parti står for i denne saken. Vi gir ikke noen
fremstilling av at EF gir svaret på alle spørs-
mål! Vi sier ikke at EF løser alle problemer og
bare fører godt med seg. Vi har aldri noen gang
sagt det, verken i forhold til EØS eller i forhold
til EF! Ja, jeg blir faktisk ganske opprørt over
slike påstander. Det må jo eventuelt være folk
fra sitt eget parti Hagen har hørt diskutere på
denne måten. Jeg kan anbefale ham det brosjy-
remateriell Høyre har lagt frem, i særdeleshet
det som nettopp er kommet, som i stor grad byg-
ger på å få frem fakta - rene fakta om hva EF
egentlig er - og som selvfølgelig også gir en be-
grunnelse for hvorfor vi på bakgrunn av disse
fakta trekker vår ja-konklusjon. Men vi under-
streker altså hele veien: Selvfølgelig er det også
negative sider.

Vi skal gi en mest mulig korrekt fremstilling
av virkeligheten. Ja, det mener jeg da at vi i høy-
este grad har gjort - også i de merknader som
Høyre er med på i de innstillinger som ligger på
Stortingets bord. Men jeg vil altså klart avvise
den mistenkeliggjøring som Hagen i ydmykhe-
tens navn her i dag gjør seg til talsmann for, av
mitt parti som et av partiene på ja-siden, som
sannelig var svært alene svært lenge om å for-
søke å bidra til folkeopplysningen i Norge om
både EØS og EF. Det var ikke mye hjelp å få ver-
ken fra Fremskrittspartiet eller Arbeiderpar-
tiet når det gjaldt det virkelig store spørsmålet:
medlemskap.

Erik Solheim: Først vil jeg gjerne få gi Kaci
Kullmann Five honnør for et innlegg som jeg
riktignok var uenig i, men som dog var kjemisk
fritt for den sjikane av sine motstandere og
annerledestenkende som vi opplevde av Gun-
nar Skaug tidligere i dag. Det lover iallfall bed-
re for den videre debatt om EØS.

Og så et hjertesukk før jeg kommer til selve
saken: Det kan ikke nå være nødvendig for Ar-

beiderpartiet og Høyre å ta replikker på hver-
andre hele tiden. Når innleggene går ut på å
rose hverandres partier, bør man ikke nødven-
digvis oppkonstruere motsetninger i replikke-
ne bare for å kunne komme på talerstolen.

Så til selve saken. Vi fikk som vanlig høre at
EØS er til gagn for norsk eksport. Det pussige er
jo at i de to aller viktigste eksportnæringene vi
har i Norge, nemlig olje og fisk, ser man det
stikk motsatte. Jeg var på Fiskarlagets lands-
møte i helgen. Der var også fiskeriministeren,
som jeg ser nede i salen. Der hørte man Thor-
vald Stoltenberg holde et varmt og engasjert
innlegg for EF, og dernest gikk alle opp og for-
talte 'at de var mot. Man vedtok en skarp ut-
talelse mot EF-medlemskap, og Fiskarlaget
har tidligere sagt nei til EØS. Spørsmålet blir
da: Vet ikke Norges fiskere noe om hva EØS-av-
talen vil bringe dem? Ikr de helt feil og er helt på
jordet nåi- de som man skulle tro kanskje vet
mest ora det, kjenner det mest på kroppen, sier
nei til EØS?

Lignende spørsmål må vi ha lov til å stille oss
når det gjelder oljeindustrien. Det var altså
oljeindustriens egne eksperter, de fremste eks-
pertene oljeindustrien kunne finne, som la fram
de alvorlige innvendingene mot EFs oljedirek-
tiv, og det er de ansatte i oljebransjen og i verk-
stedindustrien som i dag har gått til streik mot
dette oljedirektivet og mot EØS-avtalen. La
meg da også få lov til å spørre Kaci Kullmann
Five: Vet heller ikke disse noe om hva EØS-av-
talen og oljedirektivet går ut på?

Kaci Kullmann Five: Jo, det er mange som vet
mye om EØS-avtalen i Norge i dag, enten de be-
finner seg i den ene eller den andre næringen,
og det er jeg særdeles glad for.

Men bildet er slett ikke slik Erik Solheim teg-
ner det. Det er ikke så enkelt. I Aftenposten i
går var det et intervju bl.a. med Karsten Kleps-
vik, direktør i Fiskerinæringens Landsfor-
ening, som altså trekker en helt annen konklu-
sjon enn vår tidligere kollega Arent M. Henrik-
sen, som er generalsekretær i Fiskarlaget, ut
fra nettopp fiskeindustri, fiskeinteresser, ut fra
et ønske om at Norge skal være noe annet, noe
nier enn råvareleverandør på fiskerisiden. Rå-
vareleverandør -ja det er jo svært ofte et av ho-
vedkriteriene på å vurdere om et land er et i-
land eller et u-land. Og her scorer altså Norge
høyt på u-landsbarometeret, for å sette det på
spissen. Vi kan skaffe flere arbeidsplasser i
Norge, nettopp i Distrikts-Norge, ved å gjøre
noe som gir oss bedre adgang til markedet for de
foredlede fiskeproduktene. Dessverre nådde vi
ikke fullt ut frem i EØS-avtalen. Da står vi altså
igjen med en konklusjon som det er mulig Sol-
heim ikke liker, men som jeg ikke kan unnlate å
peke på. Det er nå bare medlemskap som kan gi
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oss full adgang til dette markedet for de bear-
beidede produktene, de som skaper arbeids-
plassene på land, og som legger igjen verdiska-
pingen i Norge istedenfor i Danmark.

OLF som Solheim viste til, er altså ikke norsk
oljeindustri, det er en forening der de uten-
landske selskapene er i flertall. Det forundrer
meg noe at hr. Solheim legger så avgjørende
vekt på hva de utenlandske selskapene sier, for
Statoil og Hydro har altså vært ute og sagt det
stikk motsatte.

Jeg viste også til hva Ulltveit-Moe, som dri-
ver i offshoresektoren, sier om konkurranseev-
nen til norsk offshoreindustri, og det er en helt
annen konklusjon enn den Solheim trekker,
nettopp fra folk som vet hva de snakker om.

Odd Eriksen: Til tross for Solheims bekym-
ring over at Arbeiderpartiet og Høyre tar re-
plikker på hverandre, tillater jeg meg det like-
vel. Det er en del ulike vurderinger av EØS-av-
talen tross alt, selv om vi i sum står sammen om
det meste i innstillingen. Det har kanskje sam-
menheng med at partiene etter mitt skjønn har
en større evne til å se helheten i sakskomplek-
set enn andre partier. Det er likevel et faktum
at Stortingets godkjenning av EØS-avtalen
skaper usikkerhet og frustrasjon i store deler av
befolkningen, og at enda større deler av befolk-
ningen kanskje er motstandere av avtaleforhol-
det.

Årsakene til dette er mange. Det er likevel
viktig at vi som folkevalgte tar innover oss de
signalene som kommer fra brede lag i befolk-
ningen.

En av årsakene til motstanden og usikkerhe-
ten er knyttet til begrepet sosial dumping, og
det er i den forbindelse jeg ønsker å stille spørs-
mål til Høyres leder. Gjennom media har vi fått
signaler om at Regjeringen arbeider med et re-
gelverk som skal hindre sosial dumping, og
spørsmålet mitt går da på: Ser Høyres leder det-
te arbeidet som viktig, og vil man i framtida stil-
le seg bak et regelverk som hindrer at arbeids-
takernes arbeids- og lønnsvilkår blir en negativ
konkurransekraft overfor norsk næringsliv og
norske arbeidstakere?

Kaci Kullmann Five: Jeg må først få lov til å si
at jeg er enig i den innfallsvinkel replikanten
hadde, at selv om vi har ulike vurderinger i en
del enkeltelementer i denne avtalen, er det alt-
så tradisjonelt og også denne gang bare to par-
tier i Stortinget som alltid viser vilje til for alvor
å gå inn og se helheten. Denne gang må jeg si at
jeg også kan ta med Kristelig Folkeparti i den
gruppen. Det er jeg svært glad for, fordi dette
gjelder en så avgjørende avtale for landet.

Så til spørsmålet om sosial dumping, hvor det
jo foreligger en del direktivutkast i EF, utkast

som det står sterk strid om mellom de rike og de
fattige EF-landene, og man kan jo tenke seg
hvorfor. De fattige landene kan altså tenke seg
å få adgang til de rike landenes arbeidsmarked
på noe andre vilkår. Det motsetter de nordlige
EF-landene seg meget bestemt, og vi er langt
unna noen konklusjon når det gjelder disse di-
rektivene.

Når det gjelder muligheten til å gjøre noe i
forhold til disse direktivene dersom de blir ved-
tatt, er det kj ent at kommunalministeren arbei-
der med et forslag til Stortinget om lovgivning
på dette punktet. Men det er også kjent, slik jeg
har oppfattet det fra pressen, at det foreligger
høyst ulike vurderinger av dette forslaget fra
Kommunaldepartementet i høringsrunden. Vi
vil som opposisjonsparti i denne sal selvfølgelig
først se statsrådens og Regjeringens forslag, se
de høringsuttalelser og faglige innvendinger
som der er kommet, før vi tar endelig stilling til
hvorledes man kan sørge for å benytte de ram-
mer EØS-avtalen legger for å sikre seg mot slik
dumping.

Johan J. Jakobsen: Kaci Kullmann Fives om-
tale av Syse-regjeringens arbeid med EØS-av-
talen forbauset meg. Å si at den var ufullsten-
dig, syns jeg er altfor svakt. Her har vi å gjøre
med det som vel må kunne kalles en erindrings-
forskyvning, for å holde oss til et parlamenta-
risk sett godtatt uttrykk. Hele Lysebu-proses-
sen gikk jo nettopp ut på å sette grenser for de
fire friheter, å forhandle fram varige unntak fra
de fire friheter. Og det er kort og godt ikke sant
at disse unntak er godt ivaretatt. Faktum er at
alle unntak er gitt opp. Vi har underkastet oss
EFs regelverk på disse områdene - uten et
eneste unntak fra de fire friheter. Det skal hel-
ler ikke stikkes under stol at Senterpartiet fak-
tisk tok regjeringskrise på et viktig unntak som
gikk på innholdet i våre konsesjonsregler.

Vi kan vel også si at vi har møtt velgerne etter
den tid, og resultatet av det har vi sett. Bare
som et paradoks kanskje: Et flertall av de ni
som satt og forhandlet på Lysebu, går i dag imot
avtalen. Av de seks som representerte sen-
trumspartiene på I^ysebu, er det kun Kjell Mag-
ne Bondevik som i dag støtter avtalen. Det sier
ikke alt, men det sier en god del både om det ar-
beid og den prosess som har foregått i mellom-
tiden, og det standpunkt som Kristelig Folke-
parti har inntatt.

Kaci Kullmann Five: Jo da, jeg kan trøste hr.
Jakobsen med at Lysebu-avtalen aldri er veldig
langt unna når jeg skriver innlegg til denne sal.
Den erklæringen ligger på mitt kontor, ja i dag
ligger den faktisk her i salen. Den er nemlig
med i den statusrapport over EØS-situasjonen
som de tre partiene i regjering i fellesskap ut-
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arbeidet. Kanskje det i hvert fall til en viss grad
kan berolige ham, jeg vet det ikke beroliger ham
hva gjelder konklusjonene.

Men jeg står fast ved det jeg sa i mitt innlegg,
at Senterpartiet var med på utsagn og formu-
leringer ikke minst i innstillingen her i Stortin-
get, hvor jo alle stortingsgruppene bortsett fra
SV - altså ikke bare stortingsgruppene fra de
tre partiene som deltok i Syse-regjeringen -
kom med så klare formuleringer som de jeg har
sitert, når det gjaldt å oppnå konkurransemu-
ligheter i det nye EF- og EØS-markedet. Det ve-
sentligste er at hele Stortinget tok som ut-
gangspunkt i denne innstillingen at man mente
det var behov for å gjøre noe, ja det var svært
nødvendig, selv om det altså var å legge høye
ambisjoner, som man sier i innstillingen.

Senterpartiet tok regjeringskrise på denne
saken, så viktig var den for partiet. Og ingen
har noen gang fra Høyres side kritisert Senter-
partiet for at man tok regjeringskrise på denne
saken. Det er håndteringen etter at man hadde
bestemt seg for ikke å bli i regjeringen lenger,
kritikken der har gått på.

Men jeg vil gjerne minne hr. Jakobsen om at
denne saken faktisk var viktig også for andre
partier. Som handelsminister den gangen stod
jeg på denne talerstolen og holdt den siste rede-
gjørelse fra Syse-regjeringen om EØS-forhand-
lingene. Der hadde jeg lagt inn en setning til
slutt som ikke var godkjent av noen andre, men
som var min som fagstatsråd, nemlig at en opp-
treden der vi satte bremsene på, som kunne av-
spore hele prosessen, det var en opptreden jeg
ikke kunne anbefale. Jakobsen vet like godt
som andre i denne sal hva det betyr sagt fra den-
ne talerstol.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Fridtjof Frank Gundersen: Først vil jeg ut-
trykke min glede over at denne debatten blir di-
rekte overført på TV. På denne måten oppnår vi
at i alle fall deler av det norske folk får et riktig
inntrykk av hva saken gjelder. Vanligvis blir jo
politikernes budskap formidlet gjennom jour-
nalister ansatt i monopolpregede massemedier.
Slike massemedier er ofte mer interessert i å
påvirke folkeopinionen enn objektivt å formidle
hva politikerne har å si. De store kapitalsterke
mediemonopolene i hovedstaden har en godt
samordnet journaliststab som driver sin me-
ningspåvirkning i det skjulte i form av tenden-
siøs reportasje, valg av intervjuobjekter og
vinkling av spørsmål og utforming av overskrif-
ter. Det er derfor en befrielse å vite at mitt inn-
legg nå går direkte i TV uten mellomkomst av
politiserende journalister.

Jeg vil begynne med noen helt generelle be-

merkninger om Regjeringens presentasjon av
EØS-avtalen. De offisielle traktattekster og de
regler som utgjør EØS-retten, er forelagt Stor-
tinget og er objektive nok. Men som rimelig kan
være, gir disse tekster ikke entydige og klare
svar på alle spørsmål. I mange tilfeller er teks-
tene upresise, uklare, og i andre tilfeller er de
tause. I slike tilfeller må tekstene fortolkes og
utfylles. Mitt inntrykk er at Regjeringen, når
den har tolket avtalen, nokså konsekvent har
valgt de tolkninger som den antar Stortingets
flertall - og ikke minst Kristelig Folkepartis re-
presentanter - er mest fornøyd med. Selv hvor
gode argumenter taler for en annen tolkning,
har Regjeringen med skråsikkerhet valgt den
tolkning som den vet gjør best inntrykk på stor-
tingsflertallet.

Når det gjelder de økonomiske følger av EØS-
traktaten, ser vi at Regjeringen nokså ensidig
trekker frem det som er positivt, mens den ikke
synes å se noe negativt. Dette har ført til at det i
næringslivet nå er så store forventninger til av-
talen at det nærmer seg en psykose.

Denne holdning fra Regjeringens side er ikke
overraskende. EØS-traktaten er blitt mer og
mer politisk omstridt, og den er blitt en viktig
del av den interne norske partidebatten foran et
stortingsvalg. Det er derfor spesielt viktig for
Regjeringen å få avtalen gjennom i Stortinget.
På denne bakgrunn er det naturlig at Regjerin-
gen konsekvent ønsker å fremstille avtalen på
en slik måte at den får størst mulig tilslutning i
Stortinget og blant velgerne.

Resultatet er at det ikke bare er de politisk
ansvarlige i Regjeringen som har en tendens til
å tolke avtalen med sikte på å gjøre den mest
mulig politisk akseptabel, men at også embets-
menn og tjenestemenn gjør det samme. De vil jo
nødig komme i en situasjon hvor deres uttalel-
ser står i strid med den politiske ledelse og dens
standpunkter.

Jeg vil presisere at mine uttalelser her egent-
lig ikke innebærer noen kritikk. Jeg finner en
slik holdning fra Regjeringens side ganske na-
turlig. Man kan normalt ikke vente at politike-
re gir objektiv informasjon om politisk omstrid-
te spørsmål enten de sitter i regjeringsposisjon
eller ikke. Når jeg likevel nevner dette, er det
for å oppfordre til generell skepsis til Regjerin-
gens påstander og oppmuntre alle utenfor dette
hus til selvstendige vurderinger.

En annen generell bemerkning gjelder tolk-
ningen av EØS-traktaten. Det er på det rene at
EØS-retten i likhet med EF-retten vil bli tolket
på en helt annen måte enn lover gitt i et vanlig
nasjonalt parlament. Nasjonale lover blir tolket
på basis av hva som har vært lovgiverens me-
ning, og lovgiverens mening kommer ofte til ut-
trykk i forarbeidene, dvs. bl.a. lovproposisjo-
nen, komiteinnstillingen og også undertiden av
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uttalelser som faller i Odelstinget. EØS-retten
vil derimot først og fremst bli tolket ut fra teks-
tens ordlyd, EØS-traktatens målsetting og hen-
synet til sammenhengen i hele traktatsyste-
met. Forarbeider vil det derimot ikke bli lagt
vekt på av den gode grunn at de ikke finnes. For-
handlingene er jo ikke offentlige. Dette inne-
bærer at uttalelser som faller under forhandlin-
gene, ikke kan tillegges vekt. Den som ikke er
klar over dette, kan på basis av uttalelser som
er falt under forhandlingene, lett få et urealis-
tisk bilde av den rettslige situasjon. Dette inne-
bærer også at de som har ført forhandlingene,
ikke er mer kvalifisert til å tolke EØS-retten
enn de som bare har traktattekstene å holde seg
til.

Et annet særtrekk ved Regjeringens presen-
tasjon av avtalen og debatten for øvrig er at den
ikke kan ses isolert fra en planlagt ansøkning
om EF-medlemskap. Vi må regne med at når
EØS-traktaten er vedtatt i Stortinget, vil den
positive omtale av EØS-traktaten langsomt,
men sikkert vike plassen for en langt mer nøk-
tern, ja endog kritisk holdning.

Mens Regjeringen nå forsøker å vise at Norge
har en rimelig innflytelse på utviklingen av ny
EØS-rett, vil den sannsynligvis når EØS-trak-
taten er vedtatt her i Stortinget, legge vekt på
at den ikke gir oss representasjon i EØS-rettens
reelt besluttende organer, nemlig EF-kommi-
sjonen og EFs ministerråd. Man vil fremholde
noe som virker helt logisk, nemlig at dersom
norske interesser kommer i konflikt med et EF-
lands interesser, vil EFs vedtak og dermed
EØS-retten høyst sannsynlig utvikles til fordel
for EF-landet. Derfor er EF-medlemskap en ve-
sentlig styrkelse av Norges posisjon sammen-
lignet med EØS-traktaten.

For det annet vil Regjeringen når EØS-trak-
taten er vedtatt, trekke frem en annen ganske
åpenbar ting, nemlig at EØS ikke ser ut til å bli
noen varig løsning for Norge siden så å si samt-
lige EFTA-land har søkt eller kommer til å søke
om medlemskap i EF. Regjeringen vil med rette
peke på at EØS' topilarsystem ikke tar sikte på
en situasjon der de gjenværende EFTA-land,
Norge og Island, utgjør den ene pilaren, mens et
EF med 375 millioner mennesker utgjør den
andre pilaren. Denne situasjon var ikke forut-
sett da EØS-forhandlingene begynte. Man har
heller ikke endret det institusjonelle opplegg
vesentlig under forhandlingene, siden EØS ef-
ter hvert ble ansett som en overgangsordning
til fullt medlemskap.

Både den manglende representasjon i de be-
sluttende organer og EØS-traktatens institu-
sjonelle oppbygning taler klart og entydig for at
EØS-traktaten må følges opp av EF-medlem-
skap. Har man sagt A, må man si B.

Fremskrittspartiet er for norsk EØS-tilknyt-

ning. Dette skyldes at vi er for fri handel og fri
konkurranse, ikke bare nasjonalt, men også in-
ternasjonalt. Vi har hele tiden i Stortinget gått
inn for mindre statsstøtte til distrikter, nærin-
ger og enkeltbedrifter, og vi har gått inn for at
det offentlige skal kjøpe varer der hvor de er bil-
ligst og best, uansett om dette er i utlandet. Men
vi har ofte talt for døve ører. Vi har sett hvordan
delegasjoner fra fylkeskommuner, kommuner,
fag- og næringsorganisasjoner og bedrifter har
presset våre politiske ledere til å yte statsstøtte
til prosjekter som ikke har livets rett. Vi ønsker
fremfor alt en økonomisk og rasjonell utnyttel-
se av oljeressursene i Nordsjøen og ikke politi-
sert favorisering av enkeltbedrifter som danser
efter norske politiske myndigheters pipe. Vi har
også et sterkt ønske om å bli kvitt råfiskloven,
slik at våre fiskeriressurser kan bli bedre ut-
nyttet og vi slipper å gi statsstøtte til fiskeriene,
og vi ser frem til at EØS kan hjelpe oss med det-
te.

Vi har sett hvordan de offentlige utgifter har
svulmet opp på grunn av store overføringer til
næringer og distrikter, og på grunn av offentlige
innkjøp og oppdrag som ikke har lagt vekt på
pris og kvalitet. Vi ønsker en EØS-traktat som
våre politikere kan støtte seg på når de ellers
ikke har mot til å si nei til pressgruppene. Vi ser
for oss politikere som sier til støttehungrige
pressgrupper og delegasjoner på tiggerferd i re-
gjering og storting at vi skulle så gjerne ha gitt

. dere støtte, men vi kan dessverre ikke, fordi det
ville være i strid med de folkerettslige forplik-
telser vi har påtatt oss i henhold til EØS-trakta-
ten. Det ønsker vi å høre.

Vi ønsker en konkurransevennlig EØS-trak-
tat som kan virke som en fast norsk politisk
rammebetingelse som regjering og storting se-
nere må bøye seg for, altså et disiplinerende ele-
ment i den norske utgiftsgaloppen. Vi vil ikke
påstå at Norge ennå ikke er modent for å være
en selvstendig nasjon, men vi vil påstå at vårt
lands situasjon hadde vært langt bedre dersom
vi hadde hatt en EØS-traktat som kunne gi
ryggdekning til skuddredde politikere som har
manglet mot til å begrense de offentlige utgifter
til f.eks. statsstøtte og offentlige innkjøp. En
mer nøktern budsjettpolitikk er en avgjørende
forutsetning for at vi kan bli kvitt de store un-
derskudd på statsbudsjettet.

Det er vårt håp at en friere konkurranse i
EØS vil føre til økt forståelse for at produsenten
er til for å tjene forbrukerne, og at forbrukerne
ikke er til for å gi sysselsetting til produsentene.
Dette er i lengden det beste både for forbrukere
og produsenter.

Men selv om Fremskrittspartiet er for norsk
tilknytning til EØS, ønsker vi en saklig og nøk-
tern vurdering av traktatens innhold og dens
betydning for Norge. Det har derfor ikke vært
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til å unngå at vi har stilt oss skeptisk til en del
av Regjeringens tolkninger og vurderinger. Når
flertallet i utenrikskomiteen hevder at for-
handlingsresultatet i hovedsak er i overens-
stemmelse med de mål Stortinget satte seg ved
forhandlingenes begynnelse, synes jeg dette er
en betydelig overdrivelse.

For det første var det Syse-regjeringens og
Stortingets mål at opprinnelsesregler for
EFTA-eksport til EF-land skulle fjernes. Det
må innebære at man har forutsatt at EØS skul-
le bli en tollunion og ikke bare et frihandelsom-
råde. I et frihandelsområde unngår man nemlig
ikke opprinnelsesregler.

For det annet var målet full adgang for norsk
næringsliv til EFs indre marked. Det er ikke
oppnådd, siden det ved grensene må foretas
både avgiftsjusteringer og en kontroll med at
opprinnelsesreglene er tilfredsstilt. Norge blir
derfor ikke gjennom EØS fullt med i det indre
marked.

Ibllfri adgang for fiskeprodukter er bare del-
vis oppnådd og norske fiskeeksportører er ikke
beskyttet mot antidumpingtiltak fra EFs side.
Det har heller ikke vært Stortingets forutset-
ning at det skulle foregå en kobling mellom tol-
lettelser for fisk og utlendingers adgang til
norske fiskeressurser. Det var heller ikke Stor-
tingets forutsetning da forhandlingene begyn-
te, at ett etter ett av EFTA-landene skulle søke
om medlemskap i EF, slik at EØS bærer preg av
et forværelse til EF-medlemskap.

For øvrig har det undret meg i debatten om
EØS-traktaten at mange mennesker, ja til og
med forretningsfolk, tror at dersom vi ikke blir
med i EØS, vil den tollfrihet Norge i dag har ved
eksport av industrivarer til EF og EFTA bort-
falle. Dette er fullstendig feilaktig, men jeg
synes ikke Regjeringen har gjort meget for å
rydde opp i denne avgjørende misforståelse.
Spørsmålet er hva vi i EØS vil oppnå i tillegg til
de rettigheter og plikter vi har i henhold til
EFTA og frihandelsavtalen med EF. Det er pro-
blemstillingen.

Det minst tillitvekkende i Regjeringens pro-
posisjon -jeg nevner det fordi det er ikke så aty-
pisk - er omtalen om A/S Vinmonopolet. Dette
har fått Arbeiderpartiets og Kristelig Folkepar-
tis medlemmer i komiteen til å skrive på side 49
i innstillingen:

«Disse medlemmer legger avgjørende vekt
på at Regjeringen i proposisjonen slår fast at
Vinmonopolet kan og vil bli opprettholdt in-
nenfor EØS. Dette gjelder både for import og
salg av vin og brennevin.»
I denne forbindelse er det interessant å lese

hva EF-kommisjonen uttaler om det svenske
alkoholmonopolet i sin vurdering av den svens-
ke ansøkning om EF-medlemskap. Kommisjo-
nen uttaler, som sitert på side 32 i innstillingen:

«Alkoholmonopolet» - altså det svenske -
«synes å være mest bekymringsfullt. I denne
sektor opprettholder Sverige følgende eks-
klusive rettigheter: produksjon av sprit, salg
og import av alle typer alkohol, eksport av
sprit og sterkt øl. Begrunnelsen for å opprett-
holde disse eksklusive rettighetene er at de er
et middel til å bekjempe alkoholisme og be-
skytte folkehelsen. Domstolen» - altså EF-
domstolen - «fastslo i sin avgjørelse 12. mars
1987 i sak 178/84 at beskyttelse av folkehel-
sen bare skulle medføre handelshindringer
dersom det er absolutt nødvendig. Kommisjo-
nen er av den oppfatning at hensyn som alko-
holmonopolet ivaretar, kan realiseres ved
hjelp av midler som er mindre skadelige for
konkurransen... Til dags dato har Sverige
ikke tatt noe skritt for å rette på denne situa-
sjonen i sine forberedelser til EØS-avtalen,
som inneholder en lignende bestemmelse
som art. 37 i Roma-traktaten.»
Det var altså sitat fra kommisjonens uttalel-

se.
I sitt svar på et spørsmål vedrørende den

ovennevnte uttalelse fra EF-kommisjonen ut-
taler Regjeringen, side 128 i innstillingen:

«Kommisjonens uttalelse tar ikke stilling
til alkoholmonopolets eksistens, men bare til
utformingen av et slikt monopols innhold i
forhold til de legitime målsettinger ordnin-
gen ivaretar.»
Enhver som kan lese innenat, må forstå at

det nettopp er det svenske alkoholmonopols
eksklusive rettigheter kommisjonens kritiske
uttalelse retter seg mot. Det er ikke til å misfor-
stå.

Det er altså denne type skråsikre uttalelser
fra Regjeringen som Arbeiderpartiet og Kriste-
lig Folkeparti legger avgjørende vekt på. Det in-
teressante ved Kristelig Folkepartis uttalelse
her er at de har åpenbart ikke foretatt noen
selvstendig undersøkelse av saken. De sier bare
at de stoler på Regjeringen, og i en sak som lig-
ger dem så sterkt på hjertet, kan det kanskje
virke noe overfladisk. Noe annet som det kan
være morsomt å spørre om, er: Hva vil det si at
man legger avgjørende vekt på at Vinmonopo-
lets monopolrettigheter kan opprettholdes?
Hvis nå EF-domstolen fastslår at monopolret-
tighetene er i strid med EØS-traktaten, hva så?
Vil Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti da si
opp EØS-traktaten, siden de la så avgjørende
vekt på dette? Vil de påberope seg at den norske
ratifikasjonen er ugyldig på grunn av bristende
forutsetninger? «Avgjørende vekt på» er en
sterk formulering fra et flertall i utenrikskomi-
teen.

For øvrig vil jeg bare tilføye at Fremskritts-
partiet en rekke ganger har foreslått Vinmono-
polets eneretter avskaffet, siden vi ser på mono-
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polordningen som alkoholpolitisk helt overflø-
dig. Vi er hjertelig enig med EF-kommisjonen.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til fem replikker med svar.

Olav Akselsen: Gundersen og andre repre-
sentantar for Framstegspartiet hari dag sagt at
dei vil gå inn for EØS-avtalen, og det må me
sjølvsagt vera glade for. Det har faktisk vore
grunn til å stilla seg spørsmål om så har vore
tilfellet. Når ein ser på Framstegspartiet si
handsaming av denne saka og ikkje minst re-
presentanten Gundersen sine utspel, er det my-
kje som kan tyda på at ein har ønskt å torpedera
avtalen og unngå eit fleirtal for saka.

Dette er ei vanskeleg og kjensleladd sak, og
Framstegspartiet har vore med på å så tvil. Den
som hugsar tilbake, vil veta at eit av Gundersen
sine første utspel i denne saka var at han ville
oppretta eige vinutsal. Eg kan ikkje skjøna at
denne konsentrasjonen om forholdet til Vinmo-
nopolet både tidlegare og i eit innlegg i dag har
hatt noko anna føremål enn å så endå større tvil
ikkje minst i Kristeleg Folkeparti, der ein veit
at det har vore ein del motstand i denne saka.
Alle som har følgd Framstegspartiet sine krum-
spring i det siste, om ein skulle røysta for eller
mot noko ein var for, har sett at Framstegspar-
tiet har svært uklar haldning på dette området.
Eg har difor eit spørsmål: Er det slik at Gunder-
sen synest at denne saka ikkje er viktigare enn
at han er villig til å ofra heile EØS-avtalen på
personleg eigenmarkering og partipolitisk tak-
tikken?

Fridtjof Frank Gundersen: Til siste, partitro
taler må jeg si at det ikke er til å unngå at en
politisk uttalelse har en tendens til å bli en
egenmarkering hvis den skulle avvike noe fra et
flertalls syn.

Det har aldri vært min hensikt å torpedere
EØS-avtalen. Som det fremgikk av mitt første
innlegg om folkeavstemning i dag, er det min
overbevisning at folkeavstemning er riktig i
den type spørsmål. Det går også klart frem av
Fremskrittspartiets program at man skal gi fol-
ket mulighet til medbestemmelse i slike avgjø-
rende spørsmål i en nasjons liv.

Jeg har gått ut fra som en selvfølge at hvis det
hadde vært vanskelig å få avtalen igjennom i
dette storting med tre fjerdedels flertall, ville
statsministeren straks ha arrangert en folkeav-
stemning. Hun har jo uttalt at det vil være en
katastrofe for Norge å stå utenfor EØS. Og hun
kunne da ikke la være å holde en folkeavstem-
ning under henvisning til at riktignok er det en
katastrofe om Norge skulle stå utenfor EØS,
men en folkeavstemning vil være en enda større
katastrofe. Jeg har således ingen tro på at dette

ville velte avtalen -jeg ville bare gi det norske
folk anledning til å få litt bedre kjennskap til de
regler som nå vil berøre nokså mange, og at det
ikke bare skulle være en lukket affære som fore-
går i denne forsamling.

Det var min egenmarkering, og den skammer
jeg meg ikke over!

(Bifall fra galleriet)

Presidenten: Presidenten gjør oppmerksom
på at bifalls- eller mishagsytringer fra galleriet
ikke tillates.

Harald Ellefsen: Representanten Gundersen
vred seg nå unna sakens kjerne. Problemet er i
og for seg ikke at Gundersen ønsker at en sveit-
sisk modell for bruk av folkeavstemninger skal
innføres i Norge, men at det her ble lagt opp til
en kopling, og at Gundersen, som lenge gikk un-
der tilnavnet Fri og Frank inntil han ble ikke
bare medlem av Fremskrittspartiet, men til og
med partiets fremste talsmann i EF-saker, var i
ferd med å få med seg sin partigruppe på å stem-
me ned EØS-avtalen her i Stortinget dersom
han ikke fikk gjennomslag for sin hjertesak,
nemlig å få EØS-saken lagt ut til folkeavstem-
ning. Det er det som er problemstillingen, som
det er naturlig at Gundersen nå bruker litt tid
på å kommentere.

Gundersen har selv på en meget tankevek-
kende måte presentert alle de sterke argumen-
ter for hvorfor norske nasjonale interesser til-
sier at vi sier ja til en EØS-avtale - det fremgår
av innstillingen, og det fremgår av hans innlegg
- at det blir økte muligheter for norsk nærings-
liv på et stort europeisk marked, bedre for skat-
tebetalerne, bedre for forbrukerne, mindre
statsstøtte og mindre monopol. Ja, Gundersen
fantaserer til og med om å kunne opprette et
vinutsalg på Karl Johan. Så langt går nok ikke
EØS-avtalen, men mange andre gode egenska-
per har den, noe også Fremskrittspartiet og
Gundersen har pekt sterkt på. Likevel var altså
Gundersen sammen med sitt parti i ferd med å
bli nærmest norsk politikks Frankenstein ved å
torpedere hele EØS-avtalen for å få gjennom-
slag for sin kjepphest, nemlig folkeavstemning.

Carl I. Hagen har i Dagens Næringsliv for i
dag gitt uttrykk for at han angrer på EØS-tab-
ben. Mitt spørsmål til Gundersen er derfor:
Angrer også Gundersen på det rotet han stelte i
stand?

Fridtjof Frank Gundersen: Jeg angrer ikke
på noe. Men kanskje Høyre angrer, for Høyre
hadde nemlig i årene 1945,1949,1953,1965 og
1973 i sitt program at vi skulle ha bindende fol-
keavstemninger. Hvorfor har de gått bort fra
dette og går til angrep på meg for at jeg tar opp
en god gammel post i Høyres program? Hva er
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skjedd med Høyre? Hva slags utglidning i ufol-
kelig retning er det som har funnet sted? Jeg vil
da bare si at jeg går ut fra at Høyre-represen-
tanten EUefsen, som var her oppe for et øye-
blikk siden, ville gått inn for en folkeavstem-
ning hvis vi hadde vært mange nok her i salen
til å forhindre at avtalen ble vedtatt uten en fol-
keavstemning. Jeg ønsker en EØS-avtale, men
jeg ønsker en EØS-avtale via folkets vilje ut-
trykt nå, siden folket ikke hadde anledning til å
gi uttrykk for sin vilje ved stortingsvalget i 1989
fordi saken ikke var på tapetet.

Tora Aasland Houg: Det skal sies til hr. Gun-
dersens ros at han iallfall har ment det ærlig
når det gjelder EØS-avtalens innhold.

Jeg skal ikke kommentere en prosedyre som
andre talere har vært inne på. Men noe av pro-
blemet med den situasjonen vi står oppe i i dag,
er jo, som også Gundersen påpekte, at ikke
minst Regjeringen forsøker å gi inntrykk av at
situasjonen er en annen i forhold til mye av det
som faktisk allerede ligger inne i EØS-avtalen.
Men Fremskrittspartiet, som jo er enig i denne
avtalen, først og fremst på grunn av dens inn-
hold, gir i sine merknader meget klart uttrykk
for at f.eks. mulighetene for at norsk offshorein-
dustri får nye oppdrag på grunn av denne av-
talen, synes å være begrenset, fordi man innser
at den sterke konkurransen vil føre til proble-
mer for norsk industri. De sier klart at de er til-
freds med at tilslutningen til EØS gjør det nød-
vendig å avskaffe norsk konsesjonslovgivning,
som diskriminerer mot EØS-bedrifter, og de
sier klart og tydelig at de ser det som en ulempe
at lønnsforskjellene i Norge er så små at det ofte
ikke er økonomisk lønnsomt å bedre sine kvali-
fikasjoner, og derfor antar de at et slikt arbeids-
marked i EØS vil øke lønnsforskjellene i Norge.
Jeg kunne listet opp mange flere saker som jeg
oppfatter at Fremskrittspartiet helt og fullt er
enig i når det gjelder resultatet av EØS-avtalen
så langt.

Mitt spørsmål til Gundersen er: Hvor mye
mener man i Fremskrittspartiet, ut fra sitt
ideologiske grunnlag, å ha fått gjennomslag for
i EØS-avtalen når det gjelder f.eks. like konkur-
ransevilkår uten diskriminering av utlendin-
ger ved ikke å skulle sikre de norske bedriftene
spesielt, ved ikke å skulle gi etter for ulike grup-
per som kommer og presser på osv.? Hvor mye
mener man at man har fått reelt gjennomslag
for når det gjelder ren fremskrittspartipolitikk?

Fridtjof Frank Gundersen: Jeg kan i grunnen
bare henvise til mitt innlegg, som ble utmerket
gjengitt av siste taler. Jeg mener at vi har fått
gjennomslag for svært mange ting som vi har
kjempet for gjennom mange år. Vi er interessert

j en tolkning av EØS-traktaten som går lengst
mulig i å gjøre det mulig å drive en rasjonell
økonomisk politikk, slik at vi igjen kan komme i
balanse f.eks. på statsbudsjettet, at vi kan få
økt sysselsetting fordi det på ny lønner seg å ar-
beide i Norge, slik at vi ikke tynges av høye
skatter osv.

Jeg er ikke sikker på om vi klarer å få fjernet
råfiskloven. Men dersom vi kan bli kvitt anti-
dumpingtrusselen mot bearbeidede fiskepro-
dukter, er det godt håp om at vi kan få de norske
myndigheter til å oppgi råfiskloven, og da har vi
en utmerket mulighet for en rasjonell utnyttel-
se av havets ressurser, slik at vi slipper å betale
statsstøtte også til den næringen. For vi er jo
faktisk av den mening at vi skal leve av våre be-
drifter; det er ikke slik at våre bedrifter skal
leve av våre skattepenger. Det er faktisk et
prinsipp som vi støtter, og vi mener å ha funnet
en viss støtte for dette prinsippet i EØS-av-
talen. Og det er vi veldig glad for. Men vi ville
gjerne ha folkets samtykke til dette.

Svein Alsaker: Fremskrittspartiet kaller seg
et liberalt parti, og det gir seg uttrykk på mange
måter. Man vil la markedskreftene råde, og
man er for fri handel og fri konkurranse, som hr.
Gundersen sa i sitt innlegg. På alkoholpolitik-
kens område er jo dette prinsippet blitt opp-
høyet til en trossetning.

Fremskrittspartiet har alltid ønsket å bh
kvitt Vinmonopolet, og jeg tror at dette naturlig
nok influerer på deres tolkning av EØS-av-
talen. Som hr. Gundersen sa i sitt innlegg: Poli-
tikere gir ikke objektiv informasjon. Men en
objektiv informasjon er det i hvert fall at Regje-
ringen og komiteens flertall, herunder Kristelig
Folkeparti, forutsetter at Vinmonopolet kan og
vil bli opprettholdt innenfor EØS ut fra en hel-
sepolitisk begrunnelse og ut fra ikke-diskrimi-
nerende innkjøpspraksis. Dette tror vi på, selv
om det kan influere på planene til Fridtjof
Frank Gundersen om å åpne vinbutikk på Karl
Johan.

Så et helt annet tema: For Kristelig Folkepar-
ti er det helt sentralt at Norge har full råderett
over vår nasjonalformue på kontinentalsokke-
len. Om nødvendig i fremtiden må Norge ned-
legge veto i EØS for å sikre denne råderetten.
Og dette kan bli aktuelt, fordi EF-kommisjonen
har foreslått et oljedirektiv som bl.a. vil kunne
influere på myndighetenes konsesjonstilde-
lingspraksis. Fremskrittspartiet har uttalt at
de ikke har noen betenkeligheter med dette di-
rektivet. Jeg vil da spørre hr. Gundersen om det
er prinsippet om fri konkurranse som her er
overordnet norsk råderett over petroleumsres-
sursene og hensynet til viktige norske interes-
ser.
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Fridtjof Frank Gundersen: Når det gjelder
olj esektoren, mener vi at det er i Norges interes-
se å få mest mulig penger ut av oljen i Nord-
sjøen, at det skal bli mest mulig overskudd som
kommer den norske stat og norske borgere til
gode i form av inntekter og avgifter. Det er det
som er det vesentlige. Vi er ikke interessert i en
konsesjonspraksis som innebærer at vi sløser
bort ressursene i Nordsjøen. Vi er ikke interes-
sert i at politikere skal sitte med all verdens
innviklede konsesjonsordninger som skal sikre
både det ene og det annet formål som det over-
hodet ikke er foretatt noen økonomisk kalkula-
sjon av. Så vi er faktisk tilhenger av en praksis
som innebærer at de norske myndigheter først
og fremst tvinges til å ta rene økonomiske hen-
syn når det gjelder tildeling av konsesjoner. Vi
mener faktisk at det er i norsk interesse.

For øvrig hadde jeg jo trodd, når en represen-
tant fra Kristelig Folkeparti først tok ordet her
og begynte å snakke om komiteinnstillingen,
hvor Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet
forutsetter at Vinmonopolet blir opprettholdt,
at han da redegjorde for hva de ville gjøre hvis
denne forutsetningen ikke holder. Jeg er meget
spent på hovedinnlegget fra Kristelig Folkepar-
ti, der jeg nå går ut fra at man vil redegjøre for
hva som ville skje hvis det lykkes for meg å åpne
vinforretning på Karl Johan. Hva gjør Kristelig
Folkeparti og Arbeiderpartiet da, på bakgrunn
av den uttalelsen de har i utenrikskomiteens
innstilling? Hva gjør de?

Gudmund Restad: Jeg vil først få gi Gunder-
sen ros for et særdeles ryddig innlegg.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet ønsker
ulik samfunnsutvikling. Fremskrittspartiet vil
at markedskreftene skal dominere, mens vi ser
behov for folkevalgt innflytelse og en viss sty-
ring. Derfor er også Fremskrittspartiet for EØS
og EF-medlemskap, mens Senterpartiet er imot
begge deler. Det eneste våre to partier er enige
om, er at EØS-avtalen burde vært lagt ut til fol-
keavstemning. Men det forhindret dessverre
Arbeiderpartiet og Høyre tidligere i dag.

I innstillingen har Fremskrittspartiet en
prisverdig ryddig beskrivelse av konsekvense-
ne av EØS-avtalen som er i tråd med partiets
ønsker, men som Senterpartiet mener er uhel-
dig. Carl I. Hagen og Fridtjof Frank Gundersen
skriver bl.a. at de ser med tilfredshet på at EØS
gjør det nødvendig å avskaffe diskriminerende
norsk konsesjonslovgivning. De antar at et fritt
arbeidsmarked i EØS vil øke lønnsforskjellene i
Norge. De finner det verken ønskelig å opprett-
holde Vinmonopolet eller sannsynlig at det kan
opprettholdes i EØS. De har med tilfredshet
merket seg at vi må avskaffe Norsk Medisinal-
depot og avvikle råfiskloven. De ser det som en
stor fordel ved EØS-avtalen at den innebærer

begrensninger i adgangen til å gi statsstøtte, og
at støttebegrepet ikke bare omfatter direkte
overføringer, men også skatte- og avgiftslettel-
ser, billige lån, statsgarantier, billigsalg av
varer og energi, samt støttekjøp av aksjer med
videre. Og de ser ikke EØS som en varig løsning
for Norge.

Kan Gundersen som jurist og professor med
spesiell innsikt i internasjonal rett innestå for
de refererte vurderingene? Og hvorfor mener
Fremskrittspartiet at det er fordelaktig at vi må
fraskrive oss full råderett over våre naturres-
surser? Og endelig: Ser Gundersen på EØS-av-
talen som en god mulighet for å kunne nå poli-
tiske mål som Fremskrittspartiet står for?

Fridtjof Frank Gundersen: Vi ønsker selvføl-
gelig råderett over våre naturressurser. Også
Fremskrittspartiet ønsker det - la meg fastslå
det. Men vi ønsker ikke å diskriminere mot ut-
lendinger og utenlandsk kapital. Vi ønsker å
likestille EF-borgere og EF-bedrifter/EØS-be-
drifter med norske bedrifter. Det er ikke det
samme som at vi avskjærer oss råderetten over
våre naturressurser. Den har vi selvfølgelig i
behold. Vi må bare ikke gi regler sona favorise-
rer norske bedrifter, og ut fra Fremskrittspar-
tiets ideologi er det ikke noen grunn til å gjøre
det. Vi vil nemlig slippe dem til som utnytter
ressursene best. Det er det som er det beste for
Norge. Om det er norske eller utenlandske be-
drifter som gjør dette, er oss knekkende likegyl-
dig. Det vesentlige er at dette gjøres effektivt og
rasjonelt, og at vi får mest mulig ut av våre res-
surser. Da får vi en sterkere Økonomi her i lan-
det til å foreta investeringer, til å løse sosiale
problemer, til å ta vare på våre eldre, til å redu-
sere våre skatter osv. Alt dette kan vi oppnå
hvis vi driver en litt mer rasjonell forretning her
i landet og ikke driver med politikk og politisk
innblanding i absolutt alle mulige disposisjo-
ner.

Det er en helt annen tankegang enn Senter-
partiets vi her presenterer. Jeg respekterer
fullt ut Senterpartiets måte å se det på. Og jeg
er enig med Restad: Vi ser fakta på samme måte
på mange områder, men vi har altså et helt for-
skjellig ideologisk utgangspunkt. Og heldigvis
for den politiske debatt her i landet finnes det
slike uenigheter.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Paul Chaffey: Stortinget skal i dag og i mor-
gen diskutere og ta stilling til den mest omfat-
tende avtalen Norge noensinne har forhandlet
fram med andre land - en avtale som krever
vedtak med % flertall på grunn av suverenitets-
avgivelse til overnasjonale organer.



1992. 15. okt. - Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS) m.v.

197

Ifølge reklamen skal EØS-avtalen gi Norge
innflytelse på beslutninger som angår oss. Det
er ofte en viss forskjell på reklame og virkelig-
het. EF-kommisjonær Frans Andriessen for-
holdt seg nok mer til virkeligheten da han ifølge
den danske avisa Information den 30. juli i fjor
hadde skrevet i et forhandlingsnotat at (over-
satt til norsk)

«EFTA-landenes assosiering med EFs beslut-
ningssystem vil bli begrenset til muligheten
av på visse klart definerte områder å kunne
gi uttrykk for deres synspunkter. Til syvende
og sist vil det bli EF som setter EØS' dagsor-
den.»
Vi kan slå fast at Andriessen fikk helt rett.

Det er EF som skal fastsette dagsorden for og
innholdet i EØS.

Ifølge reklamen er EØS-avtalen en avtale
som skal gi oss fire nye og uprøvde friheter. I vir-
keligheten vil EØS-avtalen gi oss et slags nytt
forbudssamfunn der det dukker opp en rekke
nye forbud og reguleringer på områder der det
tidligere fantes valgmuligheter og handlefri-
het:
- Det blir forbudt med offentlige inngrep for å

styre kapitalbevegelsene.
- Det blir forbudt for en kommune eller et fylke

å støtte lokale bedrifter når det skal kjøpes
inn varer eller bygges.

- Statsstøtte som vrir handelen, er ifølge artik-
kel 61 forbudt.

- Statsmonopoler som vrir handelen, er ifølge
artikkel 16 forbudt.

- Det blir forbudt å endre den norske patent-
loven i tråd med det det tidligere var et fler-
tall for i Stortinget, nemlig å forby patenter
på liv.

- Det blir forbudt å innføre strengere krav til
varer begrunnet i helse, sikkerhet eller miljø
dersom det ødelegger for den frie varebeve-
gelsen. Det blir i all hovedsak forbudt å opp-
rettholde de standardene vi allerede har, i
mer enn to år til.

- Det blir forbudt for oljeselskapene å støtte
norsk verkstedindustri ved å gjøre sine inn-
kjøp der fordi alt nå skal ut på anbud.
I tillegg til at folkevalgte på alle nivåer og

sentrale og lokale myndigheter får mindre
handlefrihet på grunn av disse og mange andre
nye forbud, fører EØS-avtalen til stor usikker-
het på mange områder.

EFTAs overvåkningsorgan skal gå igjennom
alle former for offentlige støtteordninger og
norsk lovgivning for å avgjøre om dette er foren-
lig med EØS-avtalen. Når Stortinget stemmer
over EØS-avtalen i morgen kveld, vet vi f.eks.
ikke om distriktspolitiske støtteordninger som
transportstøtte og differensiert arbeidsgiverav-
gift vil være forbudt. Det vet vi ikke før avtalen
trer i kraft.

Vi vet heller ikke om Vinmonopolet kan opp-
rettholdes i EØS. Det er grunn til å tro at det
blir vanskelig i og med at EF generelt forbyr
statsmonopoler. Arbeiderpartiet og Kristelig
Folkeparti har imidlertid litt vanskelig for å
innrømme det. I innstillingen heter det i en
merknad fra Arbeiderpartiet og Kristelig Fol-
keparti:

«Disse medlemmer viser videre til EF-dom-
stolens økende forståelse for at medlemslan-
dene kan opprettholde og innføre nasjonale
ordninger som er begrunnet ut fra bl.a. hen-
syn til folkehelse, forbrukervern og effektiv
avgiftskontroll, jf. avtalens artikkel 6 om at
EF-domstolens fortolkninger før underteg-
ning av avtalen skal legges til grunn for EF-
regler som er inntatt i EØS-avtalen.»
Man stoler altså i Arbeiderpartiet og Kriste-

lig Folkeparti på at det er EF-domstolen som
skal ordne opp og redde Vinmonopolet i Norge.
Det er nokså optimistisk når en tenker på at
ingen av EF-landene har vin- eller brennevins-
monopoler, at EF-domstolen aldri har forlangt
det innført i noe EF-land, og at både Romatrak-
taten og EØS-avtalen inneholder uttrykkelige
forbud mot statsmonopoler.

I forsøkene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Fol-
keparti og Høyre på å bagatellisere konsekven-
sene av EØS-avtalen, får vi høre at vi kan styre
og fordele og gjøre stort sett det vi vil, bare det
ikke vrir konkurransen og skaper nye handels-
hindringer.

At Høyre slår seg til ro med dette, synes jeg er
greit. Høyre mener at konkurranse og jakt på
profitt skal overordnes alt annet. Men når også
Arbeiderpartiet synes det er greit at vi inngår
en avtale som forbyr handelshindringer og of-
fentlige inngrep mot konkurransen, da blir jeg
bekymret for hva som er i ferd med å skje i det
partiet. Det er ikke mulig å føre en god miljøpo-
litikk uten å vri konkurransen. Skadelige varer
skal være forbudt, eller svært dyre. Miljøvenn-
lige varer skal være billige. Det er konkurran-
sevridning, og det er god miljøpolitikk.

Det er heller ikke mulig å få en rettferdig for-
deling i et samfunn uten at man vrir konkur-
ransen mellom landsdeler og mellom grupper i
samfunnet. Hele venstresidas ideologiske
grunnlag bygger jo på at uregulert fri konkur-
ranse er skadelig for samfunnet som helhet, og
at det må styres med utgangspunkt i folkevalg-
te organer. Arbeiderpartiet har beveget seg me-
get langt til høyre dersom man avviser det.

1980-tallet i Norge var høyrepolitikkens tiår.
Den ble riktignok ført av vekslende regjeringer.
Men uansett regjering: Det ble privatisert, av-
regulert og liberalisert. Resultatet har vi sett i
form av arbeidsløshet, økt ulikhet, bankkrise og
en økonomisk nedtur da regningene skulle be-
tales.
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SV har lært nok av erfaringene på 1980-tallet
til å anbefale en helt annen politikk. Kristelig
Folkeparti, Høyre og Arbeiderpartiet anbefaler
det motsatte av oss. Ved å godta EØS-avtalen
binder de Norge til å gå videre på den veien vi
gikk på 1980-tallet, med økt konkurranse, libe-
ralisering, avregulering og markedsløsninger.
Denne gangen skal en sikre seg mot at folke-
valgte ombestemmer seg, ved å forby styring på
en rekke områder. Vi blir bundet til masta.

Miljøpolitisk blir vi bundet til en forbruks-
vekstpolitikk som fører med seg økt forurens-
ning, økt energiforbruk og økt sentralisering.
Det påviser EF selv i en glimrende rapport om
miljøvirkningene av EFs indre marked, Tksk
Force-rapporten, som kom i 1989. Farlig avfall
blir sett på som en vare som kan omsettes fritt,
også over landegrensene. Det blir økte regiona-
le forskjeller og økt press på storbyene. I og med
at EØS-avtalen knytter Norge til det indre mar-
kedet i EF, er dette skadevirkninger også Norge
vil oppleve.

Dersom EØS-avtalen vedtas, vil det sannsyn-
ligvis være den mest omfattende miljøbeslut-
ning som noen gang er tatt i Norge, langt større
enn mange tiltak vi i dag krever konsekvens-
analyser for. Men det har Stortinget ikke fått.
Proposisjonen inneholder et helt kapittel om
Økonomiske konsekvenser av EØS-avtalen,
men bare et lite avsnitt om miljøvirkningene.

EØS-avtalen begrenser Norges fremtidige
handlefrihet i miljøpolitikken. Vi mister mulig-
heten til å gå foran, ved å innføre høyere stan-
darder for helse, sikkerhet og miljø. Prinsippet
om at en vare som er godkjent i ett land, skal
omsettes fritt også i andre land i EØS, vil gjøre
det umulig å stenge miljøskadelige produkter
ute.

EØS-avtalen er ingen endelig avtale. Den vil
utvides fortløpende. Etter hvert som EF vedtar
nye lover og regler for det indre marked, vil
EØS-avtalen vokse dersom det ikke blir lagt
ned et norsk veto. EF har en rekke nye lover og
regler under forberedelse som skal utvikle det
indre markedet videre og videre. Mange av dis-
se nye lovene vil ramme norske interesser eller
ytterligere undergrave vår evne til å styre sam-
funnsutviklingen på tvers av vilkårlige mar-
kedsløsninger.

EF vedtok i juni et nytt direktiv om innkjøp
av offentlige tjenester, et direktiv som dreier
seg om kollektivtransport, avfallshåndtering,
renovasjon, renhold, vedlikehold, kloakkbe-
handling og en rekke andre områder som skal
gjøres til gjenstand for fri konkurranse.

SV sendte et brev til handelsministeren den
2. oktober for å få svar på noen spørsmål vi har i
forbindelse med det direktivet. Vi fikk svar i
går, og der står det:

«Offentlig kontrollerte selskaper som leverer

tjenester til stat, fylker eller kommuner, vil
kunne omfattes av tjenestedirektivet.»
Men proposisjonen fra Regjeringen innehol-

der ingen vurdering av konsekvensene av dette.
EF har på trappene nye direktiver om patent

på liv og om lisenser for leting etter og utvin-
ning av oljeressurser, det såkalte oljedirektivet.
Disse direktivene er i strid med vesentlige nors-
ke interesser.

Problemet med den mye omtalte vetoretten
er at den strider mot noe av hovedpoenget i
EØS-avtalen, at EF og EFTA skal ha nøyaktig
det samme regelverket for alt som regulerer
den frie flyten av varer, tjenester, kapital og ar-
beidskraft. Dersom vetoretten brukes, får EØS
et regelverk som skiller seg fra EFs.

Et veto vil virke provoserende på EF og de
andre EFTA-landene dersom Norge insisterer
på å holde viktige næringssektorer utenfor den
frie konkurransen, samtidig som Norge har ad-
gang til EFs marked. Vi risikerer derfor at and-
re deler av avtalen blir satt ut av kraft som et
resultat av at vi bruker vetoretten, og at EØS-
avtalen undergraves dersom det skjer for ofte.

Vetoretten setter derfor EF-tilhengere i Nor-
ge i et vanskelig dilemma fordi de ikke har in-
teresse av at EØS og EF blir for ulikt. Det er
vanskelig å brukte veto i EØS og samtidig argu-
mentere for et EF-medlemskap der vi må
akseptere det vi legger ned veto mot. Samtidig
vil det virke rart dersom vetoretten ikke tas i
bruk, fordi det vil undergrave EØS-avtalens
troverdighet som en selvstendig avtale.

SV er mot EØS-avtalen, og slipper heldigvis
dette dilemmaet. Men dersom Stortinget i mor-
gen vedtar EØS-avtalen, vil SV arbeide for at
vetoretten tas i bruk når viktige interesser står
på spill. Vi vil anbefale veto på alle områder som
begrenser kontroll og styring med naturressur-
ser, som olje og gass, fisk og vannkraft. Styrin-
gen med de naturressursene er en forutsetning
for å skape full sysselsetting og en mer rettfer-
dig fordeling.

Vi vil også anbefale veto på områder som inn-
skrenker Norges handlefrihet til å sikre høyere
standarder begrunnet i miljø, helse, arbeids-
miljø eller sikkerhet, og på områder hvor
grunnleggende samfunnsverdier står på spill,
eller der nye regler bryter med globale fellesin-
teresser.

Kampen om vetoretten, som kommer dersom
Stortinget vedtar EØS-avtalen i morgen, er
også i sin kjerne en kamp om EØS, og om i hvor
stor grad Norge skal tilpasses EFs indre mar-
ked. EØS er ingen varig eller stabil løsning for
Norge. EØS kan ikke, slik Kristelig Folkeparti
tror, samle EF-tilhengere og EF-raotstandere i
et slags kompromiss. Dynamikken i EØS er
sånn at vi på nytt og på nytt vil bli konfrontert
med om vi passivt skal følge etter i dragsuget
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fra EFs egen utvikling, eller om Norge skal bi-
dra til å utvikle EFTA bort fra den ekstreme
markedsliberalismen og forbmksvekstpolitik-
ken.

EØS-avtalen er ikke planlagt som et varig al-
ternativ. Regjeringen ser ikke på den som et va-
rig alternativ, og det gjør heller ikke den finske
og svenske regjeringen. Avtalen er heller ikke
skapt sånn at den kan bli varig. Den kan bli et
haleheng til EF, der vi kopierer alt av lover og
regler i EF. Men hvis vi tar vetoretten i bruk og
EF og EFTA-delen av EØS går i ulik retning, så
vil EØS-reglene gradvis oppheves og erstattes
med bestemmelser i den nåværende frihandels-
avtalen.

Det er knyttet en del myter til stortingsfler-
tallets argumenter for EØS-avtalen. En myte
flertallet prøver å spre, er at frihandelsavtalen
med EF skal ha utspilt sin rolle, og at EØS er
det eneste alternativet for Norge. Hvis man løf-
ter blikket litt og ser rundt seg i Europa, vil man
se at det stadig blir framforhandlet nye frihan-
delsavtaler. Både EF og EFTA har framfor-
handlet nye frihandelsavtaler med Polen, Un-
garn, Tsjekkoslovakia, Tyrkia og Israel. Det for-
beredes avtaler også med en rekke andre land.
Mellom landene i det nye og mer samlede Euro-
pa og mellom land i Europa og land utenfor ut-
vikles det nå et nettverk av frihandelsavtaler
som ikke er tro kopier av EFs indre marked og
underlagt EFs vedtak på samme måte som
EØS. Frihandelsavtaler ser ut til å ha framtida
for seg, i motsetning til EØS.

En annen myte er at det skal være enorme
fordeler og helt bagatellmessige ulemper knyt-
tet til EØS-avtalen. Den bagatelliseringen av
hva EØS-avtalen betyr, er nokså alvorlig for
den politiske debatten i Norge. For EØS-av-
talen er dramatisk. Den vil bety betydelige end-
ringer av det norske samfunnet når den trer i
kraft og betydelige endringer etter hvert som
EF vedtar nye lovregler som vi skal kopiere. Det
er jo ikke sånn at andre land skal endre sin poli-
tikk for å slippe inn norske varer og tjenester,
mens vi vil være helt uberørt eller bare oppleve
fordeler. Det er tvert imot sånn at EF-landene
beholder sitt regelverk som det er og står fritt til
å endre det som de ønsker, mens EFTA-landene
skal tilpasse seg på alle områder, eller som Høy-
re så helt riktig sier i en særmerknad i innstil-
lingen:

«EØS-avtalen gir Norge meget begrenset
innflytelse - selv i spørsmål som angår Norge
i betydelig grad.»
I et anfall av ekstrem ærlighet sier Høyre her

noe som er helt riktig. Vi får ikke særlig stor
innflytelse - det er det andre som får - på spørs-
mål av svært stor betydning for Norge.

Noe av det mest urovekkende ved EØS-av-
talen og dens utvikling framover, er at den ikke

bare dreier seg om markedsadgang for varer og
tjenester og fri etablering i vanlig næringsvirk-
somhet. Den dreier seg også om kontroll og sty-
ring med naturressurser. Det er svært uheldig
at Regjeringen i forhandlingene har byttet bort
adgang til norske fiskeressurser med relativt
beskjedne tollettelser. Adgang til markeder og
adgang til naturressurser er to prinsipielt for-
skjellige ting som ikke skal byttes.

Det er heller ikke bra når kontroll og styring
med norske olje- og gassressurser blir svekket
på grunn av EØS. I EØS blir det forbudt å bruke
vare- og tjenestekjøp fra norske bedrifter som et
sysselsettingspolitisk eller distriktspolitisk
virkemiddel. Alt skal ut på anbud i hele EØS.
Ja, det blir til og med forbudt å kjøpe fra land
utenfor EØS dersom anbudene er billigere, men
under 3 pst. billigere enn EØS-anbud. Det kan
faktisk fordyre innkjøpene til bl.a. oljesektoren.

De ansatte i Nordsjøen og på land i oljerela-
tert virksomhet er redde for hva EØS vil bety for
lønnsvilkår, arbeidsvilkår og sikkerheten. De
har gått til politisk streik på grunn av denne be-
kymringen. Bakgrunnen er dels god informa-
sjon om hva EFs indre marked innebærer på
andre områder som gir grunn til å være på vakt
mot at de samme prinsippene skal gjelde i olje-
virksomheten. Og bakgrunnen er dels mangel
på informasjon og garantier fra Regjeringen
når det gjelder hva den vil gjøre for å stanse nye
EF-direktiver som ikke er i vår interesse.

Det nye lisensdirektivet fra EF-kommisjonen
kan føre til at også oppdrag angående leting
etter og utvinning av oljeressurser skal ut på
anbud. Det er i strid med dagens norske oljepo-
litikk og vil gjøre det langt, langt vanskeligere å
styre oljepolitikken på en sånn måte at den ska-
per positive ringvirkninger i Fastlands-Norge.
Det er skuffende at Regjeringen ikke har sagt
klart fra om den vil legge ned veto mot dette di-
rektivforslaget dersom det kommer opp i EØS-
komiteen.

Behandlingen av EØS-avtalen kan være et
slags forvarsel om hvordan hverdagen vil bli in-
nenfor EØS. På samme måte som det var Re-
gjeringen som framforhandlet EØS-avtalen og
de rundt l 300 EF-lovreglene vi må godta som
et resultat av den, blir det Regjeringen og ikke
Stortinget som blir lovgiver når nye EØS-lover
skal vedtas. Det er Regjeringen som vil sitte i
EØS-komiteen, det lovgivende organet. Dens
møter er lukket. Forberedelsene fram til EF-
kommisjonen legger fram et forslag, og møtene i
EFs ministerråd som vedtar EF-lover, er hem-
melige. Dersom vår regjering får viktige opplys-
ninger, kan den bestemme hva den vil dele med
Stortinget, og hva den ikke vil dele med Stortin-
get. Det innebærer en ny maktforskyvning fra
storting til regjering og en helt ny type lukket-
het og hemmeligholdelse innenfor politikken.
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Hva kan så Stortinget gjøre? Det utenriksko-
miteen brukte den knappe tiden til da vi be-
handlet EØS-avtalen, var å stille spørsmål til
Regjeringen. Mange ble ikke besvart spesielt
godt. Vi vet f.eks. nesten ingenting om de rundt
250 nye EF-lovene som er vedtatt etter 1. au-
gust 1991, og som skal inn i EØS-avtalen i løpet
av neste år, for det kunne ikke eller ville ikke
Regjeringen si noe om. Jeg er redd denne nokså
ufullstendige behandlingen av en så viktig av-
tale kan bli vanlig framgangsmåte hver gang
det kommer en ny lov fra EF, og det blir ingen
lykkelig situasjon for det norske demokratiet.

Jeg vil oppsummere SVs hovedkritikk mot
EØS-avtalen til slutt:

For det første knytter avtalen Norge til EFs
indre marked, et marked som bygger på en
tvers igjennom tradisjonell veksttankegang der
hardest mulig konkurranse og minst mulig sty-
ring skal gi økonomisk vekst. Vekstøkonomien
øker miljøproblemene, særlig forurensningene
og energiforbruket, samtidig som nasjonale
miljøtiltak må vike dersom de går på tvers av
markedsfrihetene.

For det andre: Fri bevegelse av varer, tjenes-
ter og kapital i et område med 380 mill. mennes-
ker vil skape sentralisering i stor skala, både av
næringsvirksomhet, arbeidsplasser, bosetting
og av politiske beslutninger. Avstanden til de
som skal vedta lover, vil øke, og det blir vanske-
ligere å påvirke for organisasjoner og enkelt-
personer. Profesjonelle lobbyister kan kanskje
glede seg over denne utviklingen, men for folk
flest er jeg redd det ikke er noen fordel med lan-
ge avstander og stadig flere beslutninger bak
lukkede dører. EØS vil derfor skape dårligere
vilkår for alle former for folkelig motmakt.

Og for det tredje: EØS vil binde opp og be-
grense norsk handlefrihet der den trengs aller
mest, i kampen mot arbeidsløsheten og i kam-
pen for å gi Norge en mer ledende rolle i den glo-
bale miljøpolitikken. Norsk historie har i etter-
krigstiden vært preget av at utfordringer og
problemer i folks hverdag har blitt fanget opp
av politiske krefter som her i landet har utviklet
politiske styringsredskaper for å mestre utford-
ringene. EØS-avtalen er etter mitt syn et his-
torisk brudd med det grunnlaget, og SV vil der-
for anbefale Stortinget å stemme imot EØS-av-
talen.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til fem replikker med svar.

Tom Thoresen: Nasjonalisme er et vondt ord i
enhver politisk debatt, og det kan ramme urett-
ferdig. En av dem som ikke bør rammes, er Paul
Chaffey. Men nettopp derfor forbauser det meg
litt at hele hans innlegg var bygd opp rundt na-
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sjonalstaten som ramme og eventuelle trusler
mot norske ordninger som hovedbudskap.

La gå med at vi alle kan føle usikkerhet også
ved deler av EØS-avtalen. Men EØS-avtalen
skal jo være et bidrag til å løse problemer. Og
hva er hovedproblemene i norsk politikk sett
fra et venstresynspunkt? Ja, det tror jeg Paul
Chaffey og jeg er enige om. Det er arbeidsledig-
heten, det er miljøproblemene, og det er mulig-
heten for en tilvekst i norsk økonomi som kan
opprettholde og videreutvikle velferdsstaten.
Vi ser at vi allerede i dag innenfor nasjonalsta-
tens ramme har problemer på alle disse områ-
dene. Vi ser også at det som skjer i det store EF-
området, kan ha større betydning for oss enn
det vi kan løse på nasjonal basis. Derfor er min
hovedutfordring til Chaffey i denne debatten:
Hvordan skal vi kunne utnytte det potensial
som ligger i å løse våre problemer på disse vitale
områdene, ikke ved forsvarslinjer, men i sam-
handling og interaksjon med Det europeiske
fellesskap, som er et fundament uansett, også
for vår innenrikspolitikk?

Paul Chaffey: Først til nasjonalisme og frem-
medfrykt. Jeg skjønner etter hvert svært lite
når Arbeiderpartiets ene representant fra Øst-
fold går opp og skjeller oss i SV ut for å vise
fremmedfrykt, og så kommer den andre repre-
sentanten opp nå og sier at han ikke mistenker
oss for det. Jeg vil i hvert fall takke Tbm Thore-
sen for at han ikke beskylder oss for det, så kan
vi jo fortsette diskusjonen med Arbeiderpar-
tiets øvrige representanter i Stortinget.

Det spørsmålet Tom Thoresen tok opp, er vik-
tig. Og det er helt åpenbart at vi har ulike vur-
deringer av hvordan vi kan være med på å på-
virke den videre prosessen i Europa. Det SV har
problemer med å se, er at Norge er med på å på-
virke utviklingen i Europa i noen positiv ret-
ning ved å kopiere 1300 EF-direktiver og for-
ordninger som til sammen er på 15 000 sider,
som Stortinget har fått noen uker på å gå inn i,
og å gå inn for en avtale som gjør at vi vil få nye
doser med dette hele tiden. Det er jo ingen på-
virkning. Lett vil det ikke være å påvirke for et
lite land uansett, men det vil være lettere hvis
vi her i Norge selv gjør noe med situasjonen for
vårt demokrati, for våre arbeidstakerrettighe-
ter og for vår miljøpolitikk, fordi det er på et na-
sjonalt plan demokratiet i hvert fall hittil har
vært på sitt mest utviklede.

EFs indre marked bygger på fri bevegelse av
varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Det
betyr at det skal konkurreres om alt, og når
man konkurrerer, konkurrerer man bl.a. på
pris. Jeg vil ikke inn i et system der bl.a. ar-
beidskraft skal konkurrere på lønn, arbeidstid
og sikkerhetsbestemmelser slik at alle kommer
dårligere ut enn det de gjorde tidligere.
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John G. Bernander: Jeg er forundret over hva
en del års politisk erfaring har gjort med den
åpne, spørrende, nysgjerrige og konstruktive
sosialisten Paul Chaffey, som stod som redaktør
av de ni innspill i Europa-debatten og ville ta et
oppgjør med gamle dogmer og finne nye løsnin-
ger, når alt han nå greier å bidra med i hoved-
innlegget sitt, er hva han er imot, er bekymret
for eller stiller seg tvilende til. Kan hende er det
nettopp den politiske erfaring Paul Chaffey har
fått fra behandlingen i sitt eget parti av disse ni
innspill, som gjør ham så bekymret. For i re-
plikkordvekslingen i trontaledebatten i fj or om-
kring folkeavstemningsspørsmålet, svarte
Paul Chaffey:

«Og selvfølgelig, hvis det blir en folkeavstem-
ning, så vil vår stortingsgruppe respektere
resultatet av den. Det er nokså selvsagt, så
vidt jeg kan skjønne, når man fremmer et
slikt forslag.»
I dag er altså det redusert til at de vil lytte til

og selvfølgelig vektlegge de råd de får, avhengig
av hvor de kommer fra. Men noe konstruktivt,
innspill som går på utfordringene som vi ser i
Europa og i norsk økonomi, fikk vi ikke - i for-
hold til antidumpingspørsmålet, som berører
tusenvis av norske arbeidsplasser i Distrikts-
Norge, i forhold til trygghet og åpenhet og forut-
beregnelighet, som vi trenger i det markedet
hvor vi opererer med våre produkter, og hvor vi
er avhengig av import, eller for den saks skyld
det miljø- og sikkerhetsorienterte. Spesifikasjo-
ner, standarder og krav som stilles til våre
varer, fastsettes av andre, uten at vi har mulig-
het til å påvirke situasjonen. Derfor må jeg si at
den eneste logiske utgang når det gjelder Paul
Chaffeys bekymring for mangel på påvirkning
jo må være å si at vi kommer et stykke på vei
med EØS, la oss ta skrittet for full medvirkning
gjennom fullt medlemskap.

Paul Chaffey: Først når det gjelder den smule
folkeavstemningsdebatt vi har fått. For å unn-
gå misforståelser: Jeg mener akkurat det sam-
me nå som jeg gav uttrykk for i trontaledebat-
ten i fjor, hvor vi også hadde en debatt om folke-
avstemning om EØS. Vi er innstilt på å respek-
tere resultatet av en folkeavstemning om EØS.

Når det så gjelder behandlingen jeg har fått
av min stortingsgruppe, synes jeg den er rela-
tivt god. Jeg har 20 minutters taletid her i dag
til å legge fram partiets syn. Den åpne og nys-
gjerrige holdningen John G. Bernander etter-
lyser, tror jeg fortsatt er til stede. Og hvis man
skal ha en åpen og nysgjerrig holdning og finne
løsninger på de store miljøproblemene vi står
overfor, på styringsproblemene i samfunnet, på
arbeidsløsheten, trenger vi en del ting. Vi tren-
ger valgmuligheter, vi trenger handlefrihet. Og
jeg er stygt redd for at vi i stor grad vil miste den

innenfor en EØS-avtale, mens vi vil ha større
mulighet til å være åpne og nysgjerrige og prøve
ut andre løsninger enn de det europeiske konti-
nentet prøver ut, hvis vi står utenfor EØS-av-
talen.

Når det gjelder antidumping, innrømmer vi
at EØS-avtalen fjerner det for industrivarer -
ikke for fisk, dessverre - men vi mener at ulem-
pene på en rekke andre områder er langt større,
så den fordelen er ikke stor nok til at vi sier ja til
EØS-avtalen.

Nå har jeg også ærug talt store problemer
med å få helt tak i om Høyre synes EØS-avtalen
er særlig bra. Når det gjelder innflytelse f.eks.,
har Høyre høyst ulike merknader. På side 28 i
innstillingen sier Høyre sammen med Arbei-
derpartiet og Kristelig Folkeparti:

«Dette flertall vil peke på at Norge gjennom
EØS får mulighet til å påvirke utformingen
av nye regelverk i handelsområdet som mot-
tar 80 pst. av Norges vareeksport.»
Men to sider lenger ut i den samme innstil-

lingen sier Høyre: (Presidenten klubber)
«EØS-avtalen gir Norge meget begrenset

innflytelse - selv i spørsmål som angår Norge
i betydelig grad.»
(Presidenten klubber igjen)

Presidenten: Hvis representanten Chaffey
ønsker å sitere Høyre ytterligere, er jeg redd for
at det må skje i et senere innlegg. Vi må respek-
tere tidsgrensene slik de er satt.

Tor Mikkel Wara: Representanten fra SV be-
skrev det han kalte «dramatiske» endringer for
det norske samfunnet dersom vi får en EØS-av-
tale. Et poeng har han, når man ser tilbake på
EØS-debatten. Det er at vi som er tilhengere av
EØS, stadig vekk må ut og forklare hvilke end-
ringer dette vil medføre for det norske samfunn,
og hvorfor summen av det vil være til gagn for
Norge.

Det SV gjør med sin beskrivelse, er å spille på
en frykt for forandring, og samtidig fremstille
det som om det å si nei til EØS er det samme
som å si ja til status quo, at da skjer ingenting,
da vil ingenting endre seg, da vil man kunne
fortsette som før. Men det er jo ikke tilfellet.
Hvis Norge blir det eneste vesteuropeiske land
som blir stående utenfor EØS, det er da vi står
overfor en dramatisk endring i Norges posisjon.
Hvis grensen for det indre marked går ved
svenskegrensen, vil det være noe helt nytt. Det
vil være det som er det nye, som Norge må for-
holde seg til uansett. Det å spille på en slags
frykt for forandring og det ukjente som vil skje
med EØS, mener jeg ikke er riktig, sett i sam-
menheng med det ukjente og de endringer vi må
gjennomføre hvis vi som enste vesteuropeiske
land ikke blir med i det europeiske samarbeid.
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Så spørsmålet blir egentlig: Tror SV virkelig at
dersom Norge blir det eneste land som ikke er
med i EØS, kan vi fortsette som før, det vil ikke
påvirke oss, verken utenrikspolitisk eller han-
delspolitisk, at vi får en grense mot Sverige som
vi tidligere ikke har hatt. Og hvis han tror at det
vil medføre endringer, hvilke endringer er det
så han tror vil komme? Og hvordan har SV
tenkt å kunne takle dem?

Paul Chaffey: Tor Mikkel Wara sa at tilhen-
gerne av EØS var tvunget til å reise rundt og
forklare endringene man får på grunn av EØS.
Jeg har inntrykk av at det er litt varierende
hvor gode man er til det. Men jeg vil for så vidt gi
ros til Fremskrittspartiet, fordi bl.a. deres re-
presentant Fridtjof Frank Gundersen er en av
dem som i klartekst beskriver de nokså drama-
tiske endringene på mange områder EØS-av-
talen vil føre med seg.

Så til spørsmålet om endringer dersom vi
skulle si nei til EØS. Selvfølgelig vil ikke sam-
funnet forbli uendret dersom vi sier nei. Et-
hvert samfunn vil endre seg uansett. Men der-
som EF går videre med sitt indre marked, og
kanskje noen av EFTA-landene blir med på en
EØS-ordning, vil ikke den adgangen vi har til
det markedet, bli borte. Vi har tollfri adgang til
EFs marked for våre industrivarer. Det vil vi
fortsatt ha. Hvis EF velger å fjerne sine interne
grenser og grensekontrollene, vil det for så vidt
være en fordel også for norske eksportbedrifter,
helt uavhengig av en EØS-avtale eller ikke.
Men det vi kan hvis vi sier nei, er å velge i hvor
stor grad og på hvilke områder vi vil tilpasse
oss. Det er ikke noe forbud mot å følge opp EF-
vedtak. Dersom EF gjør vedtak som vi er enig i
og syns er gode, kan vi føre den samme politik-
ken. Men vi vil altså ha langt større sjanser til å
si nei og føre en annen politikk.

Et område hvor det vil være betydelige pro-
blemer uansett tilknytning, er f.eks. miljøom-
rådet. Det er ikke vi i SV som har funnet på at
EFs indre marked er et miljøødeleggende pro-
sjekt, det har EF selv påpekt. Det vi påpeker, er
hvordan markedskreftene i det indre markedet
vil skape en rekke nye og større miljøproblemer
dersom de slippes ut, slik det blir i EFs indre
marked, med økt forurensning, energiforbruk
osv. Vi tror at ved å si nei til EØS, vil handlefri-
heten til å gjøre noe med dette være større, men
det skjer ikke automatisk at vi får gjort noe med
det.

Odd Holten: Alle må vi erkjenne at vi er under
stadig forandring ut fra de vedtak flertallet i
Stortinget til enhver tid fatter.

Statsministeren hadde under sin orientering
i Stortinget forleden dag som utgangspunkt at
det er behov for et nært og sterkt samarbeid i

Norden, men at det også er behov for et samar-
beid i Europa. Det gjelder ikke minst på områ-
der innenfor miljøarbeid, ressursutnytting, ut-
danning og forskning.

Siden 1972 har Norge stadig fått større sam-
handel med EF-området. Norske bedrifter er
avhengig av dette markedet, og god markeds-
adgang er viktig for arbeidsplasser og for de
mange eksportbedrifter. Denne nære samhan-
del skaper bedre forhold for gjensidige og for-
pliktende avtaler. Jeg vil tro at også SV ser det-
te behovet som viktig.

Tidligere har Chaffey bidratt med nyanse-
ring av debatten når det gjelder Europa-spørs-
målet. Nå har han henfalt til en svart/hvitt-ten-
king som ikke inngir tillit. Skal vi tro Chaffey,
er det bare Norge som tenker fornuftig, og at
Norge f.eks. kan løse miljøproblemene alene.
Slik er det selvfølgelig ikke.

Handelsavtalen fra 1973 inneholder ingen
avtale om regler for antidumping, tjenestesek-
toren og regler for offentlige innkjøp. Hvordan
har SV tenkt seg å løse disse spørsmål i fram-
tida dersom EØS-avtalen forkastes?

Paul Chaffey: Nyansering er tydeligvis å
være enig med Kristelig Folkeparti, og hvis
man er uenig, driver man med svart/hvitt-ten-
king. Jeg synes det er en litt unyansert hold-
ning.

Holten og Kristelig Folkepartis holdning til
hele EØS-arbeidet minner meg litt om mannen
som kom hjem til familien og sa at han skulle ta
ut alle vinduene i huset. Resten av familien ble
selvfølgelig skrekkslagne og sa: Vi kommer til å
fryse i hjel hvis vi tar ut alle vinduene av huset -
det er vinter snart, og det er kaldt ute. Nei da, sa
mannen, tenk på hvordan vi skal påvirke tem-
peraturen ute!

Kristelig Folkeparti er et parti som i veldig
mange saker ikke skiller seg så mye ut, men
samarbeider fra sak til sak med andre partier
og er stolt av det - i denne saken altså bl.a. med
Høyre og Fremskrittspartiet. Men på ett områ-
de er Kristelig Folkeparti et unikt parti: Det er
det eneste partiet i Norge som mener at EØS-
avtalen er et varig alternativ. Alle andre mener
at det er umulig, og heller ikke ønskelig, fordi
EØS-avtalen ikke er konstruert, laget/skapt
som et varig alternativ til verken frihandelsav-
talen eller medlemskap i EF. Enten sier man ja
til alt EF vedtar, og da er man veldig nær et
medlemskap, eller så legger man opp til en
annen politikk der man tar i bruk vetoretten og
sier nei til nye regler, og da er noe av poenget
med EØS borte.

Det jeg gjerne vil høre fra Kristelig Folkeparti
i løpet av den videre debatten, er: Hva mener
Kristelig Folkeparti at Regjeringen skal gjøre i
forhold til nye vedtak og direktiver på områder
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som er viktige for Norge, som f.eks. oljesekto-
ren, genteknologiområdet og spørsmålet om so-
sial dumping? Er Kristelig Folkeparti av den
oppfatning at hvis man skal redde EØS-avtalen
som et varig alternativ, må man si nei til å legge
ned veto, si ja til alle nye EF-direktiver på de
områdene?

Jens Stoltenberg: I sitt svar til Bernander sa
Paul Chaffey - hvis jeg hørte riktig - at SV vil
respektere en folkeavstemning omEØS. Samti-
dig vet vi at SV ikke vil respektere en folkeav-
stemning om norsk EF-medlemskap uten at
man stiller veldig strenge krav, som i realiteten
innebærer at man trenger 60-70 pst. ja-flertall
for å få Norge inn i EF.

Hvis det er riktig at dette er SVs holdning til
folkeavstemning, er det altså et massivt sam-
menbrudd for prinsipper og et veldig selvmotsi-
gende syn på bruk av folkeavstemning — og i og
for seg en interessant nyhet i denne debatten.

I sitt hovedinnlegg sa Paul Chaffey at EØS-
avtalen vil gjøre det umulig å stenge miljøska-
delige produkter ute fra det norske markedet.
Det er feil. Avtalen sikrer oss mulighet til å
stenge miljøskadelige produkter ute fra det
norske markedet. Det er ikke bare en papirbe-
stemmelse, det viser en rekke dommer i EF-
domstolen. Danskene har fått rett til å nekte
import av engangsemballasje når det gjelder øl
og mineralvann. I Italia nekter de import av
plastposer som vanskelig kan brytes ned i na-
turen. Vi har en rekke dommer som sikrer lan-
det mulighet til å nekte import av matvarer
med rester av plantevernmidler og fargestoffer.
EF-landet Tyskland har verdens strengeste av-
fallspolitikk, verdens strengeste krav til gjen-
vinning og resirkulering, selv om det er et mas-
sivt brudd på den ubegrensede retten til fri flyt
av varer.

Disse eksemplene og mange andre viser at
det indre markedet og EF-retten sikrer mulig-
het til å begrense import av miljøskadelige pro-
dukter. Derfor er det slik at EØS-avtalen egent-
lig handler mer om å lage regler for frihandel
enn å ha ubegrenset flyt av frie varer. Alternati-
vet til en EØS-avtale er en frihandelsavtale.
Min vurdering er at en frihandelsavtale gir oss
mindre sikkerhet for miljøbegrunnede handels-
restriksjoner enn en EØS-avtale vil gi.

Mitt spørsmål til Chaffey er hvordan han kan
påstå at vi ikke kan nekte import av miljøska-
delige produkter når mange EF-land vitterlig
gjør det i dag.

Paul Chaffey: For å ta spørsmålet om folkeav-
stemning først: Jens Stoltenberg hørte helt rik-
tig. Jeg kan svare bekreftende på spørsmålet.
Vi vil respektere en folkeavstemning om EØS.
Stortinget ble valgt i 1989 uten noen omfatten-

de debatt om EØS. Jeg har i innlegget mitt sagt,
og jeg viser for så vidt til det også ellers, at Stor-
tinget formelt kan vedta EØS-avtalen i morgen
uten noe problem. Det er ingen demokratiske
eller formelle hindringer. Men mandatet ville
vært bedre dersom man hadde hatt en folkeav-
stemning om EØS først.

Når det gjelder spørsmålet om EF-medlem-
skap og folkeavstemning i den forbindelse, er
det et spørsmål som ligger langt fram i tid, og
som jeg er helt overbevist om at Stortinget vil
komme tilbake til med debatter om senere. Men
jeg regner med at Jens Stoltenberg kjenner det
vedtaket SV har gjort i landsstyret om det
spørsmålet.

Så til miljøspørsmålene: Jeg har inntrykk av
at det Jens Stoltenberg her prøver å si, er at EF
har en helt utmerket miljøpolitikk som ikke
gjør at fri bevegelse av varer skaper noen pro-
blemer, at det bare er fordeler forbundet med
medlemskap i EF. Det hadde jo vært hyggelig.
Da hadde det kanskje ikke vært så stor vits i å
gå inn for å påvirke, for da ville de jo ført en helt
all right politikk i utgangspunktet. Men jeg er
uenig i den beskrivelsen Jens Stoltenberg gir av
EF. Jeg er uenig i EFs politikk på svært mange
områder når det gjelder varesirkulasjon. Jeg er
f.eks. uenig i en politikk som sier at farlig avfall
defineres som en vare og skal kunne kjøpes og
selges fritt mellom landene, og at hvis et land
har behandlingskapasitet for sitt eget farlige
avfall, skal de på lik linje kunne importere av-
fall fra andre land. Jeg synes det må være riktig
at man begrenser f.eks. avfallsflyten mellom
landene, og at man gjør det bl.a. ved å si at farlig
avfall ikke skal krysse de nasjonale landegren-
ser.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Kåre Gjønnes: Fra 1. januar 1993 gjennom-
fører EF sitt indre marked med felles konkur-
ranseregler. Da oppstår en ny situasjon. Noen
vil si: «Eg veit det, men likar det ikkje.» Likevel,
dette er en realitet som Norge må forholde seg
til, dersom vi skal skaffe norsk næringsliv like
konkurransemuligheter på et marked som i ut-
gangspunktet ikke er vårt, men som er EFs. Det
nye EØS-området mottar allerede 80 pst. av vår
eksportrettede produksjon, og det viser hvor
viktig dette markedet er for vårt næringsliv.
Spørsmålet blir da: Hvordan møter vi denne si-
tuasjonen best - ved handelsavtalen, som vi har
i dag, eller en EØS-avtale?

Allerede i 1989 debatterte Stortinget den nye
situasjonen som ville oppstå fra 1. januar 1993.
Et samlet storting mente da at dagens handels-
avtaler ville være for dårlige, og at vi hadde be-
hov for en ny avtale med EF sammen med de
andre EFTA-landene.



204 1992. 15. okt. - Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS) m.v.

Det er også i Kristelig Folkepartis stortings-
gruppe i dag et klart flertall som etter en samlet
vurdering er kommet til at Norge trenger en
EØS-avtale sammen med de andre EFTA-lan-
dene. Kort sagt: Det ville etter vårt syn være
uheldig for norsk næringsliv om Norge som det
eneste land i Vest-Europa ble stående utenfor
dette store økonomiske samarbeidsområdet.

Kristelig Folkeparti støtter EØS-avtalen for-
di vi ønsker den skal være en selvstendig og va-
rig løsning på vårt handelspolitiske samar-
beidsbehov overfor det øvrige EFTA og EF. Jeg
vil understreke dette, fordi dette skiller oss
klart fra de partier og politikere som ønsker at
Norge skal gå inn som medlem av EF-unionen.
Politisk sett går det her et hovedskille.

Enkelte har forsøkt å skape den falske myte
at EØS er en slags «snikinnmelding» i EF, ja det
settes nesten likhetstegn mellom EØS og EF.
Det er feil. Utenrikskomiteens flertall slår det-
te fast:

«EØS er en omfattende avtale, men funda-
mentalt forskjellig fra EF-medlemskap. EØS
omfatter ikke tilslutning til EF's utenriks- og
sikkerhetspolitikk» - som måtte komme ~
«EFs felles landbrukspolitikk og EF's felles
fiskeripolitikk. Avtalen omfatter heller ikke
helse- og sosialpolitikk, handelspolitikk over-
for tredjeland, skatte- og avgiftspolitikken og
opphevelse av grensekontrollen. Fremtidig
utvikling av EØS-samarbeidet forutsetter
enstemmighet mellom EF og EFTA EF-med-
lemskap ville derimot bety en binding til EF's
fremtidige utvikling mot økonomisk, mone-
tær og politisk union.»
Det er spredt så mye desinformasjon og så

mange misforståelser at det er viktig å fastslå
disse fundamentale forskjellene. Dette erkjen-
ner i innstillingen både nei til EF-partiet Kris-
telig Folkeparti og ja til EF-partiet Høyre. Det
som skiller Arbeiderpartiet fra Høyres EF-ja, er
etter min mening bare noen få uker - til Arbei-
derpartiets landsmøte i november er overstått.

Det hevdes av enkelte at Stortinget ikke har
noe mandat til å vedta EØS-avtalen. De mener
EØS er funnet på i løpet av denne stortingspe-
rioden. Faktum er at EØS-prosessen ble satt i
gang på EFTA-møtet i Oslo i mars 1989, før stor-
tingsvalget, med samlet støtte fra Stortinget.

Derimot ble det den gang, før valget, sagt fra
arbeiderpartiregjeringen at norsk EF-medlem-
skap ikke ville være noen aktuell sak. Dersom
Regjeringen i november gjør alvor av å sette i
gang en medlemskapsprosess før velgerne har
fått si sin mening i valg, ja da vil det være en
utvikling som Kristelig Folkeparti er grunnleg-
gende uenig i.

Jeg vil ved denne korsvei si som mange and-
re, ikke minst fra arbeiderbevegelsen: Stopp
med EØS-avtalen! Send ingen EF-søknad!

EØS-avtalen ivaretar våre behov for sam-

handel med resten av Vest-Europa. Dette fratar
faktisk Ja til EF deres viktigste argument for
medlemskap. Medlemskapsdebatten blir der-
imot nå et spørsmål om vi vil bli innlemmet i
EFs økonomiske og politiske union.

Det hevdes fra SV og Senterpartiet at EØS-
avtalen ikke bare er uheldig; de hevder at den
også er helt unødvendig, siden Norge gjennom
handelsavtalen allerede har frihandel med EF.
Det er rett at frihandelsavtalen har fungert
godt når det gjelder handelen med industriva-
rer, men det går ikke an å stikke under stol at
det er mange problemer som den gamle han-
delsavtalen slett ikke tar opp og derfor heller
ikke løser. La meg nevne noen av de nye mulig-
hetene med en EØS-avtale.

For det første: Denne avtalen løser antidum-
pingproblemet for norsk eksportnæring, med
unntak av fisk.

For det andre: EØS betyr redusert toll for en
rekke fiskeslag og foredlede fiskeprodukter
som vi ønsker å selge til EF-land.

For det tredje: Norsk næringsliv får rett til å
delta i konkurransen om store offentlige inn-
kjøp i hele Vest-Europa. I dag kan vi på flere om-
råder risikere å stenges ute selv om norske be-
drifter faktisk har det beste tilbud.

For det fjerde: Handelsavtalen omfatter ikke
kjøreregler for handelen med tjenester. Det gjør
EØS-avtalen, og dette har betydning for trans-
portsektoren, skipsfart, bank forsikring, tele-
kommunikasjoner osv.

For det femte: EØS-avtalen gir felles teknis-
ke standarder og produktkrav, noe som forenk-
ler handelen mellom vesteuropeiske land.

Videre: EØS gir en felles konkurranselovgiv-
ning og norsk deltakelse i EFTA-organer som
overvåker regelbrudd. Dette"sikrer likebehand-
ling og forutsigbarhet for næringslivet. Dette er
ikke minst viktig - og det vil jeg understreke -
dette er ikke minst viktig for næringslivet skal
tore å investere i nye arbeidsplasser i Norge.

Norge vil som et lite land alltid ha begrenset
innflytelse, men EØS-samarbeidet og deltakel-
sen i EØS-organene vil gi Norge en deltakelse
og påvirkningsmulighet som handelsavtalen
ikke gir. Nå kan vi være med og påvirke det
europeiske regelverk, som vi i praksis vanske-
lig kan unngå å tilpasse oss uansett samar-
beidsform - faktisk på samme måte som vi har
tilpasset oss siden 1972.

Til slutt: EØS-avtalen sikrer Norge adgang
til en rekke europeiske samarbeidsprogram-
mer, bl.a. for små og mellomstore bedrifter.

Den forutsigbarhet og markedsadgang som
EØS-reglene gir, er viktige for norske eksport-
næringer. Eksportbedriftene ligger i stor grad
nettopp i Distrikts-Norge. Smelteverk, møbel-
fabrikker og fiskeforedlingsbedrifter er gode
eksempler på nettopp dette.

Men utfordringen ligger ikke bare hos næ-
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ringslivet. Det kreves også at vi politikere - på
riksplan og lokalt - evner å svare på den endre-
de situasjon i Europa med en nasjonal politikk
som ivaretar våre mål og verdier. Den kampen
vil fortsatt komme til å stå her i Stortinget. Av
denne grunn har Kristelig Folkeparti gjennom
innstillingen forsøkt å få oppslutning om en del
viktige mål og retningslinjer for den nasjonale
politikken framover.

Vi legger vekt på at et flertall i Stortinget slår
fast målet om å redusere alkoholforbruket med
25 pst. fram til år 2000, og at det skal være en
forsterket innsats mot den uregistrerte omset-
ning og forbruk av alkohol.

Et stort flertall i utenrikskomiteen slår også
fast at Vinmonopolet kan opprettholdes innen-
for EØS. Vi vil beholde Vinmonopolet for å be-
grense alkoholomsetningen, sikre en god folke-
helse og forebygge sosiale problemer. Dette er
grunner som er relevante i forhold til EØS-re-
gelverket.

For Kristelig Folkeparti er det også viktig å få
en felles merknad med Arbeiderpartiet om at
omsetningsformen for sterkøl blir tatt opp i for-
bindelse med Stortingets behandling av stats-
budsjettet for 1993. Jeg er glad for at sosialmi-
nisteren allerede nå har varslet at Regjeringen
vil foreslå å overføre omsetningen av sterkøl til
Vinmonopolets utsalg. Dette viser at vilje til na-
sjonal politikk også kan gi konkrete resultater.

Også på bioteknologiområdet har Kristelig
Folkeparti gått aktivt ut. Norge kan fremdeles
ha en streng nasjonal lovgivning for utsetting/
bruk og salg av levende genmodifiserte organis-
mer. Dette er også begrunnet i etiske og sam-
funnsmessige hensyn.

For Kristelig Folkeparti er det videre viktig at
Regjeringen vil stå fast på den strenge norske
tolkning og praktisering av patenteringsloven
for genmodifiserte organismer. Flertallet i
utenrikskomiteen har lagt avgjørende vekt på
denne forsikringen fra Regjeringen, i og med at
det er nasjonal politikk.

Videre ber flertallet Regjeringen vurdere å
fremme forslag til lovendring slik at patent-
loven hjemler adgang til å utarbeide forskrifter
til loven som ivaretar den norske praktisering
fra det tidspunktet EØS-avtalen blir underteg-
net.

Kristelig Folkeparti vil at norske myndighe-
ter skal øve maksimalt påtrykk for å påvirke in-
ternasjonalt regelverk, fordi utviklingen uten-
for vårt lands grenser uansett er av stor betyd-
ning også for Norge. GATT-reglene kan faktisk
bli viktigere enn EØS når det gjelder patente-
ringspraksis.

Det er gjennom de siste ukene reist kritiske
spørsmål til EØS og norsk oljepolitikk. Det er
viktig å slå fast at EØS-avtalen som sådan ikke
berører norsk suverenitet og rett til nasjonal

styring med ressursene. Kristelig Folkeparti vil
aldri oppgi Norges rett til å forvalte disse nasjo-
nale ressursene. Jeg tror faktisk det er klart
flertall for det her i Stortinget.

Kritikken mot EØS-avtalen er ofte opphengt
i detaljer. Men av og til tar den også opp grunn-
leggende problemstillinger, som når det spørres
om den er i strid med hensynet til u-landene og
miljøet.

Når det gjelder vår handel med u-land, ville
EF-medlemskap medføre at Norges tollpoli-
tikk, vår handelspolitikk overfor u-landene, ble
bestemt fra Brussel. Verken handelsavtalen
eller EØS-avtalen er noen tollunion, slik EF er.
Derfor vil u-landspolitikken fortsatt avgjøres
av Stortinget.

Det er også bare EF-medlemskap som inne-
bærer at noe av den nasjonale u-hjelpen må gå
gjennom EF-kanaler. Både ved handelsavtalen
og med EØS unngår vi dette. Vi står fritt til å
utforme vår egen bistandspolitikk.

Det er fra enkelte reist sterke innvendinger
mot den frihandelspolitikken som vestlige in-
dustriland fører. At denne politikken også har
konsekvenser for miljøet og naturressurser,
kan vanskelig benektes. Dette bruker mange
også som et argument mot EØS-avtalen. Men
tar vi disse innvendinger på alvor, rammer kri-
tikken også handelsavtalen med EF, som jo
nettopp er frihandel i praksis. Denne har i til-
legg medvirket til økonomisk vekst som har
brakt Norge i toppsjiktet av verdens ressursfor-
brukere. Man kan lure på hva som menes med
miljøpolitikk. Svaret må ligge i at samhandelen
og produksjonen underlegges strengere inter-
nasjonale miljøkrav — krav som forplikter alle
konkurrenter og ikke fører til konkurs for næ-
ringslivet i enkeltland som måtte ønske å gå
foran. Det er nettopp denne modellen EØS-av-
talen bygger på, i motsetning til handelsav-
talen, som ikke stiller noen miljøkrav.

Verdidebatten står på dagsordenen. En an-
klage fra enkelte politiske partier går på at
Kristelig Folkeparti ved å støtte EØS-avtalen
svikter i verdispørsmål. Det er en sterk anklage
som virkelig slår mot Kristelig Folkeparti, og
nettopp derfor brukes den også. Dette er på-
stander jeg vil ta kraftig avstand fra. De samme
partier må spørre seg selv: Hvordan stemte de
da forslag om rettsvern for ufødt liv var oppe i
Stortinget? Hva gjorde de da Stortinget sist be-
handlet forslag om partnerskapslov for homofi-
le? Hvordan stiller de seg til viktige sider ved
vår familiepolitikk? Hva mener de om kristen
verdiforankring i barnehage og skole? Hvordan
håndteres situasjonen for våre friskoler?

Listen kan med letthet gjøres lenger. Verdier
må ikke bli spørsmål om nasjonale grenser, øko-
nomi og selvråderett alene.

Ordet «verdier» kan lett misbrukes til å bli et
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ord uten mening, dersom en ikke samtidig for-
teller hva en legger i dette ordet. Dersom selv-
råderetten brukes til å bryte ned et verdigrunn-
lag som er helt fundamentalt for vårt samfunn,
kan ikke verdivimpelen vaie særlig høyt.

Jeg vil avslutte med å sitere et utsnitt fra den
etter hvert så kjente nyttårstalen til Vaclav Ha-
vel:

«Vi lever i en moralsk fordervet atmosfære.
Vi lider av en moralsykdom. Vi har ikke lært å
tro på noe, ikke bry oss om hverandre, bare
sørge for oss selv.»
Dette var en analyse av et kommunistisk sys-

tem i oppløsning og en planøkonomi som hadde
spilt fallitt. Men det alvorligste var at moral,
etikk og tro var blitt borte, omsorgen for hver-
andre manglet, realiser-deg-selv-prinsippet
var det som var igjen. Den samme analyse kan
gjøres for et kapitalistisk system eller for et sty-
resett med blandingsøkonomi.

Det er med andre ord ikke først og fremst de
økonomiske system som bestemmer verdiene.
Disse må forankres i moral, etikk, tro og neste-
kjærlighet, samt viljen til å ta oss av hverandre.

Kristelig Folkeparti vil både med og uten en
EØS-avtale bygge på et slikt kristent verdifun-
dament i vår nasjonale og internasjonale poli-
tikk.

Jeg anbefaler på vegne av flertallet i Kristelig
Folkepartis gruppe EØS-avtalen, og da som et
varig og selvstendig alternativ til EF-medlem-
skap.

Tore A. Lil tved hadde her overtatt pre-
sidentplassen.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til fem replikker.

Kirsti Kolle Grøndahl: I fellesmerknadene
fra Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folke-
parti heter det at man vil understreke «EØS-av-
talens betydning for norske distrikter». Det he-
ter videre:

«For mange eksportbedrifter som er etab-
lert i distriktene gir avtalen store muligheter
og bedre rammevilkår. I tillegg vil en EØS-av-
tale bidra til å fremme et lønnsomt nærings-
liv i hele landet. Dette vil gi Norge den økono-
miske ryggrad som vil være nødvendig for å
føre en aktiv distriktspolitikk.»
Flertallet konkluderer sin fellesmerknad

med at
«EØS ikke vil redusere Norges muligheter til
å videreføre en aktiv distrikts- og regionalpo-
litikk.»
Senterpartiet, som vanligvis står side om

side med Kristelig Folkeparti når det gjelder
distriktspolitiske spørsmål, har et helt annet
syn på distriktspolitikkens fremtid i EØS. Sen-

terpartiet hevder at norsk distriktspolitikk
«kan bli vesentlig endret gjennom en EØS-av-
tale», og at avtalen vil svekke og endog «under-
grave» de virkemidler som eksisterer for å opp-
rettholde «en spredt bosetting og næringsvirk-
somhet».

Jeg vil gjerne utfordre Kåre Gjønnes til å
komme med noen synspunkter på hvorfor Kris-
telig Folkeparti, i motsetning til Senterpartiet,
har vurdert EØS-avtalen som et positivt virke-
middel for å opprettholde og videreføre en aktiv
distriktspolitikk -ja at Distrikts-Norge faktisk
ville være taperen dersom Stortinget i morgen
sa nei til en EØS-avtale.

Kåre Gjønnes: Aller først viljeg si at distrikts-
politikk er vanskelig. Tar vi et tilbakeblikk på
perioden 1972-1992, har vi knapt hatt en så
stor sentralisering som nettopp i denne perio-
den. Så det er ikke noen garanti for at vi når
våre mål verken med handelsavtale eller med
EØS.

Når jeg skal legge opp min strategi for en dist-
riktspolitikk som. betyr omfordeling i samfun-
net, må jeg, for at det skal lykkes, være villig til
som politiker å gå inn og skaffe det næringslivet
som skal gi noe å omfordele, slike rammevilkår
at det kan gå med overskudd. Det går ikke an å
tenke seg at vi kan fortsette å omfordele av et
underskudd i statsbudsjettet. I dag kjører vi
med et underskudd på 30-50 milliarder kr, og
av det omfordeler vi til distriktene. Vi kan aldri
se for oss at denne situasjonen skal fortsette. En
distriktspolitikk som bygger på at vi ikke gir
næringslivet muligheter til like konkurranse-
vilkår for å få overskudd, er den svakeste dist-
riktspolitikk vi kan bygge opp.

Hvis vi går til dagens handelsavtale f.eks. i
forhold til statsstøtte, er det også slått fast i
denne handelsavtalen at vi ikke kan gi stats-
støtte til bedrifter. Jeg ser helt klart for meg at
om vi møter det indre marked med dagens han-
delsavtale, må vi møte også de kravene som EF
stiller til oss for å være aktører på dette marke-
det. Disse tilpasningene vil komme automatisk.

For meg er aktiv distriktspolitikk å møte det-
te med å gi næringslivet slike muligheter at vi
kan ha noe å fordele gjennom vedtak her i stor-
tingssalen.

Annelise Høegh: Jeg syns at det står respekt
av det arbeidet Kristelig Folkeparti har gjort
med EØS-avtalen, den måten de har vurdert
det på - åpent og fordomsfritt. De har etter en
samlet vurdering kommet frem til det samme
standpunkt som Høyre, nemlig at avtalen er
helt nødvendig for å trygge norske arbeidsplas-
ser, fordi det bare er denne EØS-avtalen som i
dag kan gi norske bedrifter like konkurranse-
vilkår med bedriftene innenfor EF.
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Jeg syns allikevel det er viktig også å minne
om at hverken EØS-avtalen eller et eventuelt
EF-medlemskap vil berøre vår selvbestemmel-
sesrett når det gjelder å fastsette så viktige ting
som pensjoner, helsespørsmål og andre vel-
ferdsordninger.

Men vi har altså ikke fått en så god avtale
som vi kunne ønske oss på alle områder. Det me-
ner Kristelig Folkeparti, og det mener Høyre.
Det er derfor Høyre ser på EØS-avtalen som et
skritt på veien til fullt medlemskap i EF. Det er
bare der vi får stemmerett, der vi får lov til å
være med for fullt å bestemme vår egen og
Europas fremtid.

Kristelig Folkeparti har pekt på at fiskeripo-
litikken, landbrukspolitikken og nå sist også
distriktspolitikken taler mot EF-medlemskap.
Vi i Høyre ser det ikke slik, for selv om vi nå
f.eks. har stått utenfor EF, har tusenvis av nors-
ke gårdsbruk dessverre blitt nedlagt. Det er
kanskje som Gjønnes indirekte også var inne
på, GATT-forhandlingene og ikke EF som kan
oppfattes som en trussel mot strukturen i norsk
landbruk.

USA har ført eplekrig mot Norge, USA har
innført straffetoll på norsk laks fordi vi står ale-
ne, fordi vi ikke har sterke alliansepartnere.
Som et lite land har Norge mye mer å tjene på et
forpliktende internasjonalt samarbeid enn
stormaktene.

Jeg vil derfor spørre Gjønnes: Ser han ikke at
Norge som EF-medlem nettopp kan få den alli-
ansepartneren vi trenger for å gjenvinne selv-
råderett? Ser han ikke at vi som EF-medlem-
mer kan stå sterkere, kan stå imot angrep fra
stormaktene, f.eks. mot norsk primærnærings-
eksport, slik jeg hadde nær sagt NATO-med-
lemskapet har trygget oss mot angrep av mili-
tær karakter?

Kåre Gjønnes: Her kommer den grunnleg-
gende uenigheten mellom Kristelig Folkeparti
og Høyre fram. Jeg er ikke noe overrasket over
det. Jeg har ingen tro på at et EF-medlemskap
skal sikre distriktsj ordbruket. Det er nettopp
derfor vi må ha omfordeling i vårt eget sam-
funn, hvis vi vil gi denne næringen muligheter
til å være interessant i framtida.

Gjennom et industrialisert samfunn har vi
fått et behov for å eksportere produkter til EFs
marked. Det tar jeg til etterretning. Politisk
føler jeg at jeg da har en plikt til å være med og gi
den delen av norsk næringsliv best mulige ram-
mevilkår og konkurransevilkår for å skaffe va-
luta tilbake til vårt eget land. Med EØS-avtalen
har vi fremdeles mulighet til å føre en egen
landbrukspolitikk der de midlene som kommer
inn, kan omfordeles til Distrikts-Norge, og pri-
mærnæringene er jo selve grunnpilaren for at
Distrikts-Norge skal få overleve. For meg er

dette en gjennomtenkt modell. Deretter mener
jeg at EØS-avtalen ivaretar begge disse behove-
ne: styrke norsk industri og gi vilkår for dist-
riktsnæringer - primærnæringer - for å kunne
opprettholde distriktene.

Jeg er klar over at det ligger noe i løypa som
heter GATT. Jeg er også klar over at der ligger
det betydelige problemer. Enhver vil kanskje bli
litt overrasket når den eventuelt skal få virk-
ning også for vårt land. Jeg ser da på GATT som
et større problem enn EØS-avtalen i forhold til
Distrikts-Norge, og jeg er bekymret for dens
virkninger. Men dette er en global internasjo-
nal avtale som vi på mange måter vil bli forplik-
tet til. Men Kristelig Folkeparti ønsker å sette
strek ved EØS-avtalen som et selvstendig og va-
rig alternativ, og vi sier nei til medlemskap av
en økonomisk og politisk union som nå utvikler
seg i EF.

Fridtjof Frank Gundersen: Det kan vel ikke
komme som noen overraskelse at jeg har tenkt å
stille et spørsmål til Gjønnes om Vinmonopolet.
Det skyldes at hans egne velgere legger meget
stor vekt på dette spørsmål, og jeg syns faktisk
de har krav på å få klarlagt den parlamentaris-
ke leders syn på dette. Mitt spørsmål er: Garan-
terer Kåre Gjønnes at Vinmonopolets monopol-
rettigheter kan opprettholdes i EØS? Stiller
han seg som garantist overfor Kristelig Folke-
partis velgere i dette spørsmålet? I tilfelle, er en
slik garanti basert på Gjønnes' egne vurderin-
ger eller på Regjeringens uttalelser?

Gjønnes har uttalt i utenrikskomiteens inn-
stilling at han legger avgjørende vekt på at Vin-
monopolets enerettigheter kan opprettholdes.
Mitt spørsmål er: Hva hvis EFTA-domstolen
kommer til at det er i strid med EØS-avtalen?
Mener han at Norge bør la være å ta hensyn til
en slik avgjørelse i EFTA-domstolen, slik at vi
da begår et folkerettsbrudd, eller mener han at
vi skal benytte vår anledning til å melde oss ut,
eller mener han at dette er en bristende forut-
setning i forhold til Norges tilslutning, slik at
ratifikasjonen faktisk er ugyldig? Jeg har vel-
dig lyst til å vite hva som ligger i Gjønnes' og
flertallets formulering - at de legger_«avgjøren-
de vekt» på dette spørsmålet. Det er vel ikke
bare ment å gi Kristelig Folkepartis velgere en
trygghetsfølelse i dette vesentlige spørsmålet.

Kåre Gjønnes: Det er riktig at overraskelsen
ikke var særlig stor - jeg tenkte jo over hvilke
replikker jeg kom til å få i dag. Jeg må si at det
engasjement som Fridtjof Frank Gundersen
har hatt gjennom en viss tid når det gjelder Vin-
monopolet, er ganske fantastisk. Jeg tror at
hans engasjement faktisk har vært større enn
det Kristelig Folkeparti har hatt. Men jeg tror
det er ut fra en helt annen innfallsvinkel, og det
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er at Fridtjof Frank Gundersen ønsker Vinmo-
nopolet over og ut. Han. ønsker å få bort bruken
av det virkemiddelet i norsk alkoholpolitikk.

Jeg vil også gjerne ha sagt at det nesten er
blitt en myte nå at det er Vinmonopolet som er
hele Norges alkoholpolitikk. Det er jo ikke det.
Det er mange andre forhold utover i kommuner
og fylker, og jeg må spørre: Hvor er de partiene
som har vært mest kritiske til Kristelig Folke-
partis alkoholpolitikk i denne saken, når Kris-
telig Folkeparti fremmer sine forslag rundt om-
kring i kommunestyrene om restriktive ved-
tak? De står ikke som støttespiller da. Hensik-
ten er det kanskje også av og til litt viktig å få
fram.

Vinmonopolet tror vi skal kunne overleve en
EØS-avtale - ut fra det som har foregått i for-
handlinger, det som også står i avtalen, og det
som er sagt fra de nordiske land om hva som er
hensikten med disse monopolene. Det står fak-
tisk i denne avtalen i artikkel 16 at monopol er
det lov å ha, men de må ikke gjennomføres på en
slik måte at de er diskriminerende. Vinmonopo-
let har selv sagt at hvis det er slike forhold ved
Vinmonopolet i dag, skal de gå gjennom sin
praktisering og sørge for at den blir legitim og i
pakt med prinsippet om lik konkurranse. Jeg
må si at den største faren mot Vinmonopolet ut-
gjør faktisk de som i dag forsøker å undergrave
det også i vårt land, og som gjennom innstilling i
Stortinget sier at EF har helt rett - Vinmonopo-
let kan vi ikke opprettholde. Det er et svakt ut-
gangspunkt for å kjempe for noe som man
egentlig vil ha, og som man tror er viktig i alko-
holpolitikken.

Per Aunet: Kåre Gjønnes tilkjennegav visse
holdninger til bioteknologi i sitt innlegg som jeg
ikke har noe problemer med å slutte meg til. For
Kristelig Folkeparti er genteknologi og dermed
en streng holdning til utsetting av genmodifi-
serte organismer og patent på liv naturlig nok
en sentral sak. Arvestoff som overføres fra ge-
nerasjon til generasjon, skal ikke gjøres til han-
delsvare gjennom patentering. Utviklingen på
disse områdene har vært slik at USA har brutt
barrierer, og så har Europa fulgt etter. Genin-
dustrien i Europa forlanger samme liberale ret-
tigheter som i USA for ikke å tape konkurran-
seevne.

I en rapport fra april 1991 karakteriserer EF-
kommisjonen den bioteknologiske industrien
som en nøkkelindustri for EFs konkurranse-
dyktighet, og at det er helt nødvendig for EF å
ha like vidtgående lover og regler som USA og
Japan. EFs utsettingsdirektiv hevder at det er
risikoen for økologiske og helsemessige skade-
virkninger som skal danne grunnlaget for å
nekte utsetting av genmanipulerte organismer.

Kristelig Folkeparti har hevdet at etiske hen-

syn og samfunnsmessig nytte skal vurderes før
tillatelse kan gis. Føler Kåre Gjønnes seg helt
trygg på at Norge vil kunne påberope seg slike
hensyn innenfor EØS? EFs patentdirektiv er til
behandling i EF-systemet. Forslaget slår bl.a.
fast at det ikke skal være til hinder for patent at
materialet forekommer i naturen, og forslaget
åpner for patent på planter og dyr og på deres
avkom. Har Kristelig Folkeparti noen grunn til
å tro at det direktivet ikke vil bli en del av EØS-
regelverket, og vil Kristelig Folkeparti even-
tuelt akseptere et slikt direktiv?

Kåre Gjønnes: Denne replikken var heller
ikke uventet Jeg har hatt en klar forståelse av
at det er nettopp disse to sakene som Kristelig
Folkeparti skal presses på i sluttfasen av EØS-
forhandlingene.

Jeg kunne hatt lyst til å snakke ganske lenge
om bio- og genteknologi, og om hva som er pro-
blemene. Jeg kan godt stille spørsmålet: Når
oppstår det første etiske problem? Jo, det er når
forskeren foretar sine manipuleringer med liv.
Jeg har ikke hørt det nevnt fra noen i denne
sammenheng, men det er når forskeren går inn
og gjør noe med det livet som finnes. I neste om-
gang produseres det en vare som omsettes gjen-
nom handel. Ingen har heller reist noe problem
i forhold til det, f.eks. til melkesyrebakterien.
En handelsmann tjener penger på det ved å sel-
ge det til en bonde som setter det inn i sin pro-
duksjon for å tjene penger på det på nytt igjen.
Patenteringsspørsmålet blir da: Skal den fors-
keren som fant f.eks. den bakterien, ha noen
rettigheter til å tjene penger på den? Denne
sammenhengen i retorikk burde i hvert fall
komme fram når man snakker om dette. Det
viktigste vi kan gjøre når det gjelder bio- og gen-
teknologi, er å se på hvilke rammer forskeren
har for å kunne gå inn og manipulere med ska-
perverket. Jeg mener ikke at patenteringsloven
er uvesentlig, men utfordringene ligger jam-
men også på det første trinnet, og på hvor vi vil
sette grenser.

Jeg er også veldig glad for at det også fra SVs
side er stor omtanke for og omkring bakterier og
mikroorganismer, for det er liv. Men det er en
svikt i logikken når det samme partiet ikke har
det samme engasjementet i forhold til det ufød-
te liv. Da sier de at dette er en privatsak som vi i
det offentlige ikke skal blande oss bort i og lage
regler og lover for, altså for det ufødte mennes-
keliv. Det er tross alt en del grader forskjell mel-
lom disse former for liv som vi snakker om. Ikke
for at jeg vil nedtone det første, men jeg føler at
SV mangler engasjement for det andre.

Johan J. Jakobsen: Kåre Gjønnes har i sine
innlegg i dag kommet med til dels sterk kritikk
mot komiteens mindretall. Det er helt i orden.
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Vi tar denne kritikken med stor ro, og jeg går ut
fra at Kåre Gjønnes er helt og fullt klar over at
den til dels beske kritikken han kom med tid-
ligere i dag ikke bare rammer Senterpartiet og
SV, men også fremtredende medlemmer av
hans egen stortingsgruppe og flertallet av Kris-
telig Folkepartis velgere.

Kåre Gjønnes har vært opptatt av den politis-
ke enighet om å starte opp EØS-prosessen. Men
da er det også et ganske interessant poeng at av
de tre representantene fra Kristelig Folkeparti
som var med på Lysebu og satte grenser for
EØS-prosessen og grenser for de fire friheter,
har en representant meldt seg ut av partiet i
protest mot partiets håndtering av EØS-saken,
en annen av representantene sitter i salen og er
enig med Senterpartiets syn når det gjelder
denne saken.

Kristelig Folkepartis program sier følgende:
« . . . Norges forhold til EF skal baseres på nå-
værende tilknytningsform.»
Når en ser på den meget omfattende EØS-av-

talen som foreligger, som innebærer langt på
vei full økonomisk integrasjon med EF, har jeg
særdeles vanskelig for å forstå at Kristelig Fol-
keparti kan forsvare sin stemmegivning slik
den er signalisert, med bakgrunn i sitt pro-
gram. Jeg har lyst til å spørre Kåre Gjønnes til
slutt, etter å ha hørt innleggene fra Arbeider-
partiet, Høyre og Fremskrittspartiet her i dag,
som har ivret så sterkt for EF-medlemskap:
Føler ikke Kåre Gjønnes at partiet nå blir brukt
av tre partier som aldri har hatt noe annet mål
for EØS-prosessen enn at dette skal være en
brekkstang for EF-medlemskap, en mellomsta-
sjon på veien mot norsk EF-medlemskap?

Kåre Gjønnes: Jeg har i motsetning til enkel-
te andre ofte uttrykt full respekt for dem som er
kommet fram til et annet syn enn meg selv i
EØS-saken. Når jeg holder innlegg og argumen-
terer, gjør jeg det naturligvis ut fra det ståsted
jeg selv har, og ut og fra det jeghar tro på, og som
jeg er trygg på er et viktig ståsted og stand-
punkt for meg i dag.

Jeg må også si at jeg er litt overrasket over at
jeg skal være urolig for at jeg står sammen med
Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i
denne saken. For meg er det viktig hva politikk
er. Det er ikke lenge siden at lederen av Senter-
partiets programutvalg sa at Senterpartiets po-
litikk egentlig var ganske lik Arbeiderpartiets.
Man kan jo si at det er innholdet av politikken
som former samfunnet. Hvis det er slik at enig-
heten er fullstendig med unntak av EF-spørs-
målet, er jeg litt overrasket over den kritikken
som går på at Kristelig Folkeparti skulle ha
blitt bondefanget i den sammenhengen.

Jeg har ikke noe problem med å finne en hel
rekke saker der Kristelig Folkeparti er funda-

mentalt uenig med Arbeiderpartiet, med Frem-
skrittspartiet og med Høyre. Men i en sak som
denne, som vi føler er viktig for Norge, der vi fo-
retar et viktig valg om vi eventuelt skulle stille
oss på siden av alle de andre land i Vest-Europa,
skulle vi da innta et annet standpunkt for at vi
eventuelt skulle komme utenom å være enig
med Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspar-
tiet? Det kan det ikke være riktig for et politisk
parti å gjøre.

Jeg føler at vi har gått igjennom avtalen,
resonnementene, konsekvensene og ut fra det
foretatt en helhetsvurdering på vegne av oss
selv i Kristelig Folkeparti, ikke på vegne av Ar-
beiderpartiet eller Høyre. Vi har sagt at vi har
ansvaret, men det ansvaret hadde vært akku-
rat likedan om vi hadde sagt nei. Kristelig Fol-
keparti hadde også da kommet til å stå i skudd-
linjen i denne salen hvis vi skulle debattert sa-
ken ut fra det utgangspunktet. Vi må bare bære
denne saken, og det har vi tatt mål av oss til å
gjøre.

Presidenten: Replikkordskiftet er slutt.

Jo Benkow gjeninntok her presidentplas-
sen.

Anne Enger Lahnstein: La meg innlednings-
vis understreke betydningen av et bredt og for-
pliktende internasjonalt samarbeid. De globale
utfordringer vi står overfor, er i første rekke
knyttet til den urettferdige fordelingen, den
økologiske ubalansen og de enorme forurens-
ningene. Fattigdommen og miljøproblemene
kan bare møtes gjennom forpliktende interna-
sjonalt samarbeid basert på erkjennelsen av en
gjensidig avhengighet mellom nord og sør og
mellom den rike og fattig del av verden.

Noen mener åpenbart at EF og EØS er svaret
på behovet for internasjonalt samarbeid. Jeg er
ikke enig i dette. Tvert imot vil EF-tenkningen
om sterkere økonomisk vekst og mer markeds-
liberalisme i den rike del av verden føre til en
utvikling i gal retning. Ifenkningen er foreldet
og dårlig egnet til å møte de krav om mer rett-
ferdig fordeling og en økonomisk vekst begren-
set av hensynet til miljø og forvalteransvar.

Norge deltar i et omfattende internasjonalt
samarbeid. På regjeringsplan deltar vi i over
100 internasjonale organisasjoner. Vi har en
åpen økonomi og er avhengig av gode handels-
forbindelser. Som et lite land vil vi være tjent
med regler for den internasjonale handel, men
vi må selvsagt stille krav til innholdet i slike re-
gelverk nettopp for å sikre miljø, fordeling, sosi-
al rettferdighet og bærekraftig utvikling. Det er
altså ikke slik at et ja til EØS og EF er et ja til
internasjonalt samarbeid, mens et nei til EØS
og EF er et nei til internasjonalt samarbeid.
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Noen forsøker å sette likhetstegn mellom EFs
overnasjonale samarbeid for å sikre markeds-
styring og internasjonalt forpliktende samar-
beid. Til det vil jeg si: Det har aldri vært slik at
nasjonal selvstendighet har vært til hinder for
forpliktende internasjonalt samarbeid - det ser
vi selvfølgelig, og vi vil aktivt delta i utformin-
gen av verdenssamfunnet.

Også i dagens debatt bør selvsagt spørsmålet
om utviklingen i hele Europa være et sentralt
og viktig tema. Fred, stabilitet og sikkerhet er
grunnleggende forutsetninger for utvikling av
demokrati og bedre levekår for befolkningen.
Spørsmålet er hvordan vi best kan bidra til den
alleuropeiske utvikling.

EF vil gjennomføre sitt prosjekt om det indre
marked fra 1. januar 1993. EØS-avtalen er en
oppfølging av nettopp dette. Hensikten er å ska-
pe et stort marked basert på de såkalt fire fri-
heter: fri bevegelse av varer, tjenester, kapital
og personer. Dynamikken i det indre marked
skal øke den økonomiske veksten og bedre EFs
konkurranseevne i forhold til USA og Japan ...

Presidenten: Presidenten beklager meget å
avbryte taleren - det skal ikke bli noe fratrekk i
tid. Men siden det nærmer seg den reglements-
messige tid, vil presidenten foreslå at Anne En-
ger Lahnstein får bli ferdig med sitt innlegg, og
at vi også gjennomfører et replikkordskifte
etter dette før formiddagsmøtet avbrytes.

Med det samme presidenten har ordet vil han
også gjøre oppmerksom på at hensikten er å fo-
reslå at man i kveldsmøtet i dag fortsetter ut-
over den reglementsmessige tid frem til kl. 23. -.,
Det anses bifalt.

Unnskyld avbrytelsen.

Anne Enger Lahnstein: Da tror jeg jeg gjentar
den siste setningen:

Dynamikken i det indre marked skal øke den
økonomiske veksten og bedre EFs konkurran-
seevne i forhold til USA og Japan. De fire fri-
heter skal føre til en ny arbeidsdeling mellom
landene. Kapitalen går dit kapitalen gir størst
avkastning, heter det. Resultatene ser vi i form
av fusjoner, oppkjøp, utflagging og slakting av
bedrifter. Det indre marked fører til store og
antatt rasjonelle enheter, og det er selvsagt en
fordel med nærhet til de store markeder. De sto-
re blir større, de rike blir rikere - og flere faller
igjennom. Og vi ligger jo langt borte fra de store
markedene; store enheter i Norge er små i inter-
nasjonal sammenheng. Desto viktigere er det at
vi sikrer råderetten over ressursene våre.

I dag behandler Stortinget EØS-avtalen -
den mest omfattende avtale Norge noen gang er
invitert til å ratifisere. For første gang skal
Stortinget anvende Grunnlovens § 93, om avgi-
velse av suverenitet.

Å vedta EØS-avtalen er langt på vei å si ja til
det Norge sa nei til i 1972. Vi skal bli en del av
det indre marked og underkaste oss EFs regel-
verk for de fire friheter. VG kaller det full økono-
misk integrasjon med EF. I Sverige snakkes det
om økonomisk medlemskap i EF. Nå er enkelte
områder i utgangspunktet ikke omfattet av av-
talen, som landbruk og fisk. Men dette stemmer
jo heller ikke. Når det gjelder fisk, er det i høy-
este grad et tema med en uakseptabel kobling
mellom markedsadgang og ressurstilgang. Det
er jo ikke markedene, men ressursene som her
er minimumsfaktoren. Også når det gjelder
landbruk, legges det opp til en tilpasning til EF
med en utviklingsklausul med klare føringer i
retning av et mer konkurransebasert jordbruk.
Dette vil etter min mening få store konsekven-
ser både for kystkulturen og for bosettingen i
landet for øvrig.

EØS-avtalen handler ikke først og fremst om
markedsadgang, slik en kan få inntrykk av. Det
er vi sikret gjennom frihandelsavtalen. Frihan-
delsavtalen er ikke datostemplet. A bygge vide-
re på frihandelsavtalen er således et godt og
realistisk alternativ til EØS. Den er basert på
gjensidighet og på felles interesser. Således har
den tjent norske formål, og den har også vært til
glede for EF-landene.

I tillegg til frihandelsavtalen har vi en rekke
bilaterale avtaler med EF. Vi deltar i samarbei-
det både i utdannings-, forsknings- og miljøpro-
grammer, og vi er også med i en rekke standard-
iseringskomiteer. På denne måten kan vi tilpas-
se oss felles standarder uten å måtte gi opp krav
om høyere standarder når det gjelder helse, sik-
kerhet og miljø.

Å bruke den store eksporten vår til EF/EFTA-
området som argument for EØS-avtalen er
etter min mening misvisende. Tvert imot er jo
denne eksporten uttrykk for at frihandelsavta-
len fungerer utmerket, at vi har varer markedet
etterspør, og at vi er konkurransedyktige i pris
og kvalitet. Uavhengig av tilknytningsform vil
konkurransen øke og stille stadig større krav til
våre eksportnæringer.

Det er skapt forhåpninger om at EØS-avtalen
vil øke sysselsettingen og skape arbeidsplasser
i Norge. Her kommer nok virkeligheten til å
innhente EØS-tilhengerne, er jeg redd. De be-
regninger som er foretatt om konsekvensene av
EØS-avtalen når det gjelder sysselsettingen,
viser at ledigheten snarere vil øke enn avta,
først og fremst fordi avtalen vil føre til økt kon-
kurranse på hjemmemarkedet, som jo er hen-
sikten. I innstillingen har Senterpartiet tatt
med en del ledighetstall for EF-landene. De
viser at den gjennomsnittlige ledighet i EF er på
9,4 pst. mot 5,6 pst. i Norge. Tallene er fra april i
år. Ungdomsledigheten i EF er i gjennomsnitt
på 18,4 pst. - høyest i Spania med 31,2 pst- A tro
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at det indre marked vil redusere ledigheten,
mener jeg er vel optimistisk, men her vil erfa-
ringene gi oss svaret.

Nei, EØS-avtalen dreier seg ikke først og
fremst om markedsadgang. Den griper derimot
inn i styringen av samfunnet vårt og avgrenser
vår handlefrihet på viktige områder. Over 80
norske lover og nær 200 forskrifter skal forand-
res som en følge av avtalen. Rett over nyttår er
detbebudet en «EØS Del 2», dvs. alle de direktiv
EF har vedtatt i tidsrommet fra forhandlingene
om EØS-avtalen sluttet, og fram til jul, og som
er såkalt EØS-relevante direktiv. Her kommer
direktiv om transport, om bio- og genteknologi
og dessuten det omtalte oljedirektivet.

Om EØS-avtalen ratifiseres, vil vi bindes til
framtidig regelverk. Bare EF har initiativrett
til utformingen av det framtidige regelverk. Vi
får ha med embetsmenn i komiteer, og i EØS-
komiteen skal som nevnt EFTA-landene tale
med en stemme. Stortingets rolle som lovgiver
vil bli betydelig svekket. Vel skal vi vedta love-
ne, men det blir en direkte følge av vedtak i
EØS-komiteen. Dette betyr en massiv overfø-
ring av makt fra norske folkevalgte organer til
EØS-systemet i Brussel og Genéve.

Som jeg tok opp i utsettelsesdebatten tidlige-
re i dag, mangler dessuten Regjeringen svar på
helt avgjørende punkter. Det gjelder spørsmå-
let om hvordan man skal møte sosial dumping,
spørsmål knyttet til oljedirektiv og konsesjons-
lovgivningen.

EØS-avtalen innebærer tilslutning til det
grunnleggende prinsipp at det er forbud mot
nasjonale fortrinn. Det betyr at vi må fjerne de
bestemmelsene i konsesjonslovgivningen som
kan være et vern mot oppkjøp av bedrifter fra
utlandet. Hva som kommer i stedet, har Regje-
ringen nå hatt to år på seg til å fortelle oss. Kan-
skje har Regjeringen problemer? For det er selv-
sagt slik at ingen bestemmelser, hvor kompli-
serte de enn måtte bli, kan veie opp det lovmes-
sige vern og styringsprinsipp som retten til å
begrense utenlandske interesser og gi nasjona-
le fortrinn, er.

Jeg vil advare sterkt mot å undergrave det
lovmessige vern og vår styringsrett over natur-
ressursene. Det er trist å registrere at det som
tidligere ble framholdt som viktig og positivt,
nemlig å sikre norske interesser, nå nærmest
blir framstilt som negativt og stemplet som dis-
kriminerende. Og så forsøker man å mistenke-
liggjøre oss som vil ha disse bestemmelser og
denne styringsretten. Det blir vel nasjonalt,
sies det, ikke uten undertone. Men denne sty-
ringsretten har ikke brodd mot andre land eller
andre folk. Vi kjemper ikke for dette fordi vi me-
ner vi er bedre enn andre, men rett og slett fordi
et lite land og et levende folkestyre må sikre seg
styringsvirkemidler for å hindre storkapitalens
blinde makt og markedskreftenes frie spill.

Det er ikke tvil om at det er mer marked og
mindre styring som er hensikten med EØS-av-
talen. De som vil gå inn i EF for å kjempe for
sosialdemokratiske verdier, bør studere grunn-
lagsdokumentene som EF bygger på: Enhets-
akten, Romatraktaten og planene for den poli-
tiske og økonomiske union. I den sammenheng
vil jeg gjerne sitere handelsministeren, Bjørn
Ibre Godal, i et foredrag fra 1972. Det er jo ikke
alltid så hyggelig å bli minnet om gamle uttalel-
ser, men denne syns jeg var veldig treffende. Da
sa han nemlig:

«Våre kamerater i Vest-Tyskland, Frankrike
og Italia kan bekrefte at det ikke var industri-
arbeideren i Ruhr, bonden i Frankrike eller
fiskeren i Sør-Italia som satt ved det grønne
bord da Roma-traktaten ble utformet.»
Nei, det var ikke det.
Det som gir landet vårt særpreg og gjør Norge

til et godt land å bo i for de fleste av oss, er i stor
grad likeverdighet i levekår og stabilitet i boset-
ting. Skal vi fortsette å holde landet vårt i hevd,
vi som bare er fire millioner mennesker, så kre-
ver det selvfølgelig politisk styring. Det frie
markedet vil føre til sentralisering og større for-
skjeller på folk. Fremskrittspartiets merkna-
der og Fridtjof Frank Gundersens innlegg her i
dag gir en god beskrivelse av virkningen av
EØS-avtalen på våre muligheter til å styre og til
å opprettholde de små lokalsamfunn rundt om-
kring i hele landet. Våre distriktspolitiske vir-
kemidler skal som kjent godkjennes i Brussel,
og da er det EFg kriterier som skal legges til
grunn.

De som stemmer for EØS-avtalen, påtar seg
et stort ansvar. Framtida vil vise hvem som har
rett. De som tror eller håper at vi etter denne
debatten kan legge EØS-saken bak oss, tar feil.
Kontinuerlig vil vi bli konfrontert med nye di-
rektiv fra Brussel. Det blir strid, og det blir krav
om veto. Folk vil etter hvert erfare EF-tenknin-
gen på alle samfunnsområder i Norge. Og vi vil
minne om hva som har vært argumentasjonen
for EØS-avtalen her i dag. Denne avtalen skal
løse problemene, er vi blitt fortalt. Den skal sik-
re markedsadgang for norske varer - som om vi
ikke har det i dag. Den skal føre til økt verdi-
skaping i Norge, bedre investeringslysten, sik-
re arbeidsplasser i Distrikts-Norge, bringe
utenlandsk kapital til utbygging av nærings-
livet vårt, gi Norge en bedre miljøpolitikk, gi oss
mer å fordele slik at vi kan sikre velferden, har
vi hørt av flertallet her i dag.

Jeg beklager å måtte si det: Dette har jeg liten
tro på, og det kan vise seg at EØS-tilhengernes
møte med virkeligheten etter 1. januar 1993
blir vanskelig. Da får vi se om avtalen gir alle
disse resultatene. En større nøkternhet i vur-
deringen fra EØS-tilhengernes side tror jeg
man kunne vært tjent med.

Saken burde vært utsatt. Men det haster jo
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sånn for flertallet - iallfall for de fleste her ~ for
EØS-avtalen vil egentlig bare være et stort og
viktig skritt på veien mot det som egentlig er
målet, nemlig fullt norsk medlemskap i EF-
unionen. Den strategien er avslørt. Valget i
1993 vil ikke bare bli et EF-valg, det vil også bli
et valg hvor erfaringene og resultatene av EØS
vil stå på den politiske dagsordenen.

Alle problemer blir ikke løst om EØS-avtalen
ikke blir vedtatt, langt derifra. Den store for-
skjellen er at mens EØS-avtalen binder oss til
EFs regelverk for de fire friheter, opprettholder
vi handlefriheten til å sikre folkevalgt styring
ved å gå imot EØS-avtalen. Og det er viktig. For
det gode samfunn styres ikke av storkapital,
elite og byråkrati langt borte. Det gode sam-
funn skapes der folk bor, der de har sine røtter
og sitt livsgrunnlag. Skal vi makte å skape et
samfunn med plass til alle, med rettferdig for-
deling og bedre miljø, betinger det levende fol-
kestyre, spredning av makt og kapital. Det er
også det beste grunnlaget for en sunn og reell
verdiskaping. Og verdiskapingen i Norge har
sin basis i forvaltningen av de rike naturressur-
sene våre og vanlige folks ærlige arbeid. Det er
det som alltid har gitt grunnlaget for verdiska-
pingen i Norge, og slik vil det fortsatt være. Da
må vi sørge for ikke å gi opp styringsretten over
de viktige naturressursene våre.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til fem replikkrunder.

Roger Gudmundseth: Representanten Lahn-
stein har ved flere anledninger uttalt at hun
føler et spesielt ansvar for å drive folkeopplys-
ning om EØS-avtalens innhold. I innstillingen
på side 59 uttaler Sosialistisk Venstreparti og
Senterpartiet bl.a.:

«Disse medlemmer viser til at ordninger
som vil kunne rammes av EF's statsstøtte-
regler er bl.a. differensieringen av arbeidsgi-
veravgiften og den regionale transportstøt-
ten.»
Representanten Lahnstein har som komite-

medlem også stilt spørsmål til handelsministe-
ren omkring dette med differensiert arbeidsgi-
veravgift. Det foreligger svar i et brev av 3. sep-
tember 1992 fra handelsministeren, hvor han -
i motsetning til den siterte uttalelsen i innstil-
lingen - meddeler at Norge vil ha full anledning
til fortsatt å benytte seg av differensiert ar-
beidsgiveravgift.

Det ville være hyggelig om vi få kunne få bi-
stand av representanten Lahnstein til å avkla-
re om det er slik at vi her må forholde oss til og
ha mer tillit til representanten Lahnsteins vur-
deringer enn til de vurderinger som departe-
mentet - med tilgang på all den fagekspertise
som den norske statsforvaltningen står for -

har foretatt. Det ville være nyttig, tror jeg, om vi
nå kunne få avklart om representanten Lahn-
stein, SV og Senterpartiet aksepterer at vi fort-
satt kan bruke differensiert arbeidsgiveravgift
som et distriktspolitisk virkemiddel.

Anne Enger Lahnstein; Gudmundseth tar jo
her opp et veldig viktig tema, nemlig hvilke mu-
ligheter vi får for å drive en selvstendig dist-
riktspolitikk i framtida.

Det er nok ikke sånn at Senterpartiet og SV i
merknadene her har funnet på noen poenger
som vi vil prøve ut. Det er en velbegrunnet tvil
om varig driftsstøtte - som jo regional trans-
portstøtte, differensiert arbeidsgiveravgift og
for så vidt kanskje også reduserte elpriser til
kraftkrevende industri er - kan opprettholdes.
Vi vet at det er lagt opp til et system hvor disse
tiltakene skal godkjennes i Brussel, etter at
EØS-avtalen er godkjent.

Jeg har selvfølgelig registrert at Regjeringen
har ett syn på dette, men samtidig vet vi at det
er kommet fram tvil. Jeg husker spesielt et re-
plikkordskifte her i Stortinget med tidligere
handelsminister Eldrid Nordbø, hvor hun slett
ikke kunne gi noen garanti for at vi kunne opp-
rettholde de ordningene som vi har for dist-
riktspolitikken vår. Man kan gi investeringstil-
skudd, men den varige driftsstøtten som vi er
avhengig av, og som vi mener helt opplagt er en
forutsetning for å kunne opprettholde mye av
aktiviteten rundt omkring i Norge, tror jeg det
kan bli vanskelig å få gjennomslag for.

Men her er vi ved et punkt hvor det kan være
tvil, og jeg tror at vi må leve med den tvilen.
Kanskje får vi beskjed etter godkjenning - og
det er noe ydmykende i seg selv at vi skal spørre
om å få lov til å ha egne, selvbetalte ordninger -
at ordningen kan opprettholdes, og kanskje blir
det avslått i utgangspunktet. Men vi kan selv-
følgelig også risikere å få en sak for domstolen,
fordi dette blir sett på som konkurransevriden-
de og dermed ikke i tråd med EFs regelverk og
konkurranselovgivning.

Jan Petersen: Jeg må innrømme at jeg sper-
ret øynene opp da jeg så følgende uttalelse fra
fru Lahnstein i innstillingen:

«Dette medlem vil stille spørsmål ved hvil-
ke reelle problemer som er uløst i vårt forhold
til EF og som EØS-avtalen vil bidra til å løse.»
Det hun i virkeligheten gjør, er å stille spørs-

mål om det finnes et eneste problem som EØS-
avtalen løser, etter at hun selv har vært med på
å sette denne prosessen i gang, Og jeg må tro at
hun i hvert fall da mente at det var reelle pro-
blemer. Attpåtil var hun med å definere måle-
ne, og disse målene er jo praktisk talt alle sam-
men nådd.

Det er jo reelle problemer knyttet til det at vi
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ikke har kunnet garantere vårt næringsliv å ar-
beide på de samme vilkårene som næringslivet i
det øvrige Europa, garantere det å være innen-
for et marked på 370 millioner mennesker, ga-
rantere at småbedriftene får leve etter de regle-
ne som de kjenner i det daglige, at man kan ska-
pe arbeidsplasser på kysten, fordi vi trenger
bedre vilkår for fiskeindustrien. Det har vært et
problem at vi ikke fikk noen avtale for skipsfar-
ten, det har vært et problem at hele tjenestesek-
toren har vært uten en skikkelig avtale, det har
vært et problem at vi ikke har en avtale for det
store offentlige innkjøpsmarkedet.

Og nå, når norsk økonomi har store proble-
mer, ser altså fru Lahnstein allikevel ikke et
eneste reelt problem. Det er som i gårsdagens
VG, hvor hun i likhet med fire andre fikk spørs-
mål om å liste opp noen av argumentene som
talte for motpartens syn. Fru Lahnstein var
ikke i stand til å finne et eneste argument, til
tross for at de andre var det. Det avslører at her
letes det ikke etter muligheter, og det avslører
at man overser de reelle problemene som fin-
nes.

Mitt spørsmål er da simpelthen: Er fru Lahn-
steins motstand mot EØS nå blitt så blind at
hun ikke er i stand til å se et eneste reelt pro-
blem som nå vitterlig får sin løsning gjennom
denne EØS-avtalen?

Anne Enger Lahnstein: Om min motstand er
så blind at jeg ikke kan se et eneste positivt
trekk? Jeg sa i VG i går at jeg ikke kunne trekke
fram en sak som ble løst i EØS, og som ikke kun-
ne løses på annen måte. Jeg sa også at det selv-
følgelig isolert sett kunne være fordeler, men at
det hele tiden hadde sitt motstykke. La meg ta
et eksempel, nemlig antidumpingreglene. Jeg
kan godt se at det er en fordel for norsk nærings-
liv at man slipper trusler om antidumpingtil-
tak. Det har ikke vært noe stort problem, men
det har vært en trussel i lufta som jeg skjønner
næringslivet har vært plaget av. Det som er re-
sultatet, er at vi istedenfor dumpinganklager
kan få anklager inn for domstolen fordi vi ikke
holder oss til EFs konkurranseregler. Det er det
som er situasjonen, og da dekker konkurranse-
reglene faktisk opp de samme forhold som dum-
pinganklagene så langt har gjort.

Jeg kan også se at det er bra om man redu-
serer tollen på enkelte fiskeprodukter noe. Men
motstykket til det er at man får en kobling mel-
lom ressurser og markedsadgang. Og som jeg sa
i mitt innlegg: Det er altså ikke markedsadgan-
gen som er problemet for fiskeriene våre, men
det er mangel på ressurser.

Konklusjonen min i VG, som jeg gjerne vil ta
med, er den at vi har betraktet EØS-avtalen ut
fra et helhetssyn. Ofte er vi mistenkt for ikke å
legge til grunn helhetlige betraktninger i Sen-
terpartiet. Det er det vi har gjort her. Vi er mot

norsk medlemskap i EF. Vi er mot et system som
baserer seg på de fire friheter og økt økonomisk
vekst på bekostning av miljø og fordeling.

Pål Atle Skjervengen: Det er alltid interes-
sant å høre Anne Enger Lahnsteins foredrag
om EF og EØS. Hun har betraktninger som i
stor grad er veldig spesielle, men som ikke desto
mindre vinner gjenklang i en del miljøer. Men
det som alltid skjer når jeg hører de foredrage-
ne, er at jeg har flere spørsmål etterpå enn jeg
føler jeghar fått svar. Og det som er hovedsaken
i denne debatten - uansett om man er for eller
mot EØS - er at det dreier seg om alternativer.

Det er helt korrekt at det er en alvorlig affære
å sørge for at Norge blir en del av EØS-området,
men det er antakeligvis enda mer alvorlig å sør-
ge for at Norge blir stående utenfor. Norges for-
hold til Europa kan imidlertid i og for seg ikke
ses helt isolert. Det er et forhold som i stor grad
også har sammenheng med landets økonomis-
ke strategi.

Det spørsmålet jeg har til Anne Enger Lahn-
stein, er: Hvilken oppskrift har hun og Senter-
partiet konkret når det gjelder å løse Norges fi-
nansielle problemer? Hvilke politiske løsninger
har Senterpartiet når det gjelder å sørge for en
finansiering av distriktspolitikken, sørge for en
finansiering av landbrukssubsidiene og sørge
for en fremtidig finansiering av velferdsgodene
i Norge? Dette er spesielt interessante spørs-
mål, fordi hvis man ser Senterpartiets mot-
stand mot EØS og EF i sammenheng med det
nye programutkastet til Senterpartiet, er det
totalt uten svar. Hvis derfor Anne Enger Lahn-
stein kan gi oss svar på dette i dag, hvordan
Norge alternativt vil se ut med Senterpartiets
finansiering utenfor EØS, utenfor EF, innenfor
rammene av det nye programmet, tror jeg hun
virkelig har bidradd til folkeopplysning.

Anne Enger Lahnstein: Jeg vil gjerne bidra til
folkeopplysning. Det forekommer meg fra tid til
annen meget enklere utenfor denne sal, hvor
det er mye sunt vett, enn inne i denne sal, hvor
det store flertall er fiksert på EF-tenkning, på
EFs indre marked og de fire friheter.

Og når Pål Atle Skjervengen mener at jeg er
spesiell og har spesielle synspunkter, viser vel
siste måling at 53 pst. av det norsk folk faktisk
er enig med meg i EF-spørsmålet.

Pål Atle Skjervengen spør: Hva er vårt alter-
nativ? Vårt alternativ er at vi fortsatt skal base-
re oss på den frihandelsavtalen vi har, og som
gir oss tilgang til markedet på alle områder
bortsett fra for enkelte foredlede fiskeproduk-
ter. Det er veldig viktig at vi har den frihandels-
avtalen. Det er faktisk slik at den ikke sies opp
selv ora vi går inn i EØS-avtalen, men blir lig-
gende i bunnen i det tilfellet EØS-avtalen helt



214 1992. 15. okt. - Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS) m.v.

eller delvis sies opp. Det er artikkel 120 i av-
talen.

Når det gjelder spørsmålet om å finansiere
distriktspolitikken, har vi tenkt litt på det i
Senterpartiet. Hvor er det egentlig i fedrelan-
det den reelle verdiskapingen skjer? Er det i
Oslo, i Bergen eller i Trondheim? Er det der man
flytter papir, flytter penger og administrerer og
styrer? Nei, hvis man tar - og det er ikke noe
dumt utgangspunkt - eksportinntekten pr. inn-
bygger og ser hvilke deler av landet som fører
eksportinntektene til fellesskapet, kommer
Oslo ganske langt ned, skal jeg få meddele. Det
er Agder-fylkene, Telemark og Finnmark på
fjerdeplass, slik at denne forestillingen om at
man må ha penger fra Oslo for å overrisle dist-
riktene med, er helt feil. Pengestrømmen går
motsatt!

Kjell Magne Bondevik: Det er litt interessant
å registrere at Senterpartiets hovedtalskvinne
bruker Fremskrittspartiet som det store sann-
hetsvitne i framstillingen av EØS-avtalen. Jeg
har for min del respekt for dem - både i andre og
i eget parti - som har kommet til en annen kon-
klusjon enn min i EØS-saken. Jeg har ikke noe
problem med å se både fordeler og ulemper ved
denne avtalen, og det må bli en avveining av
disse. Men når jeg hører Senterpartiets hoved-
talsperson, og det samme - for så vidt også litt
overraskende - når det gjelder SVs i dag, er det
en så ensidig framstilling uten vilje eller evne
til å se at det kan være en annen side at jeg syns
det ville vært langt mer tillitvekkende, og kon-
klusjonen ville stått langt sterkere om en hadde
vist litt større evne til å si at det kanskje er noen
fordeler.

I pressen har ikke fru Lahnstein villet oppgi
fordeler ved EØS-avtalen. Nå var det en viss
framgang i replikkordskiftet her, for nå inn-
rømmet hun faktisk at det var et par.

Da Stortinget behandlet EØS-avtalen i de-
sember i 1989, var Senterpartiet med og be-
skrev en rekke fordeler ved EØS-avtalen. Det
gikk på opprinnelsesregler, fysiske og tekniske
handelshindringer, antidumpingtiltak, felles
konkurranseregler, til og med offentlige inn-
kjøp som de i dag polemiserer så sterkt imot.

Jeg vil gjerne spørre representanten Lahn-
stein: Er hun i dag ikke lenger enig i det hun og
Senterpartiet den gangen beskrev som store
fordeler ved EØS-avtalen?

Når Senterpartiet var med og satte i gang
EØS-prosessen var det selvsagt ut fra en er-
kjennelse av at handelsavtalen ikke var god
nok til å møte den nye situasjonen, ellers hadde
vi aldri startet disse forhandlingene. Men det
gjorde altså Senterpartiet.

Hvis vi blir stående igjen med handelsav-
talen, blir trolig de norske bedriftene de eneste i
hele Vest-Europa som ikke får likeverdige vil-
kår på vårt desidert største marked. Dette
dreier seg om bedrifter og arbeidsplasser ute i
distriktene. Det har med bosetting å gjøre, det
har med nærmiljø å gjøre og det har med desen-
tralisert norsk samfunn å gjøre. Det er selvsagt
et stort ansvar å si ja til en slik avtale, men san-
nelig er det også et stort ansvar å si nei, og sette
norske distriktsbedrifter i en slik situasjon.

Anne Enger Lahnstein: Først til dette med
Fremskrittspartiet som sannhetsvitne. Vi er
dypt uenig med Fremskrittspartiet i det meste
av det de står for, men ingen kan ta fra Frem-
skrittspartiets talsmann i denne sak hans inn-
sikt i EØS og internasjonal handelsrett. Vår
analyse er altså lik, og Fremskrittspartiet ser
fram til at EØS-avtalen blir et viktig virkemid-
del for dem i deres bestrebelser for å få mer mar-
kedsliberalisme, mer fremskrittspartipolitikk i
Norge, det viser klart hvorfor vi også må være
mot.

Så kommer igjen da denne historien fra 1989
ogLysebu, og både Kjell Magne Bondevik og jeg
var med på Lysebu. Og jeg husker vel at vi satte
opp en kontrakt, hvor poenget var å sette opp
klare betingelser, klare forbehold i forhold til de
fire friheter. Og det har vel heller ikke gått noen
hus forbi at det faktisk var en regjeringskrise
på dette i 1990. Kanskje noen velgere ble veldig
skuffet over Senterpartiet for at det ble en re-
gjeringskrise, at regjeringen Syse kom til veis
ende. Ja, da hadde velgerne anledning til å gi
uttrykk for det ved valget i 1991. Vi har gjort
opp den saken med velgerne, vi, og velgerne
straffet oss ikke, slik noen prøvde å spå. Tvert
imot sa velgerne at de forstod, og støttet oss i
større grad enn de tidligere har gjort.

Det er også et poeng - ettersom det er Kjell
Magne Bondevik som tar denne replikken - at
Kjell Magne Bondevik hadde selv med seg to
personer til Lysebu, og nå er han igjen som den
ene av de tre som står sammen med Høyre og
forsvarer resultatet av EØS-avtalen, som slett
ikke ble det jeg hadde tenkt meg den gangen.

Jeg må også spørre Kjell Magne Bondevik,
når han går til angrep på oss, om han ikke selv
ser den strategien som det store flertallet her i
salen har ved å si ja til EØS, nemlig at dette er et
viktig og avgjørende skritt på veien mot det som
er deres mål - fullt medlemskap i EF.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Presidenten foreslår at forhandlingene nå

avbrytes, og at nytt møte settes kl. 18. - Det an-
ses bifalt.

Møtet hevet kl. 15.20.
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Møte torsdag den 15. oktober kl. 18

President: Jo Benkow

Dagsorden:
Sakene på dagens kart (nr. 6)

Man fortsatte behandlingen av

sak nr. l
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om samtykke til ratifikasjon au Avtale
om Det europeiske økonomiske samarbeidsom-
rådet (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 1992
(Innst. S. nr. 248 for 1991-92, jf. St.prp. nr. 100
for 1991-92)

sak nr. 2
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om samtykke til ratifikasjon av en a) Av-
tale mellom EFTA-statene om opprettelse au et
Overvåkingsorgan og en Domstol, og b) en av-
tale om EFTA-statenes faste komite, begge un-
dertegnet i Oporto 2. mai 1992 (Innst. S. nr. 247
for 1991-92, jf. St.prp. nr. 101 for 1991-92)

sak nr. 3
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om godkjenning av en avtale i form au en
brevveksling mellom Norge og Det europeiske
økonomiske fellesskap om utvikling av det bila-
terale fiskerisamarbeidet (Innst. S. nr. 15, jf. St.
prp. nr. 102 for 1991-92)

Statsminister Gro Harlem Brundtland: Når
Stortinget nå skal ta stilling til EØS-avtalen,
står vi ved avslutningen av en stor og viktig sak
for landet. Vi har i dag til behandling den mest
omfattende og mest betydningsfulle økonomis-
ke samarbeidsavtalen Norge noen gang har
inngått.

Det viktigste ved EØS-avtalen er at den
peker fremover. Jeg har helt siden 1989 lagt
vekt på at avtalen er en helt nødvendig platt-
form for norsk økonomi og politikk i årene som
kommer. Denne avtalen står på egne ben og er i
dag det beste alternativ for å sikre norske inter-
esser når det indre marked trer i kraft frå 1993.

EØS-avtalen er et uttrykk for at samhandel
ikke er et mål i seg selv, men et redskap for å nå
viktigere mål for samfunnsutviklingen. For Re-
gjeringen er arbeidet for full sysselsetting og en
EØS-avtale to sider av samme sak: å sikre
grunnlaget for videreutvikling av velferdssam-
funnet. Markedsadgang til Europa har vært en
avgjørende forutsetning for norsk sysselsetting

og velferdsutvikling i etterkrigstiden. EFTA-
avtalen frå 1960 bidrog til økt handel og økono-
misk integrasjon i Vest-Europa og la et viktig
grunnlag for velferdsutviklingen i Norge. Fri-
handelsavtalen med EF frå 1973 bidrog til den
videre utbyggingen av samhandelen på 1970-
og 1980-tallet.

Med EFs indre marked blir det nye og felles
spilleregler for økonomisk virksomhet i Euro-
pa, regler som gjenspeiler at økonomisk sam-
kvem omfatter langt mer enn den rene vare-
handel. Derfor trenger vi et avtaleverk med et
bredere perspektiv - vi er ikke tjent med å være
det eneste landet i Vest-Europa som står igjen
med en avtale tilpasset 1970-årenes økonomis-
ke virkelighet.

Som en liten, utadvendt økonomi er vi -
minst av alle - tjent med et svakt regelverk. Da
er det altfor ofte den sterkestes rett som råder.
EØS-avtalen handler nettopp om lik adgang til
markedene, om like spilleregler og om troverdi-
ge ordninger som sikrer at reglene etterleves
likt av alle. Derfor er det god dekning for å si at
EØS-avtalen fremstår som 1990-årenes frihan-
delsavtale.

EØS-avtalen er samtidig en ny type økono-
misk samarbeidsavtale. Det er et viktig skritt i
riktig retning at miljø, forskning, utdanning og
sosiale spørsmål nå er en avtalefestet og natur-
lig del av det økonomiske samarbeidet i Europa.

I min redegjørelse om nordisk samarbeid tid-
ligere denne uken la jeg vekt på at vi med EØS-
avtalen lykkes der vi ikke kom i mål med Nor-
døk-forhandlingene for 20 år siden; vi får ende-
lig et nordisk hjemmemarked. Samtidig får de
nordiske land for første gang en felles europeisk
ramme for økonomisk samarbeid. Det er en
styrke for alle våre land.

Men dette er ikke bare en bredere europeisk
løsning som får betydning for Norden - med
denne avtalen kan også Norden sette sitt preg
på Europa. Vi har allerede satt vårt preg på av-
taleteksten.

Det er et gjennomslag for den nordiske sam-
funnsmodellen når 19 europeiske land i en øko-
nomisk avtale også kan enes om å arbeide for en
bærekraftig utvikling og en forsvarlig utnyttel-
se av naturressursene.

Det er markering av våre verdier når vi i ar-
beidet med nye regler kan enes om å legge til
grunn et høyt beskyttelsesnivå med hensyn til
helse, sikkerhet og miljø.

Og det er en bekreftelse på vår egen politiske
dagsorden når vi kan enes om å samle krefter i
kampen for full sysselsetting, bedret levestan-
dard og bedrede arbeidsvilkår.

Nå skal vi sammen gripe de mulighetene
EØS-avtalen gir oss. Dette er ikke minst en ut-
fordring som går til norske bedrifter og arbeids-
takere som skal hevde seg i konkurransen ute
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og hjemme. Landene i Europa møter nye økono-
miske og industrielle vilkår der kunnskap og
bearbeiding står sentralt i verdiskapingen. Den
utfordringen går til alle. Derfor har v i ingen
tid å miste.

Norge er rikt på råvarer. Men vi vil også være
rike på kunnskap og kompetanse. Her kan vi
ikke stole på gaver fra naturen, vi må satse på
utdanning og opplæring av nordmenn i alle ald-
re. Vil vi sikre grunnlaget for velferdssamfun-
net i alle deler av landet, må vi delta i den indu-
strielle og teknologiske nyskapingen som nå
finner sted.

Det er denne utfordringen de europeiske lan-
dene møter med det indre marked. De vil bygge
ned handelsgrenser som har vokst fram under
helt andre forhold, bruke ressursene bedre og
samle kreftene. Europa bruker faktisk mer
penger på forskning enn USA og Japan. Men
landene gjør det hver for seg. En slik oppsplit-
ting av innsatsen holder ikke lenger.

Derfor er det indre marked - og som en følge
av dette EØS-avtalen - et svar på de store øko-
nomiske forandringene som også vi møter. Det
er ikke en årsak til forandringene. Vi slipper
ikke unna økt konkurranse og nye utfordringer
for industri og tjenestenæringer ved bare å si at
alt kan fortsette som før. Med vårt nære økono-
miske og politiske samkvem med det øvrige
Europa er det å stille seg utenfor mye mer dra-
matisk enn å få like vilkår og felles regelverk,
slik vi nå gjør gjennom EØS-avtalen.

Vi har en god utgangsposisjon for å lykkes i et
stort europeisk marked av 19 land. Nå skal vi
møte utfordringene med tro på egne krefter og
med vilje til å strekke oss litt lenger, med vilje til
å utvikle Norge som kunnskaps- og industrina-
sjon, med trygge og fremtidsrettede arbeids-
plasser og med en verdiskaping som gjør det
mulig å fordele mer velferd til alle.

Det var et bredt stortingsflertall som gikk inn
for at Norge og de andre EFTA-landene skulle
arbeide for en økonomisk samarbeidsavtale
med EF. I dag er det et bredt stortingsflertall
som stiller seg bak godkjennelsen av EØS-av-
talen. Denne solide støtten i Stortinget har
vært en styrke for de regjeringer som har hatt
forhandlingsansvaret.

EØS-avtalen oppfyller i stor grad de mål et
samlet storting satte ved forhandlingenes
start. På enkelte områder kunne noen ha øns-
ket seg et annet resultat. Noen partier har måt-
tet foreta vanskelige avveininger. Likevel har
det store flertallet lagt vekt på helheten og vært
rede til å ta ansvar i fellesskap.

Dette er en styrke for vårt politiske beslut-
ningssystem og et uttrykk for politisk handle-
kraft som er av stor betydning i enjtrevende tid
for Norge og for Europa. Norske og utenlandske
bedrifter trenger forutsigbare rammebetingel-
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ser for å satse på investeringer og nye arbeids-
plasser i Norge. Her gir Stortinget nå et viktig
bidrag.

Regjeringen, norske parlamentarikere og re-
presentanter for organisasjonene skal ivareta
norske interesser i EØS-sammenheng. Det skal
vi gjøre sammen med våre nordiske naboer,
våre EFTA-partnere og i samarbeid med EF-
landene. Regjeringen, vil aktivt bruke de nye
mulighetene til å forme morgendagens regel-
verk i Europa. Og vi vil være rede til åbruke den
retten avtalen gir oss, til å motsette oss at for-
slaget blir til felles EØS-regel, dersom vi finner
det nødvendig.

Det aller viktigste for den norske samfunns-
utviklingen er de politiske beslutninger som vi
treffer her i Norge. Det er vedtak i norske poli-
tiske organer som avgjør hvordan vi fordeler
verdier og hvordan vi forvalter ressurser og mil-
jø-

I årene som kommer, vil EØS-avtalen være
en del av Norges internasjonale avtalenettverk.
For nasjonale beslutninger vil vi fortsatt se poli-
tiske skillelinjer mellom partier og partigrup-
peringer, i mange saker uavhengig av synet på
EØS-avtalen. Det ser vi også tydelig av sær-
merknadene i dagens innstilling.

Synet på norsk deltakelse i europeisk samar-
beid er ikke en hindring for å dele verdier i
spørsmål om utviklingen av det norske samfun-
net, lb partier går imot den avtalen vi nå har til
behandling. Samtidig er det naturlig for Regje-
ringen og Arbeiderpartiet å søke løsninger med
bl.a. disse partiene i en lang rekke saker.

Det vil vi se mange eksempler på allerede un-
der behandlingen av statsbudsjettet. Jeg håper
vi også vil se det når vi skal behandle norsk lov-
givning knyttet til oppfølging av EØS-avtalen.
Det dreier seg om svært viktige spørsmål som
bl.a. lovforslag for å forhindre sosial dumping
og en strengere norsk konsesjonslovgivning.

Jeg har også tro på at et klart flertall i denne
sal vil stå bak de nasjonale tiltak vi sammen
skal satse på for å videreføre våre høye ambi-
sjoner i miljøpolitikken, distriktspolitikken og
velferdspolitikken.

På alle disse områdene vil vår innsats nå som
før avhenge av vår egen evne til å skape verdier
i fellesskap og vår politiske vilje til å fordele
dem rettferdig.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til 5 replikker.

Kaci Kullmann Five: Etter års praktisk ar-
beid og politisk arbeid med EØS-avtalen er det
med glede jeg i dag kan konstatere at landets to
største partier har stått dette løpet helt igjen-
nom uten noen avvik fra hovedkursen. For både
Arbeiderpartiet og Høyre har helhetsvurderin-
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ger av hva som tjener Norges interesser best,
vært det avgjørende. De to partiene er enige om
at den avtalen som ligger på bordet i dag, byr på
utfordringer og krever omstillinger, og at den
ikke løser alle problemer, men også at den ska-
per nye og positive muligheter for norsk næ-
ringsliv, muligheter vi har ønsket oss, og mulig-
heter vi vet at dette landet trenger.

Hva bør vi så gjøre i Norge i årene fremover
for å få glede av disse mulighetene i form av ar-
beidsplasser og økonomisk vekst? Ja, der skil-
les Høyres og Arbeiderpartiets veier. Det bud-
sjett for 1993, altså EØS-avtalens første virke-
år, som Regjeringen har lagt fram, tar ikke godt
nok vare på disse mulighetene. Det må rett og
slett mer omfattende økonomiske omlegginger
til i Norge for å kunne lykkes for fullt med det
arbeidet. Regjeringen svikter med andre ord i
den økonomiske oppfølgingen av EØS allerede i
første svingen. Det synes jeg er beklagelig fordi
denne avtalen, som begge partier har kjempet
så hardt for å få til, egentlig gir så gode mulig-
heter. Og statsministeren sa selv nettopp at nå
må vi sammen gripe de muligheter avtalen gir.
Ja, jeg håper at hun, hennes regjering og hen-
nes parti også lytter til det rådet når vi går inn i
budsj ettbehandlingen.

Ingvard Sverdrup hadde her overtatt
presidentplassen.

Statsminister Gro Harlem Brundtland: Det
undrer sikkert ingen at Regjeringen er av den
oppfatning at det nasjonalbudsjett og det bud-
sjettforslag som vi har fremmet, er det som er
best tjenlig for å ivareta de mål vi setter oss.
Men den diskusjonen som da kommer her i hu-
set og her i salen om budsjettets innretning, il-
lustrerer jo på en utmerket måte et av mine po-
enger, nemlig at vi vil se at uavhengig av hold-
ningen til EØS og til rammen for vårt samar-
beid med andre land, vil de politiske holdninger
og verdier som det enkelte partiet står for, kom-
me til uttrykk på kryss og tvers av holdningen
til akkurat den saken. Og hvis jeg er riktig in-
formert, kan man ut fra Høyres nettopp frem-
lagte programutkast beregne at ambisjonene
om å begrense offentlig sektor er ganske store
og er i strid med hva sosialdemokratiet står for
og har tro på for fremtiden. Det samme kommer
sikkert til å vise seg når debatten om statsbud-
sjettet kommer. Og det er mulig det er riktig når
det har gått rykter om det, at vi kanskje får for-
slag i et alternativt budsjett fra Høyre til kutt
på statsbudsjettet med tosifrede milliardbeløp.

Vel, da ser vi at vi kan være enige om den ram-
men og den innretningen vi arbeider innenfor,
og vi kan ha forskjellige oppfatninger om hva vi
bruker våre krefter til og hvilke holdninger vi
forsøker å sette kreftene våre bak. Så det er

både samarbeid og strid i disse spørsmålene.
Det er klart at Arbeiderpartiet vil arbeide sam-
men med sosialdemokratiske krefter også i
andre europeiske land for å oppnå styrket sys-
selsetting, et bedre miljø og fred i Europa. Og
det vil sikkert Høyre gjøre med sine partifeller
ut fra sitt ståsted.

Carl I. Hagen: Min kollega Fridtjof Frank
Gundersen redegjorde tidligere i dag for at Høy-
re i opposisjon hadde folkeavstemning på sitt
program, men droppet det etter 1972-folkeav-
stemningen, som de tapte, og de ikke hadde mu-
ligheter til posisjon.

Det er interessant å se litt på hva som er Ar-
beiderpartiets historie når det gjelder dialog
med befolkningen.

Det står i «Hovedfagsoppgave i statsviten-
skap» av Tor Bjørklund følgende:

«Arbeiderpartiet har kravet om folkeav-
stemning på programmet i 1891. Og nesten
på hvert eneste program til og med 1927 er
folkeavstemning nevnt. Ved valget i 1927 har
Ap sitt store gjennombrudd. Etter partisam-
menslutningen fikk Ap 59 mandater. Ap er
det største partiet på Stortinget. Etter denne
valgseier og en kortvarig Hornsrud-regjering
i 1928, er folkeavstemningskravet vekk fra
valgprogrammet i 1930. Og som vi senere
skal se det dukker heller ikke opp i etter-
krigstida.»
Da Arbeiderpartiet overtok og kom i posisjon,

glemte det kanskje å ta imot råd fra befolknin-
gen.

I denne EØS-saken er det først og fremst
makteliten i Norge - LO og NHO, Høyre og Ar-
beiderpartiet - som har avvist kravet og ønsket
om folkeavstemning.

I sin kommentar til NRK etter folkeavstem-
ningen i Frankrike uttalte statsminister Gro
Harlem Brundtland:

«Styrken i engasjementet for å få til en
unionsavtale var kanskje så sterk at man
ikke brukte nok tid til dialog! de enkelte land
med befolkningen. Og dermed har man kom-
met i en vanskelig situasjon.»
Mitt spørsmål er da: Er ikke Arbeiderpartiet

og Regjeringens nei til folkeavstemning å gjøre
den samme feil som statsministeren mente pre-
sident Mitterrand stod for? Og hvorledes vil
hun komme videre når det gjelder EF-spørsmå-
let, når man ikke allerede på dette tidspunkt
innleder nettopp den dialog med befolkningen
som statsministeren snakket om, men tvert om
bidrar til å styrke den oppfatning at man styrer
over befolkningen istedenfor å starte nettopp
den dialog som statsministeren selv snakket
om når det gjaldt den franske folkeavstemnin-
gen?
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Statsminister Gro Harlem Brundtland: Ar-
beiderpartiet er et parti som bygger veldig tyde- -
lig på et demokratisk arbeidsgrunnlag, hvor vi
tar det som en selvfølge at i så viktige spørsmål
som dette og i de spørsmålene som dreier seg om
Europa, trengs det en bred debatt hvor flest mu-
lig mennesker går inn og prøver å sette seg inn i
de mange spørsmålene som her reises. Derfor
har vi i to år forberedt det landsmøtet som fin-
ner sted om tre uker fra nå, med tusenvis av
mennesker i et konstruktivt arbeid, med en
åpen debatt og dialog seg imellom, for å lete
etter løsninger for fremtiden. Jeg vil si det, for
jeg er ikke helt sikker på at alle partier- og kan-
skje ikke det partiet som stilte spørsmålet nå -
har gjort akkurat det.

Når det gjelder folkeavstemninger, slo vi fast
allerede før valget i 1989 at det ville være en
selvfølge at man, i tilfelle det ble aktuelt med
EF-spørsmålet, på ny brakte en slik sak med et
forhandlingsresultat fram for folket til folkeav-
stemning. Så der har det aldri vært noen tvil, og
den holdningen har Arbeiderpartiet stått for.

Men jeg har lyst til å ta opp det som jeg sa i
forbindelse med avstemningen i Frankrike. Det
som slo meg etter det vi har sett i Europa i de
siste to årene, er at den politiske ledelse i de
europeiske land som i dag er medlemmer av EF,
fikk et hastverk og ble så sterkt påvirket - na-
turlig nok - av de dramatiske endringene som
skjedde etter murens fall, at man faktisk hadde
for mye hastverk med gjennomføringen av ar-
beidet og forarbeidene til Maastricht-avtalen.
Og den dialogen med befolkningen har ikke
foregått gjennom flere år, slik som den har gjort
i vårt land, fra stortingsvalgkampen i 1989,
kommunevalgkampen i 1991 og frem til i dag.
Det har nesten ikke vært mulig å få ørens lyd for
andre ting enn EØS og EF i denne tiden. Så det
har vært en debatt som har vært bredt ute i be-
folkningen i vårt eget land.

Erik Solheim: Det varsler ingen sensasjon
eller er overraskende om Stortinget i morgen
vedtar EØS-avtalen. Ikke særlig mindre over-
raskende er det vel om Arbeiderpartiets lands-
møte om tre uker sier ja til å søke om medlem-
skap i EF. Den reelle situasjonen vi altså meget
snart etter all mulig sannsynlighet skal forhol-
de oss til, er at Norge har en avtale om et EØS-
samarbeid. Samtidig har vi en regjering og et
stortingsflertall som aktivt ønsker et EF-med-
lemskap.

Det jeg har lyst til å få et svar på, er: Hvordan
vil Regjeringen i denne situasjonen forholde seg
til den vetorett vi har i EØS? Dette er en veto-
rett vi uomtvistelig har, men det er en vetorett
som vi alle også vet det vil skape betydelige poli-
tiske problemer å bruke.

Spørsmålet er altså: Vil en regjering som ak-

tivt ønsker å bringe Norge inn i EF, tore å ta be-
lastningen med å bruke vetoretten i EØS-sam-
arbeidet, med de vanskeligheter det vil skape
overfor våre EFTA-partnere og overfor EF? Jeg
ber om et helt klart svar på om det er slik at der-
som oljedirektivet ikke blir endret, kan vi da
være trygge på at Regjeringen i Norge vil ned-
legge veto mot det? Og dersom det er slik at di-
rektivene om sosial dumping heller ikke blir
endret, kan vi da være sikre på at Regjeringen
vil nedlegge veto også mot disse?

Statsminister Gro Harlem Brundtland: Jeg
sa i mitt innlegg - og jeg tror jeg skal gjenta det
- at Regjeringen, norske parlamentarikere, in-
klusive hr. Solheim, og representanter for orga-
nisasjonene skal ivareta norske interesser i
EØS-sammenheng, Og det skal vi gjøre sam-
men med våre nordiske partnere, sammen med
våre EFTA-partnere og selvfølgelig i samarbeid
med EF-landene.

Så sa jeg:
«Regjeringen vil aktivt bruke de nye mulig-

hetene til å forme morgendagens regelverk i
Europa. Og vi vil være rede til å bruke den
retten avtalen gir oss, til å motsette oss at for-
slaget blir til felles EØS-regel, dersom vi fin-
ner det nødvendig.»
De to eksemplene som Erik Solheim her

nevnte, spørsmål knyttet til oljeressursene og
håndteringen av dem på vår sokkel og spørsmål
om avtaleverk og sosiale forhold i vårt arbeids-
marked, gjelder selvfølgelig den type vitale in-
teresser som jeg tenker på når jeg sier det jeg
her gjør. Med andre ord: Vi har ikke kjempet
fram det regelverket i EØS-avtalen uten grunn.
Vi har gjort det fordi om nødvendig skal det også
kunne tas i bruk.

Kjell Magne Bondevik: Regjeringen anbefa-
ler EØS-avtalen. Det gjør også flertallet i Kris-
telig Folkepartis gruppe. Men så oppstår uenig-
heten. Statsministeren ønsker medlemskap i
EF. Det ønsker ikke Kristelig Folkeparti.

Ifølge Dagsrevyen i TV i går ville Arbeider-
partiet bruke EØS-avtalen som brekkstang for
EF-medlemskap. Men jeg regner med at Arbei-
derpartiet og statsministeren står ved det som
står i innstillingen, og som statsministeren for
så vidt også bekreftet i dag, at EØS-avtalen er
et selvstendig alternativ. At flertallet i Arbei-
derpartiet ønsker et annet alternativ, nemlig
EF-medlemskap, er ingen nyhet. Det har vi
visst lenge. Men saken er ikke avgjort ved det.
Den skal folket avgjøre i en egen folkeavstem-
ning. Det er den som vil avgjøre om EØS blir et
varig eller et midlertidig alternativ.

Men hvis EØS-avtalen skulle bli forkastet i
morgen, er jeg ganske overbevist om at det i
hvert fall vil bli brukt til et enormt press for
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medlemskap, og da med mye større mulighet til
å lykkes fordi norske bedrifter da sannsynligvis
vil være de eneste i Vest-Europa med handikap i
konkurransen på dette markedet og i arbeidet
for sysselsetting. Med EØS-avtalen får de ikke
dette handikapet. Medlemskapsspørsmålet
blir derfor ikke nødvendig av hensyn til ar-
beidsplassene. Men det blir en debatt om de po-
litiske sidene, om ønskeligheten av en politisk
og økonomisk union. Og her skiller Arbeider-
partiet og Kristelig Folkeparti lag.

I alt internasjonalt samarbeid vil en møte nye
problemstillinger. Jeg forstår statsministeren
nå slik når det gjelder sosial dumping og kon-
trollen over våre oljeressurser, at her vil Regje-
ringen bruke de virkemidler vi har, for å bevare
kontrollen og verne oss mot sosial dumping.

En fordel ved EØS-avtalen er at vi også har
styring over ressursene og distriktspolitikken
og kan føre en nasjonal politikk. Jeg regner med
at Regjeringen vil bruke den muligheten også
innenfor primærnæringene fiskeri og land-
bruk. Men skal vi bli medlem av EF, skal det jo
føres en felles politikk når det gjelder primær-
næringene. Hvordan skal da Regjeringen ivare-
ta en nasjonal politikk i distriktsutbyggingen?

Statsminister Gro Harlem Brundtland: Den-
ne debatten dreier seg heldigvis om EØS-av-
talen, ikke om fremtidige eventuelle forhand-
lingsposisjoner i forhold til EF-medlemskap.
Gjennom dette bekrefter jeg også helt klart det
som er et viktig spørsmål for representanten
Bondevik, nemlig at Arbeiderpartiet har sett og
ser EØS som et selvstendig alternativ. Det er
faktisk slik at det på vårt landsmøte vil være
ulike oppfatninger av om dette bør være det al-
ternativet vi satser på inntil videre, eller om det
flertallsforslag ~ og store flertallsforslag - som
foreligger fra sentralstyret til formuleringer,
slår igjennom.

Det er helt riktig at det er de politiske sidene
ved å ha større innflytelse og ved deltakelse i
utformingen av Europa som er skillelinjen mel-
lom de som ønsker og sier seg fornøyd med EØS
som et selvstendig alternativ, og de som føler at
vi bør være med aktivt i hele den politiske pro-
sessen i vårt eget Europa. Men jeg synes det
viktigste er her nå også å bekrefte at det er be-
folkningen i dette landet som kommer til å ta
stilling til et eventuelt spørsmål om EF-med-
lemskap, og da etter at vi har ført forhandlinger
hvor det skal kjempes for norske interesser på
meget viktige og vitale områder. Og det er jo
først i tilfelle vi får et forhandlingsresultat som
en norsk regjering kan anbefale overfor folket,
at det i det hele tatt blir noen folkeavstemning.
Og blir det en folkeavstemning, må det være
noe som kan markedsføres som et godt resultat.
Og da er det også til syvende og sist slik at det er

det norske folk - og det mener jeg er riktig - som
tar ansvaret for å si ja eller nei til et forhandlet
resultat. Jeg tror det er veldig viktig at alle er
segbe visst at ved denne korsvei er det 3A av stor-
tingsrepresentantene - og det er mange - som
avgjør om Norge skal inngå en EØS-avtale eller
ikke. Ved neste korsvei, hvis den kommer, skal
folket seiv bestemme om vi også skal være med-
lem av EF.

Johan J. Jakobsen: Når Arbeiderpartiet,
Høyre og Fremskrittspartiet så sterkt går inn
for medlemskap, føles det litt som et pliktløp
når styringsmulighetene via EØS understrekes
så sterkt som det er gjort her i denne debatten.

Jeg vil gi statsministeren en mulighet for å
utdype det spørsmål som representanten Sol-
heim tok opp. Kjernen i det spørsmålet ble etter
min oppfatning ikke besvart, for på den ene
siden hevdes det at EFs utkast til oljedirektiv
og direktiv som åpner for «sosial dumping» er
uakseptable, altså en innrømmelse av at disse
direktivforslagene er i strid med norske interes-
ser, og så sier statsministeren at vi skal bruke
den rett avtalen - altså det må da bety EØS-av-
talen - gir. Men Solheims spørsmål gikk jo på
hva som skjer i det øyeblikket en går inn i en
annen fase, nemlig spørsmålet om medlem-
skap.

Det er skapt en viss forvirring i debatten om-
kring dette, og jeg vil be statsministeren som
partileder bidra til åklargjøre Arbeiderpartiets
syn på EØS-avtalens styringsmuligheter. Hva
er f.eks. statsministerens syn på mulighetene
for omfattende bruk av vetorett i sammenheng
med EØS? Er ikke Arbeiderpartiet i realiteten
villig til å ofre denne retten. Og da går vi rett inn
i det spørsmål som Solheim reiste: Vil ikke Ar-
beiderpartiet ofre denne retten når partiets
ledelse nå går inn for å søke om EF-medlem-
skap, som innebærer at en ikke kan få varige
unntak, og som innebærer at en aksepterer
både Romatraktaten, Enhetsakten og EFs
langsiktige mål om en politisk og økonomisk
union?

La det være klart at Senterpartiet for sin del
vil bruke alle de muligheter EØS-avtalen gir, til
å forhindre at Norge må ta inn i sitt lovverk EF-
bestemmelser som skader norske interesser,
herunder også bruk av vetoretten.

Statsminister Gro Harlem Brundtland: Det
er mulig det er jeg som har tatt feil, men jeg opp-
fattet faktisk Erik Solheims spørsmål som
knyttet til den saken vi behandler i dag, og som
knyttet til det tema som mange talere har vært
opptatt av i dagens debatt, nemlig hva med di-
rektivutkast og forslag som er på ulike stadier i
forhold til eventuell innarbeiding i EØS-regel-
verket. Det var det jeg svarte på. Jeg er over-
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hodet ikke innstilt på å diskutere EF, men jeg
oppfatter at det er det Johan J. Jakobsen nå
prøver å gjøre, å diskutere EF og ikke EØS. Det
får vi ta en annen gang — hvis vi kommer dit.

Når det gjelder EØS-avtalen og dette med
vetoretten, har jeg bekreftet at vi har kjempet
for at de reglene skal være der - og vi har lykkes
i å få til det - og det er fordi vi trenger å ha dem.
Det er helt avgjørende å ha slike bestemmelser
for at dette skal kunne fungere. Og da har jeg
inntrykk av at det er ett parti som har ganske
lang erfaring i å operere med den trussel som et
veto innebærer i interne forhandlinger med
andre. Det er jo slik i politisk sammenheng at
hvis man arbeider sammen med et antall andre
land, og de landene er fullt klar over hvor gren-
sene går for en av partnere, ja så er man litt for-
siktig med å la være å lytte til de synspunktene
som kommer derfrå, fordi det kan da faktisk
hende at tingene går ned i avfallsbøtta, ved at
utkastene blir stanset på et eller annet vis til
slutt ved at et veto kan bli aktuelt. Jeg mener
det i forhold til oljespørsmål f.eks. er klart at
hvis ikke Norge får en vesentlig innflytelse på
utformingen av regelverk som på et eller annet
vis angår oljesektoren, ja da har vi god grunn til
både overfor EFTA-partnere og EF-land å stå
ganske oppreist og si kraftig ifrå.

Presidenten: Replikkordskiftet er dermed
avsluttet.

Anders Aune: Hovedformålet med EØS-av-
talen, slik som jeg oppfatter det, er å gi landets
næringsliv så langt som mulig de samme ar-
beidsvilkår som næringslivet i EF og de øvrige
EFTA-land. Dette er viktig fordi over 80 pst. av
vår eksport går til EØS-området, og nærmere
70 pst. av de varer vi importerer, kommer frå
disse landene. Norge er som vi ser, svært - nær-
mest ekstremt - avhengig av EØS-landene og
de forhold som gjelder der. Denne hovedhensik-
ten om like vilkår for næringslivet er oppfylt i
EØS-avtalen. Med på kjøpet kommer utstrakt
samarbeid innenfor miljø, utdanning, forsk-
ning og sosiale spørsmål.

For meg trer tre spørsmål fram som særlig
viktige når jeg vurderer EØS-avtalen:
1. I hvilken utstrekning kan Norge oppretthol-

de de nåværende distriktspolitiske virke-
midler, og hvilke tiltak vil Norge være avskå-
ret fra å benytte under EØS-avtalen?

2. Hvilken virkning får EØS-avtalen for norsk
fiskeripolitikk?

3. I hvilken grad innebærer ratifikasjon av
EØS-avtalen en avståelse av suverenitet?

Jeg har vurdert disse spørsmålene som så
betydningsfulle at jeg faktisk har fått dem ut-
redet av advokatfirmaet Bugge, Arentz-Han-
sen & Rasmussen, som har eksperter på EF-

rett i sin midte. Konklusjonene i utredningen er
i hovedsak i samsvar med Regjeringens konklu-
sjoner og det flertallet i Stortingets utenriks- og
konstitusjonskomite er kommet fram til, selv
om advokatfirmaet på noen områder ikke er
fullt så bastant i konklusjonene. Det viser seg at
tiltakssonen for Finnmark og Nord-lroms er en
type distriktspolitikk som kommer godt over-
ens med de betingelser, bl.a. i forhold til stats-
støtte, som vil gjelde innenfor EØS. Den skat-
tereform vi er i gang med å gjennomføre for
Finnmark og Nord-lroms, med vesentlige let-
telser i personbeskatningen, står også støtt.
Det samme gjelder avskrivning av studielån,
høyere barnetrygd, tilskudd til barnehager,
kompetansehevende tiltak i helsevesenet, utvi-
det stipend for elever i videregående skole og
bevilgningene til samiske formål. Ingen av dis-
se ordningene virker konkurransevridende i
næringsmessig sammenheng, og de vil derfor
heller ikke være i strid med EØS-avtalen.

Den differensierte arbeidsgiveravgiften som
vi har, kan nok komme i en noe annen stilling
enn de tiltakene jeg her har nevnt. Komitefler-
tallet skriver kanskje med litt for bred penn når
det kategorisk slår fast at da EØS-avtalen ikke
omfatter skatte- og avgiftspolitikken, berøres
heller ikke den differensierte arbeidsgiverav-
giften overhodet. Riktig nok omfatter ikke av-
talen skatte- og avgiftspolitikk når det gjelder
harmonisering av disse reglene mellom lande-
ne, men det må være ganske klart at avtalen
omfatter skatter og avgifter hvis disse inne-
bærer en statsstøtte som kan ha vesentlig
betydning for konkurransevilkårene i EØS-om-
rådet. Dette kan dukke opp som et aktuelt
spørsmål i forbindelse med vurderingen av en-
keltbedrifter over en viss størrelse. Jeg er na-
turligvis i denne sammenheng særlig opptatt
av større fiskeribedrifters situasjon. Jeg tror
det er nødvendig at Regjeringen vurderer disse
spørsmålene nøyere. Det er jo også slik at det
gjennom forhandlinger kan oppnås enighet om
å beholde ordninger som kanskje i utgangs-
punktet kan synes noe tvilsomme. Det finnes,
så vidt jeg skjønner, mange eksempler på det.
Utgangspunktet for vårt vedkommende synes å
være godt fordi selve ordningen med differensi-
ert arbeidsgiveravgift primært ikke tar sikte på
å bidra til bedret konkurranseevne i forhold til
utlandet. Et annet moment er at ordningen må
antas å ha minimal innvirkning på samhande-
len mellom EØS-landene.

Fiskerinæringen får totalt sett en bedre ord-
ning med EF enn den vi har i dag, men helt for-
nøyd med dette punkt i avtalen er det vel ingen
som kan være. Jeg er enig i den vurdering stats-
ministeren gjorde da hun innledet Nordkalott-
konferansen i Iromsø tidligere i år:

«EFs tollsatser for bearbeidede produkter
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har i praksis flyttet arbeidsplasser fra Norge
til EF-landene. Vårt mål er å få frihandel med
fisk slik at vi kan utvikle de arbeidsplassene
som våre ressurser gir grunnlag for. EØS-for-
handlingene viste at det nok bare er et EF-
medlemskap som kan sikre fullt gjennomslag
for det kravet.»
Slik den avtalte kvoteordningen med EF er

utformet, gir den EF-fiskere en noe utvidet til-
gang på fiskeressursene i nord etter hvert som
ressurssituasjonen bedrer seg, men økningen
er så liten at den ikke får store utslag. Norske
fiskere får økt tilgang i EF-farvann, noe som
kommer sørnorske fiskere til gode. Jeg ser det
derfor som en forutsetning at denne avtalen føl-
ges opp av en avkorting av torskekvotene som
sørnorske fiskere har i nord. Regjeringen be-
rører dette i St.prp. nr. 102 for 1991-92, men
forplikter seg ikke til å foreta seg noe. Jeg vil
anmode fiskeriministeren om å opplyse hvor-
dan denne siden av saken skal følges opp.

EØS-avtalen innebærer ikke noe inngrep i
Norges formelle suverenitet. Stortingets ene-
kompetanse til å vedta lover består fullt og helt.
Dette er viktig å understreke, siden det i debat-
ten ofte skapes inntrykk av det motsatte. EØS
er et praktisk arrangement først og fremst for å
løse vår økonomiske tilknytning til det øvrige
Europa. Det kan gjerne kalles en minimumsløs-
ning eller et svar på det i øyeblikket politisk mu-
lige. Totalt sett vurderer jeg avtalen som et godt
og foreløpig tilfredsstillende svar. Selvsagt
fører EØS til begrensninger i den faktiske na-
sjonale handlefriheten, som ethvert annet in-
ternasjonalt samarbeid vi har knyttet oss til.

Langt på vei er det to ulike styringsmodeller
som skal samordnes gjennom EØS. EF, som er
orientert ut fra lover og regler, og den skandina-
viske vektlegging på forhandlinger og mer ufor-
melle avklaringer gjennom samarbeid mellom
organisasjoner, bedrifter og myndighetene.
Disse ulike tradisjonene gjør at EØS-regelver-
ket for mange kan virke både stivbeint og fir-
kantet. Men for det første er det grunn til å un-
derstreke at de samme kravene som blir stilt til
oss f.eks. når det gjelder statsstøtte, også er for-
pliktende for de 18 øvrige land som vi inngår av-
talen med. Dersom handel og samkvem inter-
nasjonalt ikke er regulert gjennom avtaler, er
det alltid den sterkeste part som vinner. EØS
gir oss en tilknytning og en sikkerhet som ikke
minst er viktig når det gjelder trusselen om an-
tidumpingtiltak. For det andre må det presise-
res at EØS framfor alt er en politisk avtale i den
forstand at det skal forhandles fram konkrete
løsninger innenfor det avtaleverk og de institu-
sjoner som vi slutter oss til.

EØS er et begrenset, men viktig bidrag til å
bevare freden i Europa. Det er en naturlig fort-
settelse av den vektlegging av internasjonalt

samarbeid Norge har hatt i alle år som selvsten-
dig stat. Når det gjelder spørsmålet om et tet-
tere politisk samarbeid med det øvrige Europa,
regner jeg med at vi skal få anledning til å kom-
me tilbake til det om ikke så lang tid.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, på
inntil fem replikker.

Reidar Johansen: Det bør for representanten
Anders Aune være et paradoks at mens han fløt
inn på et mandat fra en betydelig andel av vel-
gerne i Finnmark som i hovedsak var protest-
velgere mot Høyre og Arbeiderpartiet, har han i
denne saken havnet i allianse med de samme to
partiene. Jeg trekker sterkt i tvil at han har det
mandatet fra sine velgere i Finnmark.

Anders Aune sier i Altaposten for i går at EØS
er bra for Norge, og at EØS dermed er bra for
Finnmark. Representanten Aune har fått utar-
beidet en egen juridisk utredning om EØS. I ho-
vedsak slår den fast at nærmest alt blir bra for
Finnmark ved EØS. Det er ikke overraskende,
all den tid representanten Aune ikke har endret
sitt positive EF-standpunkt siden sist han var
representant i denne salen. Det som imidlertid
er oppsiktsvekkende, er at selv den omtalte ju-
ridiske betenkning- og nå viser jeg til Altapos-
tens referat av denne - stiller store spørsmåls-
tegn ved to ting, for det første ved muligheten til
å beholde den differensierte arbeidsgiveravgif-
ta og for det andre ved muligheten til å beholde
deler av eller hele den reine bedriftsstøtten som
bedriftene i distriktene mottar i dag.

Jeg vil stille representanten Aune følgende
spørsmål: Synes han ikke det er uansvarlig å gå
inn i en EØS-avtale som helt klart stiller de to
ordningene under klare angrep etter at vi har
inngått den? Jeg synes representanten Aune
har et ansvar overfor sine velgere til å gi ut-
trykk for sitt syn her.

Anders Aune: Det er jo saken det gjelder, både
her og ellers. Og jeg synes det må være ganske
klart at hvis vi er enig i sak, da er vi enig i sak.
Man kan ikke frabe seg støtte eller tilslutning
fra andre når man er enig, selv om de tilhører
andre partier. Jeg har ikke inngått noen allian-
se, verken med Arbeiderpartiet eller Høyre, slik
representanten Johansen nevner. Men vi er i
store trekk enig i den saken vi behandler her i
dag, og det er jeg glad for.

Ellers berørte jeg de distriktspolitiske virke-
midler som Johansen delvis var inne på her, i
mitt innlegg. Jeg viser for så vidt til det jeg ut-
talte der om arbeidsgiveravgiften, at det advo-
katfirmaet som har utredet denne saken for
meg, er kommet til at man høyst sannsynlig
kan fortsette med differensiert arbeidsgiverav-
gift i henhold til EØS-avtalen.
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Jeg har egentlig ikke funnet noe i denne ut-
redningen som tilsier at det skulle være noen
overhengende fare for de distriktspolitiske vir-
kemidler, som vi har stor interesse av i vårt om-
råde. Så vidt jeg skjønner, er konklusjonen både
der, hos Regjeringen og i stortingsflertallet her
at de distriktspolitiske virkemidler i store trekk
kan opprettholdes.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til
replikk.

Kirsti Kolle Grøndahl: EF har utviklet seg til
et kraftsentrum i Europa. Det kan vi like eller
mislike, men vi har ingen mulighet fra norsk
side til å avskaffe EF. Jeg tviler også på at det er
noen som egentlig ønsker at EF ikke fantes.
Riktignok er det lett å peke på sider ved EF som
burde vært annerledes. Men i dagens urolige si-
tuasjon i Europa er det av uvurderlig betydning
at tolv selvstendige demokratiske land i sen-
trum av Europa og ved hjelp av kompromisse-
nes vanskelige kunst, har knyttet seg så sterkt
til hverandre.

Mahatma Gandhi har en gang sagt:
«Kompromiss er et gode, seiv om utopier og

ferdige løsninger fra tid til annen kan virke
mer tiltrekkende.»
Derfor er det heller ingen løsning for Norge å

lete etter Utopia. Isteden må vi knytte oss til det
europeiske kraftsentrum, knytte oss til det for å
delta, påvirke og ta vårt solidariske ansvar i å
skape fred og stabilitet i Europa.

Seiv om EØS-avtalen først og fremst er en
økonomisk samarbeidsavtale, innebærer sam-
arbeidet en styrking av den politiske dialogen
gjennom regelmessige møter på ministernivå
på langt flere områder enn det økonomiske. Slik
sett blir EØS et forum for deltakelse i det nye
samarbeidsmønsteret i Europa. En ytterligere
utdyping av integrasjonsprosessen har allerede
startet opp gjennom inngåelse av assosierings-
avtaler med landene i Sentral- og Øst-Europa.

EØS-avtalen innebærer som sagt et samar-
beid også om andre samfunnspolitiske spørs-
mål. Den omfatter bl.a. samarbeid om miljø-
vern, arbeidsmiljø, forskning og utdanning og
forbrukerspørsmål - bare for å nevne noen. For
EFTA-landene har det vært et viktig siktemål
at avtalen skulle sikre bredest mulig deltakelse
i dette samarbeidet. Vi er derfor fornøyd med at
EØS-avtalen skaper et rammeverk og en for-
pliktelse for alle parter til å utvikle et slikt om-
fattende samarbeid.

Mer enn 90 pst. av luftforurensningene som
rammer Norge, kommer frå utlandet, og Norge
eksporterer miljøproblemer til sine naboer. Vi
har med andre ord skapt miljøproblemene i fel-
lesskap. Gjennom EØS-avtalen ønsker vi å gjø-
re også miljøløsningene til et spørsmål om fel-
lesskap.

Norge har allerede inngått en rekke interna-
sjonale miljøavtaler. EØS-avtalen innebærer at
det nå innledes et mer forpliktende miljøsamar-
beid mellom EFTA-landene og EF. Avtalen er
trolig den mest omfattende miljøavtale Norge
har inngått. Størst betydning får EØS-avtalen
når det gjelder regelverk og virkemiddelbruk i
forhold til forurensning. Men avtalen gir oss
også for første gang mulighet til å drøfte miljø-
program i en integrert sammenheng, slik at
miljøspørsmålene blir drøftet sammen med
økonomiske, industripolitiske og handelspoli-
tiske problemstillinger. EØS-avtalen er basert
på kravet om en bærekraftig utvikling.

Erfaringene fra internasjonalt samarbeid
viser at også små land, dersom de er godt forbe-
redt og kan leksa si, kan få betydelig innflytelse
på resultatene. Gjennom EØS-samarbeidet
kan vi delta i et miljøpolitisk samarbeid som
gjelder store deler av Europa. Resultatene av en
slik deltakelse vil være langt viktigere for Euro-
pa og verden enn om Norge skulle gjennomføre
vedtakene alene og på egen hånd. Når derfor
talsmenn for norske miljøvernere og partier for
den saks skyld hevder at Norge vil tjene miljø-
saken best ved å si nei til EØS-avtalen, må
standpunktet bygge på et forkjært resonne-
ment. For det er jo nettopp gjennom å delta i
EØS at vi vil kunne påvirke utviklingen i Euro-
pa både direkte med innspill i beslutningspro-
sessen og gjennom eksemplets makt.

For vi kan ikke underkjenne betydningen av
at det de siste årene har skjedd en sterk opp-
trapping av det konkrete miljøvernarbeidet i
EF. Det er vedtatt skjerpede regelverk på en
rekke områder, og ytterligere regler er under
forberedelse.

Og utviklingen i en rekke EF-land taler i
klart positiv retning:
- Tyskland er f.eks. et eksempel for miljøverne-

re over hele verden når det gjelder strenge
krav til gjenvinning.

- Flere EF-land er eksempler for resten av ver-
den når det gjelder å satse på høyhastighets-
tog.

- EF-landet Danmark brukes ofte som eksem-
pel på et land som er kommet langt i å satse
på å utvikle nye energikilder, som f.eks. vind-
møller.

- Nederland er et eksempel på et EF-land som
har vært en pådriver for klimakonvensjonen,
og som med troverdighet arbeider for utjam-
ning av forskjellene mellom industriland og
utviklingsland.
I virkeligheten er det mange EF-land som har

klart å kombinere rollen som medlem av et fel-
lesskap med rollen som en pådriver innen miljø-
vernområdet. Det samme kan Norge hvis vi vil,

Ikke på noe område innebærer EØS-avtalen
at gjeldende norske miljøbestemmelser blir
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svekket. På de fleste områdene er EØS-av-
talens krav enten sterkere eller på linje med
norske. Og på de områder der EF-landene fort-
satt har svakere krav enn vi, har vi fått unn-
taksordninger.

Når Norge nå forhåpentligvis blir med i det
europeiske økonomiske samarbeidsområde, er
det derfor ingenting som hindrer oss i verken å
mangedoble innsatsen for enøk eller kollektiv-
transport, stramme inn på utslippstillatelser
til industrien, doble miljøavgifter, pålegge gjen-
bruk av papir og andre varer, stanse forurens-
ningen av fiskeoppdrettsanlegg, eller satse på
økokommuner for den saks skyld.

Det er derfor direkte feilaktig når SV og Sen-
terpartiet i sine merknader hevder at EØS-av-
talen begrenser vår miljøpolitiske handlefrihet,
og påstår at vi er prisgitt EFs regler. Poenget er
nemlig at et flertall av miljøreglene i EF og føl-
gelig også i EØS-avtalen er minimumsregler.
Det betyr at vi har full adgang til å fastsette
strengere krav enn minstekravene, men ikke
svakere krav.

De fleste av EFs miljødirektiv har Norge alle-
rede oppfylt gjennom våre egne regler eller
praksis. Likevel er EFs minimumsbestemmel-
ser viktige for Norge, fordi de bidrar til at alle
EØS-landene må oppfylle visse minstekrav.
Dermed reduseres sannsynligheten for miljø-
dumping i Europa. Det blir færre muligheter for
en bedrift til å flytte frå EØS-land med høye
miljøkrav til EØS-land med svakere krav. Og
når alle land i EØS må oppfylle en del minste-
krav, blir det også lettere for land med en mer
ambisiøs miljøpolitikk å strekke seg enda len-
ger. Når vi vet at over 90 pst. av det nedfallet
som forurenser våre vassdrag, kommer frå
Europa, og at miljøgifter som dioksiner, PCB og
tungmetaller fra Europa, gjenfinnes i dyr over
hele Norge, forstår vi at disse problemstillinge-
ne er viktige for Norge.

På noen områder er EFs direktiver strengere
enn det som gjelder i Norge. Der vil EØS-av-
talen innebære at det norske regelverket på dis-
se områdene må justeres opp på EFs nivå.

Kjemikalieområdet er av de heldigvis få om-
rådene der EFs nåværende regelverk ikke er
tilfredsstillende for Norge. EFTA-landene har
derfor fått en overgangsordning. Fram til 1. ja-
nuar 1995 skal så partene kunne samarbeide
for å utvikle et felles regelverk på kjemikalie-
området. Dersom de ikke når fram til tilfreds-
stillende felles regler innen 1995, gir avtalen
mulighet for å videreføre nasjonalt regelverk.

EØS-avtalen er bygd på prinsippet om fri flyt
av varer. Økonomisk er dette en fordel for Nor-
ge, fordi vi i større grad enn de fleste land i ver-
den er avhengig av handel. Men av og til kan det
oppstå en konflikt mellom ønsket om felles pro-
duktkrav innenfor EF og det enkelte lands øns-

ke om spesielle miljøkrav til produkt. EØS-av-
talen inneholder flere muligheter til å tilside-
sette prinsippet om fri flyt av varer dersom det-
te prinsippet strider mot «hensynet til miljø,
helse eller sikkerhet». En rekke dommer ved
EF-domstolen viser at dette ikke bare er en pa-
pirbestemmelse. Blant annet fikk Danmark
slått fast sin rett til å nekte import av øl og
mineralvann på engangsemballasje. Italia nek-
ter salg av plastposer som ikke brytes ned i na-
turen. Adgangen til å begrense import av mat-
varer med rester av plantevernmidler og farge-
stoffer, selv om dette virker handelshindrende,
er også slått fast. Og franske myndigheter fikk
medhold i å begrense omfanget av spillolje for å
sikre miljømessig forsvarlig behandling av den-
ne oljen.

Jeg er redd for at dersom Norge velger å stå
utenfor EØS, vil vi ikke ha den beskyttelse som
ligger i EØS' og EFs like konkurranseregler og
rettsregler. Det kan i praksis bety at det kan bli
vanskeligere å hindre fri flyt av varer ut frå et
miljøhensyn dersom vi velger å bli stående
utenfor EØS.

EØS-avtalen gir Norge noe, men klart be-
grenset innflytelse over utformingen av EFs
miljøpoHtikk. Vi vil kunne delta i forberedelse-
ne til beslutningene, men vi vil altså ikke få lov
til å være med på selve beslutningen. Ulempen
for Norge ved ikke å være i beslutningsposisjon
er at beslutningene ofte vil være avgjørende for
vår egen miljøpolitikk, selv om vi ikke er med-
lem av EF. CO2-avgiften er et godt eksempel på
dette.

I dag er det vanskelig å se hvilken gruppering
av land i verden utenfor EF som har styrke og
innflytelse nok til å kjempe fram et forpliktende
verdensomspennende samarbeid, bl.a. for å be-
kjempe drivhuseffekten. Derfor er EFs avgjø-
relse på dette området avgjørende for verdens
miljøframtid. Vi kan velge å stå utenfor EØS og
håpe at de miljøvennlige kreftene vinner fram,
eller vi kan si ja til EØS og delta i kampen på
miljøvernets side. Vi har ingen garantier for at
vi vinner, men sjansene er større enn om vi blir
stående utenfor det internasjonale forpliktende
samarbeidet som EØS-avtalen innebærer.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til inntil tre replikken

Eilef A Meland: For å følge opp representan-
ten Grøndahls vekt på miljøpolitikk, vil jeg bare
konstatere at EF er den eneste internasjonale
organisasjon som har makt og myndighet til å
påtvinge et medlemsland en lavere miljøstan-
dard enn de selv ønsker. Da vil jeg spørre repre-
sentanten Grøndahl om hun kan nevne ek-
sempler på at EF nettopp har påtvunget et land
en lavere miljøstandard enn det selv ønsker -
jeg tenker da på Danmark.
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Det er et annet hovedtema som jeg er opptatt
av. Når hovedmotstanderne i norsk politikk,
Arbeiderpartiet og Høyre, forener sine stand-
punkter om en tilslutning til EØS, vekker det
både oppsikt og ettertanke. For mange er det
forvirrende at de to partier står skulder ved
skulder og støtter EØS-avtalen - den kan jo
ikke være uten ideologisk innhold denne av-
talen. EØS-avtalen vil traktere oss med direkti-
ver som selvsagt ikke er upolitiske i sin natur.
Derfor stiller jeg spørsmål om hvilken politisk
ideologi, hvilke prinsipper disse direktivene
skal ivareta. Hvilken politisk tenkning er ned-
felt i EØS-avtalens tekster - den sosialdemo-
kratiske eller den økonomisk liberalistiske?
EØS-avtalen bygger nemlig på markedets fri-
hetserklæring. Og vil en tilslutning til en mar-
kedsbevegelse ikke innebære en fri flytting av
arbeiderbevegelsens idealer?

I en artikkel i Rogalands Avis den 30. oktober
i fjor påstod Gunnar Berge at EØS er sosialde-
mokratisk, men han var ikke i stand til å levere
noen begrunnelse. Derfor spør jeg representan-
ten Grøndahl om et sosialdemokratisk forsvar
for avtalen i lys av at verken Høyre eller Frem-
skrittspartiet frykter noen sider ved denne av-
talen.

Kirsti Kolle Grøndahl: Det er gjort mange for-
søk tidligere i dag på å snakke om EF og regler
som gjelder innenfor EF, uten at man har lykkes
i å føre debatten dit. Det Meland nå gjør, er også
å spørre om regler innenfor EF. I dag er det altså
EØS-avtalen vi diskuterer, og innenfor EØS vil
det være svært lite interessant å diskutere om
EF har påtvunget noe land innenfor EF en lave-
re standard eller ikke. Det vi må være opptatt
av, er jo å få fram de høyere standardene. Og så
fort som miljøutviklingen går innenfor EF, tror
jeg at vi heller skal tenke på de positive mulig-
heter fremtidens EF har til å få forbedrede mil-
jøstandarder, at vi skal bruke vår energi på det,
snarere enn å tenke tilbake på om EF noen gang
har har gjort feil.

Når det gjelder det ideologiske grunnlaget,
kan ikke jeg si i dag at EF er preget av sosialde-
mokrati. Men det er jo en av grunnene til at jeg
mener at vi i Norge og svenske sosialdemokra-
ter bør delta i dette samarbeidet, for om mulig å
kunne styrke den sosialdemokratiske siden. Vi
vil ikke gjøre slik som Kjellbjørg Lunde gjorde
på møtet i Nordisk Råd i Helsingfors i februar,
der hun gav til kjenne at etter at de østeuropeis-
ke og sentraleuropeiske landene eventuelt kom
med i EF, ville Sosialistisk Venstreparti vurdere
om tiden var inne til et nærmere samarbeid
med EF. Jeg mener at det er et altfor sent tids-
punkt å gå inn i EF-samarbeidet på, hvis man
virkelig mener å skulle kunne påvirke den poli-
tikken som drives der.

Det norske Arbeiderparti går inn i dette sam-
arbeidet med den hensikt at det europeiske
samarbeidet i sterkere grad enn i dag skal pre-
ges av de sosialdemokratiske ideer, og det har
jeg faktisk stor tro på at vi etter hvert skal kla-
re.

Eilef A Meland: Det er nødvendig med en til-
leggsreplikk, fordi representanten Grøndahl nå
trekker et skille mellom EFs miljøpolitikk og
EØS-traktaten. Da vil jeg gjerne spørre om hvil-
ke miljøregler i EF som ikke gjelder i EØS. Og et
tilleggsspørsmål: Hvilke områder innenfor mil-
jøpolitikken i Norge gir Norge tillatelse til å
skjerpe miljøreglene innen 1995 - den datoen
som representanten selv nevnte? Realiteten er
at EØS er fri import frå det indre marked. Mitt
poeng er at det er høyresiden som alltid har hatt
en indre sympati for det indre marked, og dette
slår gjennom i synet på miljøet. For som det ble
kartlagt gjennom en rapport frå den danske re-
gjering, 60 pst. av miljøreglene i EF hører inn-
under bestemmelsene i det indre marked, dvs.
kommer de i konflikt med den frie utfoldelse av
konkurransen, må de vike.

I tillegg står vi nå foran et historisk skille,
nemlig en forskyvning fra folkevalgt til et mar-
kedsstyrt system. Jeg har et siste spørsmål til
representanten Kolle Grøndahl. Distriktspoli-
tikken i Norge har det vært bred enighet om.
Den distriktspolitikken sier Regjeringen kan
opprettholdes i sin hovedlinje. Men det skal av-
gjøres av embetsmenn i EFTAs overvåknings-
organ. Den kjente norske historiker Jens Arup
Seip skrev en bok om embetsmannsstaten, «Fra
embedsmannsstat til ettpartistat og andre es-
says». Vil representanten Kolle Grøndahl ka-
rakterisere dette systemet som et fremskritt for
demokratiet?

Kirsti Kolle Grøndahl: Det er som om man
værer at Sosialistisk Venstreparti nærmest
håper at det ikke skal skje noe positivt innenfor
EF på miljøfronten. Det virker som om de sterkt
etterspør de negative sidene og fullstendig over-
ser den ganske voldsomme utviklingen som
skjer innenfor EF når det gjelder strengere
krav til miljø- og forurensningssiden. Jeg synes
at vi her i Norge, SV inkludert, burde være mye
mer opptatt av å påvirke slik at EF i sterkere og
sterkere grad stiller strengere og strengere
krav til sin miljøpolitikk, i stedet for å lete etter
gale krinlder og kroker i fortiden. Derfor har
heller ikke jeg gått inn i alle disse 8 000-10 000
sidene med gamle direktiver, fordi det etter
hvert skjer så mye i EF at det er det positive og
fremadrettede som nå skjer, som vi bør være in-
teressert i og opptatt av.

Det er altså som om SV ikke i det hele tatt ser
at det skjer noe positivt innen EF Jeg kunne
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være fristet - hvis det hadde vært omvendt, og
jeg skulle stille spørsmål ~ til å spørre SV om de
ikke ser at det skjer noe positivt på miljøfronten
innenfor EF. Har man ikke registrert f.eks. at
det faktisk nå er atskillig fisk i Rhinen, og tror
man at grunnen til at det nå er kommet fisk i
Rhinen, er at kapitalkreftene har buldret løs
som best de kunne? Tror man ikke at det kan-
skje har noe å gjøre med et forurensningsregel-
verk innen sentrale deler av EF som faktisk nå
gjør at miljøet er bedre, og at det faktisk er nød-
vendig for de europeiske landene, for at Europa
skal overleve? Det tror jeg at folkene i Europa er
meget opptatt av, og jeg tror at folkene i Europa
presser sine regjeringer, akkurat som folket i
Norge presser den norske regjering til stadig å
skjerpe sine miljøkrav.

Kjellbjørg Lunde: Så vidt eg veit, har SV fak-
tisk i mange debattar gjort greie for at vi er fullt
klar over at innafor einskilde EF-land er det re-
gelverk, m.a. på industriforureining, som på
visse område er strengare enn dei vi har i Nor-
ge. Og det har skjedd mange positive ting, det er
vel ingen som har nekta for det.

Men dette er i høg grad symptombehandling.
Og vi vona i alle fall at vi var komne så langt i
Norge og elles i Europa at vi no skulle gå inn og
ta føre var-prinsippa på alvor, nemleg prøve å
førebygge at vi er nøydde til å bruke så mykje
pengar på oppreinsking og på symptombehand-
ling. Vi har analysert kva som blir konsekven-
sen av gjennomføringa av den indre marknaden
og den EØS-avtalen som eit fleirtal i denne sa-
len gir si tilslutning til i morgon, og vi har då
også støtta oss på dei utrekningane som EF
sjølv har gjort, som viser at miljøbelastningane
og forureiningane vil stige alarmerande som
konsekvens av det som skjer ved gjennomføring
av den indre marknaden, ikkje minst på trans-
portsektoren, som er det store problemet.

Så til den debatten som Eilef A Meland prøv-
de å reise om den schizofrenien som eg opplever
at det er i dette samspelet mellom Høgre, Fram-
stegspartiet, Arbeidarpartiet og Kristeleg Fol-
keparti når det gjeld motiva for å gå inn for ein
EØS-avtale og seinare EF. Med referanse til de-
batten i Nordisk Råd: Eit av mine poeng der var
at det må vere eit problem for sosialdemokrati-
et at Carl Bildt, den nye statsministeren i Sveri-
ge, opent seier at grunnen til at han er så ivrig
etter å bli medlem i EF, er at han skal bruke det
som reiskap for å bygge ned det som han kallar
«det svenska folkhemmet» - og han er på god
veg, også ved hjelp av sosialdemokratiet. Mens
her i Norge skal Kirsti Kolle Grøndahl og Gro
Harlem Brundtland inn for å reise eit sosialde-
mokratisk paradis att - det høyrest det av og til
ut som når vi debatterer dette ute. Der må det
vere ei motsetning. Og kven er det som har

størst sjanse for å vinne fram? Er det ikkje Carl
Bildt, som har sjølve grunnlaget for EF på si
side og marknadsliberalismen som målsetting?

Presidenten: Presidenten må be om at taler-
ne holder seg innen den tilmålte taletid.

Kirsti Kolle Grøndahl: Innenfor det enkelte
EF-land skjer det altså en positiv utvikling, og
det klarer de seiv om EF som den store, stygge
ulven nærmest sitter og holder klørne på dem
for å unngå en positiv utvikling på miljøfronten.
Det rimer ikke helt at EF utgjør en trussel over-
for Norge mot å drive en aktiv miljøpolitikk,
mens man altså fullt aksepterer og gir ros til de
landene, som altså faktisk er medlemmer av EF,
som stadig klarer å gå skritt fremover på mil-
jøsiden. EØS-avtalen er jo bygd på prinsippet
om en bærekraftig utvikling, og føre var-prin-
sippet står sentralt i EØS-avtalen.

Det er riktig at EF har laget beregninger som
sier at hvis ingen ting blir gjort, vil miljøproble-
mene øke. Men med en gang det er konstatert,
er EFs løsning på det at man altså må gjøre noe
med situasjonen. Man må både forebygge og re-
parere. Dessverre er vi i hele verden i den situa-
sjonen at vi ikke bare kan forebygge, vi må også
delta i en del reparasjonsoppgaver. Det skjer i
EF og i Europa som overalt ellers.

Forskjellen mellom Sosialistisk Venstreparti
og Arbeiderpartiet er at Arbeiderpartiet er del-
taker i en internasjonal ideologisk bevegelse,
mens Sosialistisk Venstreparti har få interna-
sjonale ideologiske venner. De deltar ikke i et
aktivt internasjonalt samarbeid, og jeg tror
kanskje det er en av grunnene til at både Sen-
terpartiet og SV, som ikke har internasjonale
ideologiske samarbeidsparter, er mer opptatt
av nasjonale grenser enn andre partier i Stor-
tinget. Derfor har de kanskje også denne sterke
mistilliten til at deres ideer kan vinne fram over
landegrensene i Europa.

Presidenten: Dermed er replikkordskiftet
omme.

Jan Petersen: Sjelden avslører en komiteinn-
stilling to så forskjellige måter å angripe en sak
på som innstillingen om EØS. l flertallets
merknader står mulighetene for Norge og norsk
næringsliv i sentrum. I nei-partienes merkna-
der - i Senterpartiets og SVs merknader - står
problemene i sentrum.

Selvsagt er det nødvendig å ha et realistisk
forhold til de problemene vi står overfor, men
like viktig er det ikke å la seg overvelde av dem.
Det er ikke mulig å trygge vår fremtid uten å se
og å mestre mulighetene. EØS-avtalen trygger
og bygger ut det vi har oppnådd ved frihandels-
avtalen med EF og legger nye muligheter til for
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den store og viktige tjenesteytende sektor, for
fiskeindustrien, for bedre å kunne påvirke EFs
utvikling - ja, endog landbruket kan på visse,
begrensede områder bedre utnytte de spesielle
kvaliteter norsk landbruk har.

SV og Senterpartiet ser praktisk talt ingen
slike muligheter. En vurdering som går igjen i
nesten alle deres merknader, det er ordene «har
ingen tro på». De hopper bukk over - lar være å
skrive om - de områder hvor mulighetene står i
sentrum.

Ta f.eks. de muligheter det innebærer at vårt
næringsliv nå skal arbeide etter samme regler
som Europas, og at vi også får instrumenter for
å håndheve disse reglene. Det gir unektelig for-
deler for det næringsliv som både har vært ram-
met av og lever under trusselen om fremtidige
antidumpingtiltak. Det er utvilsomt en fordel
for de mange småbedrifter som ikke har ressur-
ser til å skaffe seg kunnskap om reglene på de
forskjellige markedene, og som er tjent med å
kunne arbeide etter de regler de kjenner frå det
daglige. Det er unektelig en fordel for det næ-
ringslivet som trenger en garanti for at de kan
være innenfor det store marked på 370 mill.
mennesker som etablerer seg i Europa. Nettopp
det at EØS-avtalen gir denne sikkerhet, vil
være et bidrag til å holde investeringene og ar-
beidsplassene i Norge. Men dette taler til fordel
for EØS-avtalen, og da sier ikke nei-siden noe
om disse problemstillingene.

Og la meg fortsette: Hele tjenestesektoren
betyr økonomisk sett svært mye for Norge, like
mye som industrien. Tenk på ingeniørtjenester,
bygg og anlegg, transport og skipsfart. Disse
dekkes i dag ikke av frihandelsavtalen, men
omfattes av EØS-avtalen. Her ligger det store
muligheter for denne delen av næringslivet, og
dette er en del som skaper stor sysselsetting.
Men denne nye, store muligheten passer heller
ikke inn i SVs og Senterpartiets nei-argumen-
tasjon - og da løser de sitt problem simpelthen
ved å hoppe over det, med unntak av en liten,
forsiktig merknad om transport.

Eller tenk på de fordelene som er knyttet til
de offentlige anbudene, hvor nei-siden heller
ikke «har noen tro på» hva vi kan få ut av dette.
Dette til tross for at vi har vært forholdsvis åpne
i motsetning til resten av Europa, og at vi nå
også vil få muligheter til å handheve reglene
hvis vi i første omgang ikke får de muligheter
regelverket gir oss. Men også her er det de muli-
ge problemene større konkurranse på det hjem-
lige marked kan gi, og ikke de mulighetene som
åpner seg, som står i sentrum for nei-siden. Og
heller ikke er de interessert i den positive siden
av økt konkurranse her hjemme, nemlig at for-
brukerne, dvs. skattebetalerne, vil nyte godt av
lavere priser som gjør at skattepengene rekker
til flere oppgaver.

Heller ikke mulighetene for Kyst-Norge sies
det noe om, på tross av at fiskeindustrien vil få
betydelig økte muligheter for å etablere ar-
beidsplasser i Norge. Og burde ikke nettopp
Senterpartiet og SV være glad for konkurran-
seregler som hindrer bedrifter i å misbruke sin
markedsposisjon?

Den tenkning jeg nå har illustrert, er helt
gjennomgående i nei-sidens argumentasjon.
Det er intet om mulighetene - og heller intet
handfast om hva man skal gi næringslivet i ste-
det. Det er forsvaret og beskyttelsen og ikke de
offensive fremstøt som står i sentrum. SV og
Senterpartiet målbærer på denne måten en
mangel på nasjonal selvtillit som Norge ikke
kan leve med.

Det virker som om vi greit kan fortsette som
vi hittil har gjort - det gjelder først og fremst å
holde utlendingene ute, og å sørge for at vi har
andre regler enn våre handelspartnere. Det er
kanskje ikke forbausende, det er jo ikke akku-
rat det å gi næringslivet mulighet for å skape
verdier og arbeidsplasser vi nå om dagen for-
binder mest med Senterpartiet og SV. Vekten
ligger heller på å bruke penger og å overføre
penger. Men de må jo skapes først. Norge er av-
hengig av å seige, og halvparten av det vi pro-
duserer, selges til utlandet - og det aller meste
til EF og EFTA

Derfor er det bekymringsfullt at merknadene
klart viser at SV og Senterpartiet mener at våre
produkter greit selger seg selv, og at det ikke er
noe problem i hovedsak å være en råvare- og
halvfabrikataleverandør. Senterpartiets merk-
nader om tollfrihet for fisk er i så måte ganske
avslørende for hvor lite partiet er opptatt av å
skape arbeidsplasser i land. Oppfatter jeg
merknadene riktig, er det simpelthen greit å
fortsette som hittil - det er ikke behov for nye og
bedrede betingelser. Det disse partiene kan
komme til å gjøre, er å sage av den grenen de
sitter på hvis de ikke nå tar verdiskapningen og
rammebetingelsene mer på alvor.

Det er mange merknader som er både bekym-
ringsfulle og forbausende. I den siste kategori-
en er følgende spørsmål frå Senterpartiet:

«Dette medlem vil stille spørsmål ved hvilke
reelle problemer som er uløst i vårt forhold til
EF og som EØS-avtalen vil bidra til å løse.»
Jeg respekterer at Senterpartiet er mot fordi

konsesjonsloven må endres og tilsvarende
resonnementer. Men at partiet, etter i Stortin-
get å ha vært med på å sette i gang EØS-pro-
sessen og i regjering har vært med på de første
forhandlingsrunder, ikke har forstått at et
eneste problem blir løst, er vanskelig å ta helt
alvorlig. Vi har jo nådd de fleste målene Senter-
partiet var i ferd med å sette opp. Hvorfor dette
ikke lenger er «reelle problemer», er ikke så
greit å forstå. Selvsagt er de reelle, så reelle at
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de ikke lenger kan innrømmes, fordi Senterpar-
tiet ikke lenger har noen løsning på dem,

Men her er vi ved et reaksjonsmønster vi har
sett mange ganger: Motforestillinger tåles ikke,
og når de legges på bordet, er det best å lukke
øynene og skape seg sin egen virkelighet. Det er
kanskje derfor Senterpartiet nå synes å ha gitt
opp ideen om at vi i hvert fall trenger en refor-
handlet frihandelsavtale, nå nøyer de seg med å
si at vi skal bygge videre på frihandelsavtalen.
Når det ikke foreligger noen reelle problemer,
er det vel heller ikke så veldig mye å forhandle
om.

La meg minne om. at det var først som en del
av EØS at vi fikk en avtale for skipsfart og bed-
rede vilkår for fisk. Det er jo nettopp fordi vi
ikke fikk utviklet frihandelsavtalen, at det var
nødvendig å gå videre.

SV synes å befinne seg litt dårligere med ikke
å ha noe reelt alternativ. Derfor slår de stort på
det og sier at de skal arbeide for et meningsfylt
alternativ til EØS. Det finnes ikke i praksis og
vil heller ikke finnes i overskuelig fremtid. SV
må endre hele EFs og Norges system først. Våre
problemer er der nå og må løses nå. SV er og blir
et parti plantet med begge bena i teoriens og
tankespinnets verden - og det blir det ikke
norske arbeidsplasser av.

Det er interessant, men trist å se hvordan
EØS-saken beskriver Senterpartiets raske løp
mot venstre.

SV peker jo meget riktig på i sin merknad at
«EF allerede før forhandlingene startet,

forutsatte at EFTA måtte godta de fire mar-
kedsfrihetene i Romatraktaten, den frie fly-
ten av varer, tjenester, kapital og arbeids-
kraft.»
Senterpartiet var jo med på å innlede for-

handlingene og innledet med dette som basis.
Det var jo ikke unaturlig, dette er viktige prin-
sipper i vårt økonomiske system som har skapt
en velstand som gjør de vestlige systemer
uovertrufne i verden. Det var den gangen mulig
å snakke til Senterpartiet om næringslivets be-
hov og få gehør, slik vårt regjeringssamarbeid
bar bud om.

I dag er tonen en helt annen. De lister opp
sine verdier og sier følgende:

«Det markedsliberale system EF og EØS re-
presenterer vil ikke ivareta slike hensyn.»
Det er med andre ord en avvisning av det sys-

tem som man ved innledningen av forhandlin-
gene ikke hadde noe problem med. Og denne av-
visningen av systemet gjør Senterpartiet i en
fellesmerknad med SV. Dermed går Sosialistisk
Venstreparti og Senterpartiet hånd i hånd i et
ideologisk spørsmål.

Men et lyspunkt er at de ikke greier å være
helt konsekvente. Det er nemlig for den delen
av det markedsliberale system som frihandel

for varer utgjør, at det er et unntak - for den er
de jo for. Det må jo bety at de slutter seg til ideen
om å utnytte landenes komparative fortrinn,
nemlig at man handler for å få lagt produksjo-
nen der den er best og billigst, og at man på den
måten totalt utnytter ressursene best.

Men dette fører begge partiene inn i pussige
inkonsekvenser, idet de jo avviser EØS-avtalen
fordi den skulle føre til sterk økonomisk vekst
og tilhørende miljøproblemer. Men det betyr
altså at de er parat til å akseptere de påståtte
miljøproblemene som følger av den økonomiske
veksten frihandelsavtalen gir oss, og den øko-
nomiske veksten avviklingen av slike handels-
hindringer som toll og mengdebegrensninger
gir. Men de er mot den økonomiske veksten som
skyldes at man avvikler andre handelshindrin-
ger, får like konkurranseregler og inkluderer
tjenester og fisk i avtalen.

Særlig konsekvent er det ikke, men det viser
vel at konfrontert med virkeligheten tør verken
Senterpartiet eller SV ta et skikkelig oppgjør
med det systemet deres teoretikere sier at de
ikke liker.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til tre replikker.

Ttond Jensrud; Det er hyggelig og bra med
det som samler, og det gjelder også for oppslut-
ningen om EØS-avtalen. Høyre, Kristelig Fol-
keparti og Arbeiderpartiet står sammen om at
vi skal ha en EØS-avtale, og det er bra. Men jeg
er glad for at Høyres generelle merknader om
EØS-avtalen i innstillingen ikke får støtte fra
flere enn Høyre selv.

På den ene side sies det at EØS-avtalen ikke
er tilstrekkelig for å få norsk økonomi på fote
igjen, altså at et EF-medlemskap er nødvendig
for å få orden i økonomien. På den annen side
sies det at det er den innenlandske politikk som
er avgjørende for den økonomiske situasjonen
her i landet. Høyre understreker behovet for en
ny økonomisk politikk i Norge som kan legge
grunnlag for ny vekst og økt sysselsetting. Så
vidt jeg forstår, er det et visst motsetningsfor-
hold mellom de to vurderingene som står nevnt
etter hverandre i innstillingen.

Jeg har derfor lyst til å spørre representanten
Petersen: Hva er det som tilsier at et EF-med-
lemskap i motsetning til en EØS-avtale skal få
Norge til å komme økonomisk på fote, som Høy-
re uttrykker det, når Høyre fastslår at norsk
sysselsetting og vekst er avhengig av den in-
nenlandske økonomiske politikk?

Det var spørsmålet, men jeg har også lyst til å
si at jeg er veldig spent på hvilken radikal om-
legging av den økonomiske politikken som Høy-
re vil foreslå. Jeg regner med at vi får svar på
det i forbindelse med statsbudsjettet. Jeg må
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også si at jeg syns nesten det er litt rørende når
Høyre er så opptatt av arbeidsledigheten i sine
generelle merknader, det er ikke det som nor-
malt har preget det partiet.

Jan Petersen: Det er mulig at hr. Jensrud
ikke har oppfattet at Høyre har vært og er opp-
tatt av arbeidsledigheten, men det er faktisk en
av de viktige grunnene til at vi legger slik vekt
på at vi nå må få en ny økonomisk politikk. Slik
som det går nå, går det simpelthen ikke bra. Det
vil jeg gjerne gjøre klinkende klart.

Men når det så gjelder våre merknader, er jeg
nok redd for at Jensrud har misforstått i hvert
fall noen av dem. Det han kanskje har misfor-
stått, er den delen som peker frem mot et EF-
medlemskap. Det vi sier, er at EØS-avtalen
ikke på noen måte er tilstrekkelig når det gjel-
der de politiske sidene av vårt forhold til Euro-
pa og norsk innflytelse og medvirkning. Det er i
grunnen vårt hovedsynspunkt. Men så peker vi
også på at EØS-avtalen på visse områder heller
ikke har nådd helt frem selv innenfor de områ-
dene som den tok sikte på å løse. Et eksempel
der er fisk. Det gjelder også beslutningsmeka-
nismene. Her kommer man ikke helt frem før i
det øyeblikk man blir fullt medlem av EE Men
jeg vil gjerne gjøre det klart at jeg tror at EØS-
avtalen, slik vi nå får den, vil gi vårt arbeidsliv
en fremragende mulighet til å benytte seg av
det store markedet på 370 mill. mennesker.

Men så er vi over i neste punkt, nemlig: Hva
må gjøres her hjemme? Jeg tror vi skal holde
fast ved at EØS først og fremst er en mulighet
som det er opp til oss å gripe, hvis vi steller oss
riktig. Det har to adresser. Den ene er det of-
fentlige, som må føre en økonomisk politikk
som får hjulene i gang. Den andre er nærings-
livet; vi må gjøre det klart for dem at de må være
offensive og på hugget hvis de skal kunne ut-
nytte mulighetene. Ingenting kommer av seg
selv hvis vi ikke selv utnytter de mulighetene vi
nå er i ferd med å skaffe oss. Men vår oppgave
som storting er nettopp å gi vårt arbeidsliv dis-
se mulighetene, og jeg føler meg sikker på at vi
er tilstrekkelig offensive i dette landet til også å
benytte dem.

Tora Aasland Houg: Jeg vil gjerne begynne
med å takke hr. Petersen for 10 minutters opp-
merksomhet i hans innlegg. Det var en eneste
lang sammenhengende framføring av hr. Peter-
sens syn på ikke minst SVs politikk og SVs syn
og egentlig ganske lite av de ulike sider Høyre
måtte se ved EØS-avtalen - bortsett fra det rent
positive.

Jeg skal ikke gå inn i den diskusjonen på
grunn av den helt klare og åpenbare sannheten
at EØS-avtalen er jo Høyre-politikk. Det er ikke
SV-politikk. Den er basert på Høyres verdi-

grunnlag, basert på Høyres klare arbeid for fri
konkurranse og for mer markedsmakt. Det er
slett ikke noe rart at Høyre er enig i avtalen, og
det er heller ikke noe rart i at Høyre har festet
seg ved at SV er uenig i den. Det er en ganske
briljant observasjon fra Petersens side.

Jeg har lyst til å stille Petersen spørsmål om
dette med vetoretten. Det kom interessante ut-
sagn fra statsministeren tidligere i dag om
synet på vetorett. Etter min mening var hun
mye mer åpen i forhold til å kunne bruke veto-
retten enn det vi har hørt tidligere. Jeg er inter-
essert i å høre om Høyre og Jan Petersen deler
statsministerens syn på bruk av vetoretten,
f.eks. i forbindelse med det oljedirektivet som
eventuelt skal bli en del av EFs regelverk. Jeg
har forstått avtaleverket slik at EFTA må tale
med en stemme i EØS-komiteen, og at det forut-
setter ved bruk av vetorett at også de andre
EFTA-landene er med på å bruke vetoretten. Vil
Petersen tro at de andre EFTA-landene har in-
teresse av at veto brukes f.eks. i forbindelse
med oljedirektivet? De utvinner verken olje
eller gass, og de vil kanskje ut fra mer egoistiske
syn ha glede av at direktivet ble vedtatt. Jeg vil
gjerne høre Petersens syn på disse spørsmåle-
ne.

Tore A. Li l tved hadde her gjeninntatt
presidentplassen.

Jan Petersen: Jeg minner om at jeg hadde en
viss glede av å forsøke å se mindretallets merk-
nader i sammenheng. Når man leser dem i sam-
menheng, er de preget av en så gjennomgående
negativ holdning, hvor setningen «har ikke noe
tro på» liksom er overskriften på det hele.

Det interessante er, synes jeg, at mindretallet
overhodet ikke er villig til å se mulighetene,
men har konsentrert hele dagens debatt om en,
to, tre spørsmål hvor de mener det er problemer,
hvorav spørsmålet om vetoretten har gått igjen
i ja, jeg er ikke sikker på hvor mange replikker,
men det er sannelig ikke få. Hele motstanden er
konsentrert om disse ganske få områdene, og så
slipper man liksom fra seg hele debatten om to-
talvirkningene for norsk økonomi. Det synes jeg
forteller veldig mye om hvordan mindretallet
opererer, nemlig uten å ha noe alternativ, og så
konsentrerer de seg om noen ganske få områder
istedenfor for å se på virkningene for landet
som helhet.

Når det så gjelder det konkrete spørsmålet,
er jeg ikke sikker på hvorfor fru Aasland Houg
egentlig spør, fordi flertallet har faktisk i inn-
stillingen på side 69 og 70 vært forholdsvis pre-
sise. Jeg synes det stemmer godt med det som
for øvrig er sagt i debatten. Der sier man at:

«Dette flertallet» - altså de tre partiene
som står bak merknaden - «viser til at Norge
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om nødvendig må bruke sin vetorett i EØS-
komiteen, hvilket vi har full rett til i henhold
til EØS-avtalen, og gjør oppmerksom på at
det kreves enstemmighet i EØS-komiteen for
at et direktiv skal bli gjort gjeldende i EØS.»
Så sier vi også - som meget riktig er ~ at dette

er langt på vei en teoretisk problemstilling på
dette tidspunkt, fordi vi ikke vet hvordan dette
direktivet blir. Derfor sier vi også - etter mitt
skjønn meget korrekt - at vi i utgangspunktet
ikke vil foregripe nytt direktivforslag som er
under utarbeidelse. Fru Aasland Houg har i
realiteten allerede fått svar ved den måten vi
har formulert oss på i innstillingen.

Johan J. Jakobsen: Jeg satte meg ned for å
høre på komitemedlem Jan Petersen om Høyres
hovedbegrunnelse for å gå inn for EØS-avtalen.
Jeg ble skuffet, for, som det allerede er sagt, Pe-
tersen brukte nær sagt alle sine 10 minutter på
å angripe Senterpartiet og SV. Vi fikk høre gjen-
tatt for n'te gang at Senterpartiet var med og
startet prosessen. Så unnlater selvsagt Peter-
sen, på samme måte som Kaci Kullmann Five, å
fortelle at vi faktisk sått sammen i 14 dager og
satte klare grenser, stilte varige krav om unn-
taksbestemmelser i en EØS-avtale. I dag må vi
bare registrere at alle disse krav er frafalt. Nor-
ge har godtatt EØS' regelverk på de områder
som EØS-avtalen omfatter, uten et eneste unn-
tak, bare overgangsordninger.

Men jeg skal gi Petersen anledning til å kom-
me inn på et tema som han var inne på så vidt
det var, nemlig den fiskeriordningen som også
er en del av avtalen. Norge har hatt og hadde
som krav at det ikke skulle være noen kobling
mellom markedsadgang og ressursadgang. Me-
ner virkelig Petersen, etter det som er sagt frå
EFs side om nettopp en slik kobling, at dette
kravet er oppfylt?

Helt til slutt har jeg lyst til å spørre Petersen,
fordi han nærmest skrøt av fiskeriordningen,
om han er enig i hva Talleraas sa på årsmøtet i
Norges Fiskarlag sist helg:

«Jeg forstår dere godt. Hvis vi skal se helt
isolert på fiskerinæringen, så er det ingen god
avtale.»
Er dette Høyres oppfatning? Eller er Høyres

oppfatning den vi hørte fra Petersen, nemlig at
kysten og fiskeribefolkningen nærmest ikke
forstår sitt eget beste, når de ikke forstår at det-
te ikke er en god avtale for Kyst-Norge?

Jan Petersen: Her var det ikke greitt med to
minutter, men la meg ta det siste.

Det går klart frem av innstillingen at vi me-
ner at fiskeriløsningen burde vært bedre, og
kunne vært bedre hvis vi hadde vært fullt med-
lem av EF. Vi oppnådde simpelthen ikke alt det
vi ønsket oss. Men det som nå er poenget, er at vi

nå får en vesentlig bedre situasjon enn den vi i
dag har. Vi kom ikke så langt som vi ønsket oss,
men det vil vi gjøre ved et fullt medlemskap i EF.
Det går klart frem mange steder i innstillingen.

Ellers må jeg si at jeg synes det er synd at jeg
skuffet Jakobsen. Jeg tror nok at jeg brukte re-
lativt mange minutter på å summere opp hva
jeg ser på som hoveofordelene og mulighetene
ved avtalen - riktignok i en slik form som at det-
te er noe Senterpartiet ikke forholder seg til, og
det gjør de da heller ikke. Det synes jeg er et ho-
vedproblem. Det er ikke mulig å få noe helhetlig
alternativ frå Senterpartiet.

At Jakobsen er skuffet over at jeg igjen kom
tilbake til hva som skjedde i 1989, beklager jeg.
Men jeg tror at han gjør det litt lett for seg seiv,
fordi han blander sammen to begreper. E n
ting er å sette grenser for de fire frihetene, noe
helt annet er å avvise dem. Senterpartiet er nå
kommet veldig langt i å avvise de fire frihetene
som system. De er sammen med Sosialistisk
Venstreparti med på en systemkritikk på dette
området, hvor de sier at de markedsliberalistis-
ke systemer ikke imøtekommer de viktige mål-
settinger de nå har. Men det er noe helt annet
enn å sette grenser, for alle setter grenser for
hvordan de fire friheter skal utøves.

Ellers konstaterer jeg at varige unntak har
fått en egenverdi for Senterpartiet uavhengig
av hvilke funksjoner de skal ha. Det synes jeg er
en ganske pussig affære.

Så ganske kort om koblingen: Jeg mener at
den fiskeriordningen vi har fått, står på selv-
stendige ben med hjemmel i avtalen frå 1980.
Jeg tror man her skal sondre mellom begrepet
kobling og samtidighet.

Presidenten: Replikkordskiftet er slutt, og vi
går tilbake til talerlisten.

Roger Gudmundseth: Jeg skal i mitt innlegg
forsøksvis forholde meg til avtalens virkningfor
Arbeiderpartiets målsetting om å bevare ho-
vedtrekkene i vårt bosettingsmønster.

Arbeiderpartiets arbeidsprogram for inne-
værende stortingsperiode bærer preg av tiltak i
distriktene for å sikre bosettingen. Utgangs-
punktet for dette arbeidet er selvsagt at man
fortsatt mener at primærnæringene danner
grunnlaget for andre tiltak.

Verdiskapingen i våre distriktskommuner
bærer imidlertid preg av råstoffleveranser som
går til eksport. Jeg nevner spesielt fiskerinæ-
ringen, men også skipsbygging, skipsutstyr,
metaller, skogbruk og treforedling, møbelindu-
stri, mekanisk industri og reiseliv er i aller høy-
este grad avhengig av eksport. De mest utpre-
gede råstoffleverandørene må en vel si er innen
fiske-, metall- og skogindustri.

Det er et anerkjent prinsipp at lokalt næ-
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ringsliv vil kunne forenkle sin egen etablering
ved å bygge på lokalt råstoff. Det er derfor viktig
å ha klart for seg at den viktigste forutsetning
for å kunne lykkes i fortsatt bosetting og gode
levekår i distriktene er den verdiskaping som
skjer i distriktene. Makter vi gjennom ramme-
betingelsene å legge forholdene til rette for økt
verdiskaping, er vi med på å sikre bosettingen.

Sentralt i vurderingen av EØS-avtalen står
det derfor for meg om den tilrettelegger ramme-
betingelsene på en slik måte som jeg har omtalt
foran.

Ingen, ja selv ikke de mest svorne motstan-
dere av avtalen, har nektet for at vi gjennom
den internasjonale utviklingen er blitt gradvis
mer avhengig av internasjonalt samarbeid for å
sikre vår egen levestandard. Dette var selvsagt
bakgrunnen for at vi fikk opprettet frihandels-
avtalen med EF etter at folkeavstemningen av-
viste medlemskapsforslaget. Etter min oppfat-
ning har vi hatt nytte av frihandelsavtalen.
Men heller ikke denne avtalen har alene gitt
Norge fordeler uten gjensidige internasjonale
forpliktelser. Internasjonale avtaler har som
regel som målsetting å skape like konkurran-
seforhold mellom avtalepartene. Dette er også
tilfellet med frihandelsavtalen, der det i artik-
kel 23, 3. ledd settes forbud mot

«enhver offentlig støtte som fordreier eller
truer med å fordreie konkurransen ved å be-
gunstige visse foretak eller visse produksjo-
ner».
Har så denne bestemmelsen ført til hindrin-

ger for at vi nasjonalt har kunnet utøve vår dist-
riktspolitikk? Svaret er selvsagt nei. Ligger det
så hindringer i EØS-avtalen for at vi nasjonalt
fortsatt kan opprettholde våre distriktspolitis-
ke støtteordninger? Mitt svar er også på dette
spørsmålet nei.

Min vurdering av avtalen er at den totalt gir
økte muligheter for Distrikts-Norge. Jeg sier
dette fordi avtalen forplikter avtalepartene til å
overholde omforenede konkurransevilkår og et
felles regelverk.

I internasjonal sammenheng blir de aller
fleste norske bedrifter små. Tbtalt sett er fiske-
rinæringen internasjonalt stor, men brutt ned
på de enkelte aktører på produksjonssiden og
eksportsiden blir de allikevel hver for seg små.

EØS-avtalen gav oss ikke fri markedsadgang
til samarbeidspartene når det gjelder viderefor-
edlede fiskeprodukter. Men avtalen innebærer
at vi kan videreforedle mer enn det vi kunne
med frihandelsavtalen. Samtidig åpner selvføl-
gelig avtalen for at vi ytterligere kan øke vår
eksport av ubearbeidet råstoff. Men dette siste
er det kun vi selv som kan gjøre noe med. Vi bør
kunne være konkurransedyktige på en slik
måte at vi klarer å stoppe fisken på kaikanten
og videreforedle den selv, istedenfor å kaste noe

is på den før den videreforsendes til f.eks. Dan-
mark - og slik at arbeidsplassene flyttes ut av
landet.

Det er min påstand at EØS-avtalen ikke ska-
per vansker for videreforedling av fiskeråstof-
fet i Norge, og dermed legges forholdene til rette
for mulighetene for en klar verdiøkning lokalt.

Det har for Norge vært et mål å bevare hoved-
trekkene i vår bosetting, og at vi innenfor EØS
skulle kunne videreføre vår distriktspolitikk
for å oppnå dette målet. Gjennom en egen pro-
tokoll i EØS-avtalen er det oppnådd aksept for
at lav befolkningstetthet/spredt bosetting i en
region skal være et selvstendig kriterium for
distriktsstøtte. Dette kriteriet skal komme i til-
legg til de kriterier som EF allerede har i sin
egen regionalpolitikk, nemlig lavt inntektsnivå
eller høy arbeidsledighet som grunnlag for dist-
riktsstøtte.

Avtalen medfører imidlertid at vi mer må inn-
rette støtten mot distrikter enn det vi så langt
har praktisert, nemlig i stor utstrekning å støt-
te næringer. Dette er imidlertid en politikk som
vi nasjonalt allerede har hatt som målsetting -
uavhengig av EØS.

God distriktspolitikk har for Norge over lang
tid vært å skape gode offentlige servicetjenester
gjennom lokalforvaltningen. Denne politikken
vil bli opprettholdt og forsterket. Lokalforvalt-
ningen har vært selve bærebjelken i mange lo-
kalsamfunn. Den har i tillegg gjort det mulig å
etablere næringsaktiviteter i produksjon, og
dermed økonomisk grunnlag for opprettholdel-
se av lokalsamfunnene.

Lokalforvaltningen har vært tuftet på inn-
tektsoverføringer fra sentralt hold og egenfi-
nansiering gjennom skatter og tjenesteyting.
For mange produksjonsbedrifter har det vært
attraktivt å etablere seg i distriktene, med de
muligheter dette gir for ansatte på ulike områ-
der. En forutsetning har selvsagt hele tiden
vært at lokalforvaltningen har maktet å bygge
ut selvsagte servicetjenester. Slik vil det også
være i fremtiden.

Statsbankene og Distriktenes* Utbyggings-
fond har vært andre sentrale virkemidler. EØS-
avtalen innebærer at vi kan opprettholde disse
nasjonale virkemidlene. Men som jeg allerede
har sagt — støtten må ikke være næringsrela-
tert, men distriktsrelatert. Varige driftstil-
skudd i ordinær forstand er således ikke foren-
lig med avtalen.

Den omorganisering som vi har foretatt slik
at vi kanaliserer virkemidlene gjennom Sta-
tens nærings- og distriktsfond, gjør at vi også
kan opptre mer profesjonelt og samordnet i vårt
støttepolitikk.

EØS-avtalen innebærer ikke noen harmoni-
sering av skatte- og avgiftspolitikken mellom
avtalepartene. Dette betyr at vi nasjonalt fort-
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sått vil kunne nytte differensiert arbeidsgiver-
avgift som et virkemiddel i distriktspolitikken.
Men i likhet med dagens praksis kan vi ikke in-
nenfor samme avgiftsområde diskriminere
mellom næringer og virksomheter. Det vil stå
oss fritt innenfor avtalen, i likhet med dagens
praksis, å endre arbeidsgiveravgiften ut fra
samfunnspolitiske vurderinger. Jeg viser til at
det også i årets budsjettforslag ligger forslag om
endringer av arbeidsgiveravgiften.

Virkemiddelbruken for å sikre arbeidsplasse-
ne i distriktene kan etter EØS-avtalen ikke vir-
ke konkurransevridende. Støtten må imidler-
tid kunne gis på en slik måte at distriktene ikke
automatisk taper all konkurranse ved at de
ikke mottar støtte. Det er slike vurderinger som
har ligget bak den praksis som har vært ført i
Norge når det gjelder transportstøtte til ut-
kantbedrifter. Tidligere var denne støtteformen
en sentral del av DU-virkemidlene. Nå er det
imidlertid mer opp til den enkelte næringsav-
deling i fylkene å vurdere slik støtte.

Jeg kan ikke se at støtte til transport i ut-
kantområder vil bli regnet som konkurranse-
vridende i EØS-sammenheng. Vurderingene av
konkurransevridning skal selvsagt ses på i en
totalsammenheng, men etablering i distriktene
skal ikke kunne være noe handikap i relasjon til
støttevurderingene.

Jeg gjentar gjerne meg selv når jeg på ny sier
at EØS-avtalen kan være til fordel for distrikte-
ne. En forutsetning for dette er selvsagt at det
blir etablert tilfredsstillende kontrollorganer,
og at disse organene kan kontrollere at avtalen
blir overholdt av alle avtalepartene. EØS-av-
talen legger opp til etablering av slike organer.

Vi konstaterer stadig at konkurransen på
eksportmarkedene stadig hardner til. Uten in-
ternasjonale avtaler vil det være de kapitalster-
ke og multinasjonale selskapene som bestem-
mer markedene. I Norge har vi i hovedsak
mindre og mellomstore bedrifter. For oss vil det
være en fordel med bindende avtaler som påleg-
ger næringslivet i avtaleområdet felles spille-
regler.

Gjennom politiske forhandlinger har vi klart
dette ved EØS-avtalen. Vi må nå sørge for at vi
også bevarer den politiske styringen. Først da
vil næringslivet kunne styres mot en riktig
medvirkning i fordelingspolitikken.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Svein Ludvigsen: Som representanten Gud-

mundseth var inne på, er jo norsk fiskerinæring
både en eksportnæring og en distriktsnæring.
Det betyr at dårlige markedspriser i andre land
- og EF representerer jo 60 pst. av vårt fiske-
marked - så vel som høye tollsatser, handels-
hindringer, reduserer lønnsomheten både for
fiskerne og for fiskeindustrien. Vi ser altså

klart at Distrikts-Norge er avhengig av EFs
markedspolitikk. Det er allerede sterke bindin-
ger mellom fiskerinæringen og EF, og EØS-av-
talen vil nå redusere tollsatsene i betraktelig
grad. Dermed åpnes nye muligheter på hoved-
markedet for norsk fisk, og vi er et steg nærme-
re full frihandel.

Jeg ser nå fram til et nærmere samarbeid
mellom fiskere og produsenter i Norge og kjø-
pere i EØS-området. Derfor bør vi etter mitt
skjønn ønske EFs næringsmiddelindustri og
dens kapital, markeds- og produktkompetanse
velkommen til samarbeid med norske bedrifter,
for derigjennom å få øket verdiskaping og flere
arbeidsplasser i Norge.

Findus i Hammerfest er jo et svært godt ek-
sempel på-hva internasjonalt sterke selskap
kan bidra med både for å trygge bosettingen og
arbeidsplassene langsmed kysten og å utvikle
fiskerinæringen fra rollen som råvareprodu-
sent til næringsmiddelindustri. Norsk fiskeri-
næring er kapitalsvak, og der ligger en klar be-
grensning.

Jeg vil gjerne understreke verdien av den ut-
viklingsklausulen om markedsspørsmål som
ligger inne i EØS-avtalen, og som åpner for for-
handlinger mellom partene annethvert år for å
vurdere og utvikle samarbeidet om disse spørs-
mål på en harmonisk måte som kan gi begge
partene fordeler.

Jeg vil derfor spørre representanten Gud-
mundseth om han er enig i at EF-industrien,
slik Findus er et eksempel på, bør oppfordres til
å stille sin kapital og sin kompetanse til tjenes-
te for norsk fiskeindustri på eiersiden.

Roger Gudmundseth: Jeg tror nok jeg øye-
blikkelig kan berolige en del mennesker dersom
de nå forventer at jeg skal si meg enig med re-
presentanten Ludvigsen i alle deler. Vi har nok
vidt forskjellig syn på hvordan vi skal styre ka-
pitalen. Men det er en ting vi helt sikkert er eni-
ge om, og det er at dersom vi ikke klarer å styre
kapital ut til Distrikts-Norge slik at vi kan etab-
lere arbeidsplassene der hvor fisken landes, så
vil vi fortsette å hive is på den og la arbeidsplas-
sene skapes i Danmark, Frankrike og andre
land som syns at fisk er en verdifull matvare.

Jeg syns Findus Hammerfest har opptrådt
særdeles ansvarsfullt ved sin etablering i Nor-
ge. Men hvorfor har de gjort det? Hvis vi ser på
historien til Findus Hammerfest, vil vi forstå at
de selvfølgelig har vært avhengig av at de har
kunnet utnytte norske fiskerikunnskaper, som
er blant de høyeste i verden, til sitt eget beste,
og Findus har sammen med norske interesser
vært i stand til å utnytte alles fordeler til felles
nytte. Den typen fremmedkapital og utenlands-
kapital vil også representanten Gudmundseth
hilse velkommen i distriktene -ja!
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Rolf Ketil Bjørn: Jeg lurer jo på hvorledes re-
presentanten Gudmundseth skal kunne styre
kapitalen ut til distriktene etter at han og hans
parti nå i EF-tilpasningens navn har avviklet
så å si alt av ordninger for styring av kapital.
Det vil jeg gjerne ha greie på. Da må man jo ta
tilbake de gamle styringsredskapene. Og vil
Gudmundseth være med på det?

Ellers er det klart at EØS-avtalen er som et
lotteri uten gevinsten Det er stor innsats, bl.a.
fra kysten, i form av de mest verdifulle ressur-
sene som nå er gitt til EF i form av økte kvoter.
Kyst-Norge er den store taperen i EØS-spillet.
Det har jo veldig mange erkjent, sist Talleraas.
Statsminister Gro Harlem Brundtland har jo
også sagt at avtalen på dette område er så dår-
lig at nå må vi inn i EF - for å få det enda dårli-
gere. Og fiskeriene er blitt salderingsposten.
Norge har gitt bort store fiskekvoter og har ikke
fått de tollettelsene som vi var forespeilet. Tol-
len på viktige fiskeslag som laks, reker og ma-
krell blir opprettholdt på samme nivå som før.
Der vi har fått noen forbedringer, er for hvit fisk
- som EF skriker etter og har stort underskudd
på, og som de ville ha måttet kjøpe fra oss i alle
fall. Dette har folket på kysten merket seg.

Jeg vil gjerne spørre Gudmundseth hvordan
det føles å gå inn for en avtale som gir bort store
fiskekvoter og dermed svekker det nærings-
grunnlaget på kysten som representanten sa at
han ville opprettholde gjennom EØS-avtalen,
samtidig som han ikke har fått noe vesentlig
lavere toll. For å illustrere det litt så er det vel
det Gudmundseth vil og EØS-avtalen inne-
bærer ved at vi gir bort ressurser tilnærmet l
milliard kr for så å tjene 150 mill. kr. Da er vi jo
850 mill. kr beit, og det må jo være en veldig dår-
lig avtale sett frå vårt synspunkt.

Roger Gudmundseth: Hvis vi betegner for-
handlingene om EØS-avtalen som et lotteri,
synes jeg vi har fått en bra gevinst. Men jeg sa
«hvis» vi betegner dem som et lotteri. Jeg vil
ikke være med på den betegnelsen, for jeg me-
ner å vite at det har vært særdeles seriøse for-
handlinger, hvor spesielt norske forhandlere
har slitt hardt for å nå de gevinstene som i hvert
fall jeg mener ligger i avtalen. Nå snakker jeg
om EØS-avtalen totalt sett.

Så kan jeg selvfølgelig også være enig med re-
presentanten Rolf Ketil Bjørn. Også jeg skulle
gjerne sett at vi kom lenger på den frie mar-
kedsadgangen for videreforedlede fiskeproduk-
ter. Forutsetningen for å få gevinst der, er selv-
sagt at vi setter oss selv i stand til å stoppe fis-
ken i Norge og videreforedle den i Norge. Og det
ligger åpninger i avtalen som jeg mener går i po-
sitiv retning, og vil kunne gi oss muligheter til å
øke vår markedsadgang ytterligere gjennom
den nevnte utviklingsklausulen, som flere har
TVykt 22/10 1992

vært inne på. Men hvis man allerede i utgangs-
punktet inntar den holdningen at dette går på
dunken og det ikke finnes muligheter, da har
man tapt i utgangspunktet.

Jeg konstaterer at også for fiskeriene er EØS-
avtalen en bedre avtale enn frihandelsavtalen.
EØS-avtalen har for fiskerienes vedkommende
ikke fullt ut innfridd de forventningene og kra-
vene vi satte. Jeg mener det ligger muligheter
til å videreføre arbeidet for å nå dit.

Peter Angelsen: De to foregående replikkrun-
dene viser klart hvordan Arbeiderpartiets re-
presentanter kommer i konflikt med seg selv
når de får spørsmål om hvordan de skal styre
kapitalen fra EF til Distrikts-Norge, når de
nettopp gjennom denne avtalen tar bort alle
styringsmidler og legger både fiskerinæringen
og Distrikts-Norge, eller vi kan si norsk næ-
ringsliv, åpent for oppkjøp fra EF-kapitalen.

Jeg vil gjerne gi representanten Gudmund-
seth nok en sjanse til å forklare hvorledes han
kan forhindre f.eks. storkapitalen i EF i å kjøpe
seg inn i betydelige deler av norsk fiskeindustri
og forvalte den industrien og det råstoffet den
måtte motta, på den måten som de finner det for
godt for å tjene penger. Når den styringen vi har
gj ennom norsk lovgivning blir tatt bort ved den-
ne avtalen, hvordan har da representanten
Gudmundseth tenkt seg at man skal påtvinge
næringslivet i EF foredling i Norge - en fored-
ling som de ikke finner forretningsmessig for-
svarlig?

Det var konsesjonslovene som var med på å
legge betingelsene da sveitsiske Nestlé kjøpte
opp Findus i Hammerfest, hvor de har styrt be-
driften i medhold av de konsesjonsvilkår de fikk
lov til å drive på. Og det har Gudmundseth inn-
rømmet har blitt en god ordning. Men nå tar
man altså bort alle styringsordningene, og man
legger det åpent for fri kapital i konkurranse-
markedet. Og som det stod i Bergens Tidende i
slutten av september i en uttalelse fra en repre-
sentant for kommisjonen:

«EØS-avtalen vil ikke få no*en betydning
for sysselsettingen langs norskekysten, ver-
ken i positiv eller negativ retning. Det blir
neppe flere arbeidsplasser.»
Jeg skulle ønske at representanten Gud-

mundseth kunne gi litt saklige forklaringer og
ikke bare komme med besvergelser.

Roger Gudmundseth: Hvem som måtte kom-
me med besvergelser, får det bli opp til andre å
vurdere. Jeg har i hvert fall både i mitt innlegg
og i mine to tidligere replikksvar forsøkt å po-
engtere nødvendigheten og betydningen av å se
de positive sider ved saken, samtidig som jeg
har pekt på at ikke alt er rosenrødt.

Nå er jo fiskerinæringen i EØS-sammenheng
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for så vidt holdt utenfor selve avtalekomplek-
set. Men man har fått inn bestemmelser om be-
grensninger bl.a. hva angår fremmed kapital
på fangstsiden. Dersom man fortsatt skal ta
fram de negative sidene, kan man selvfølgelig
bruke det argumentet at her gis man mulighet
til å kjøpe seg inn i industrien, og industrien gis
anledning til å eie fartøyer. Ja. Men jeg vil anta
at de som kjenner norsk fiskerinæring, vet at vi
også har bestemmelser om hvor disse fartøyene
skal registreres, hvilken nasjonalitet de skal
ha, og hvem som gis anledning til å ha de ar-
beidsplassene.

Hvis det er slik -jeg gjentar det, slik at det
ikke skal være grunnlag for misforståelse - at
utenlandsk kapital vil medvirke til å stoppe fis-
ken på kaikanten og videreforedle den i Norge,
da huser jeg utenlandsk kapital velkommen ut i
Distrikts-Norge. Der trenger vi den.

Presidenten: Replikkordskiftet er slutt.

Tor Mikkel Wara: EØS-avtalen kan analyse-
res på flere måter. Den ene er ved en faktisk
gjennomgang av hva traktatteksten bokstave-
lig talt sier. En annen måte er ved å legge vekt
på en politisk og dynamisk analyse.

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske tals-
mann har hatt en solid gjennomgang av EØS-
avtalen slik den kan vurderes opp imot Frem-
skrittspartiets politiske målsettinger.

Jeg vil gjerne tilføye noe om de politiske sig-
naler en slik avtale gir - signaler som også er
realiteter. Det kan illustreres ved avtalens
betydning for norsk næringsliv. En ting er de ju-
ridiske sider ved avtalen, som ikke trenger å
virke imponerende. Den viktige beskjeden til
industrien, som står foran investeringsbeslut-
ninger, er imidlertid som følger: Dere vil få sam-
me spilleregler og konkurransevilkår som de-
res konkurrenter i Europa. Norge skal ikke iso-
lere seg oppe i nord og føre en næringspolitikk
som gjør at næringslivet må leve i stadig frykt
for vedtak som forverrer næringslivets mulig-
heter til å konkurrere. Det vi gjør, er i praksis å
redusere den politiske risiko ved å investere i
Norge ved å si at vi i næringspolitisk forstand
akter å være en del av den vestlige sivilisasjon.

Motstanderne av avtalen bruker som argu-
ment usikkerheten som ligger i det at EØS-av-
talen ikke stopper opp nå, men vil utvikle seg
videre til noe ingen i dag vet hva vil bli. Vi vet
kort og godt ikke hvordan fremtidens Europa
ser ut, og dermed ikke hvilke næringspolitiske
rammebetingelser som vil ligge i EØS etter
hvert som den dynamiske prosessen utvikler
seg.

Jeg vil hevde at nettopp det at EØS-avtalen
er en politisk, dynamisk prosess, gjør det enda
viktigere å være med. Signalet til industri og

andre verdiskapere ved en tilslutning til EØS
vil være at vi i Norge skal utvikle oss i takt med
Europa. Vi skal ikke bli hengende etter. Norske
bedrifter vil vite at selv om rammevilkårene til
deres konkurrenter vil endre seg, vil det ikke
være særnorske luner som hindrer dem i å kon-
kurrere på like vilkår.

Dersom EØS-avtalen hadde vært statisk, vil-
le den politiske risiko ved å stå utenfor faktisk
vært mindre for norske bedrifter enn den er når
EØS-avtalen er dynamisk. La det imidlertid
være sagt: EØS-avtalen løser ikke de problemer
norsk næringsliv har, men det gjør heller ikke et
nei til EØS. Her mangler det fullstendig et tro-
verdig alternativ til hvordan tilliten til norsk
økonomi skal opprettholdes.

Dersom vi velger å la grensen til det indre
marked i Europa gå ved Svinesund, står vi over-
for en helt ny situasjon. Det er nemlig ikke slik
at vi ved å si nei til EØS-avtalen slipper omstil-
linger og forandringer. Dersom man virkelig i
Senterpartiet og SV insisterer på å ta i bruk alle
de særnorske politiske grep som de ikke kan
opprettholde ved et forpliktende handelspoli-
tisk samarbeid, vil det kunne skapes stor frykt
hos alle som skal fatte beslutninger om inves-
teringer, og dermed om hvor arbeidsplasser
skal ligge. Det er nemlig ikke slik at man da kan
velge og vrake i hvilken kapital som er velkom-
men til Norge. Problemet blir heller å være at-
traktiv nok.

Debatten når det gjelder oljedirektivet kan
være et eksempel. Stadig flere land gjør sine
rammevilkår for utenlandske oljeselskaper
mer attraktive for på denne måten å sikre seg
fortsatt utenlandsk kapital og deltakelse. I
Norge går debatten fortsatt om hvordan vi skal
stenge utlendingene ute. Dersom man ikke er
bekymret for norsk økonomis attraktivitet ved
å stå utenfor et handelspolitisk samarbeid som
alle andre vesteuropeiske land deltar i, snakker
vi i praksis om å prøve å vedta at den økonomis-
ke virkeligheten ikke skal gjelde.

Senterpartiet og SV tilhører da - sammen
med det gamle UNI Storebrand - en utdøende
rase som tror at det er mulig å erobre utlandet
basert på politisk godvilje istedenfor økonomis-
ke realiteter.

Marit Rotnes: Det er noe som forundrer meg
når jeg hører på nei-partiene i debatten, og det
er hvordan de i innlegg etter innlegg med frei-
dig mot gjentar påstander som er gjendrevet og
motbevist av Regjeringen på bakgrunn av EØS-
avtalens faktiske innhold. Slik har det også
vært gjennom hele den lange perioden mens for-
handlingene foregikk, mens komiteen har hatt
saken til behandling og i tiden etterpå. Løse på-
stander om negative konsekvenser for Norge i
forhold til avtalens forpliktelser gjentas stadig.
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Senterpartiets og SVs merknader i innstillin-
gen er også fulle av slike påstander. Et eksem-
pel er påstanden om at Norge vil bli utsatt for
press om å godta nye EØS-regler som vi er imot.

Målsettingen med EØS-arbeidet er å skape
og opprettholde et ensartet samarbeidsområde,
noe som selvsagt forutsetter et felles regelverk.
Alle partene i avtalen vil derfor ha et ansvar for
å medvirke til å opprettholde de ensartede ram-
mevilkårene. Men det kan tydeligvis overfor
nei-partiene ikke sies klart nok at avtalen er
slik bygd opp at det ikke er noe til hinder for at
et EFTA-land - ut fra særskilte hensyn - kan
bestemme seg for at en ny rettsakt ikke er
akseptabel, med den virkning at den ikke blir
en del av EØS-avtalen. Dette ble også klart ut-
trykt i statsministerens innlegg tidligere i
kveld.

Så en annen sentral påstand frå nei-siden:
Senterpartiet og SV påstår at det frie varebyt-
tet begrenser vår handlefrihet på miljøområ-
det. Det framgår klart av avtalen at selv om ho-
vedregelen innenfor EØS er at varer fritt skal
kunne krysse grensene, tillater avtalen de en-
kelte EFTA- og EF-land å hindre import av
varer dersom hensynet til helse, miljø og forbru-
kerbeskyttelse tilsier det. Det er helt klart at
Norge vil kunne hindre import av produkter
som beviselig er farlige for helse, sikkerhet og
miljø. Det er til og med slik at avtalen ikke for-
hindrer at landene ut fra tungtveiende sam-
funnsmessige hensyn kan innføre lovgivning
som kari ha handelshindrende virkning - selv-
sagt såfremt reglene ikke forskjellsbehandler
på grunnlag av nasjonalitet. Dette er ikke bare
en papirbestemmelse. For eksempel fikk Dan-
mark gjennom EF-domstolen slått fast sin rett
til å nekte import av øl og mineralvann på en-
gangsemballasje. Italia nekter import og salg
av plastposer som ikke brytes ned i naturen. Og
slik kunne vi fortsette å gjendrive påstander
som nei-partiene gjentar til det kjedsommelige
uten å ta hensyn til de faktiske realitetene i av-
talen.

I sitt innlegg tidligere i dag i forbindelse med
utsettelsesforslaget sa representanten Lahn-
stein at folket trenger mer tid til opplysning om
EØS-avtalens innhold.

Jeg vil si at ansvar for opplysning om EØS-
avtalens virkelige innhold ikke bare ligger på
de partiene som går inn for avtalen. Senterpar-
tiet må påta seg et meget stort medansvar der-
som det er slik at folket ikke har fått riktig og
nok informasjon.

Senterpartiet er opptatt av at folket skal få
uttale seg om avtalen. I den forbindelse kan det
være nærliggende å peke på at Senterpartiets
nei-standpunkt ble tatt over hodet på partiets
egne medlemmer lenge før avtalen forelå. Med-
lemmene der har pent måttet føye seg etter det

standpunkt som toppen på partipyramiden
sentralt trædde ned over hodene på dem. Slik
har det også vært i SV. Derfor mener jeg det er
drøyt at både Senterpartiet og SV går til angrep
på Arbeiderpartiet, som er det eneste partiet
her i landet som har hatt en skikkelig og grun-
dig drøfting av hele EF-spørsmålet i partiorga-
nisasjonen, der tusener av medlemmer har
drøftet omfattende problemstillinger omkring
debattopplegget «Norge i et nytt Europa».

Gunnar Fatland: En økonomisk og handels-
politisk tilknytning til Europa gjennom EØS-
avtalen er en av flere viktige forutsetninger for
å gjenvinne troen på Norge som et fremtidig in-
vesteringsområde. Usikkerheten omkring Nor-
ges forhold til Europa og frykten for at grensene
mellom Norge og EF skulle gå langs Kjølen, har
i lang tid lagt begrensninger på viljen til å in-
vestere i nye arbeidsplasser her hjemme. Hvor-
for skulle man satse investeringsmidler i et po-
litisk og markedsmessig isolert Norge, dersom
alternativet var å kunne gjøre det samme i na-
bolandet, der man praktisk talt snakker det
samme språk, der man har den samme kultu-
relle bakgrunn, de samme sosiale prioriterin-
ger, et svært velutviklet industrielt miljø og
samtidig er innenfor EFs økonomiske og han-
delspolitiske samarbeidsområde?

Spørsmålet er grunnleggende logisk og sva-
ret likeså. Det ville praktisk talt ikke være sak-
lige grunner for å prioritere Norge fremfor Sve-
rige i investeringssammenheng i en slik even-
tuell situasjon. Forvitringsalternativet ville
være en realitet, og uten investerings vilje ville
norske bedrifter og arbeidsplasser tørke bort i
et antall som ville få dagens arbeidsmarkedssi-
tuasjon til å fortone seg som rene søndagssko-
len.

Når det er sagt, er det like klart at ingen vin-
ner en konkurranse bare ved å bli påmeldt. Vi
kan heller ikke avtalefeste at mulighetene som
EØS-avtalen innebærer, faktisk blir utnyttet.
Det er opp til norsk næringsliv å vise at de har
vilje og evne til å hevde seg i en konkurranse
som, uavhengig av vår tilknytningsform, vil bli
langt hardere enn i dag. I den sammenheng kan
det være på sin plass å minne om at på de om-
råder der Norge har meldt seg på i internasjo-
nal konkurranse, er vi stort sett blitt medalje-
vinnere.

Vi er blant de ledende i verden når det gjelder
enkelte metaller, vi er helt i toppen når det gjel-
der offshoreindustri, shipping og nå også byg-
ging av spesialskip. Vi øker raskt innenfor rom-
fartsrelatert industri, delproduksjon til bilin-
dustri, og informasjonsteknologisk industri, og
vi er store innenfor fiskeri, der vi åpenbart kan
bli større, for å nevne enkelte områder. Disse
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eksemplene viser at det ikke er selve konkur-
ranseutfordringen i EØS som kan bli vårt pro-
blem, men derimot måten vi velger å møte ut-
fordringen på. Vi kan velge nei-sidens tilnær-
mingsmåte: Dyrke mindreverdighetskomplek-
sene og undergrave selvtilliten i det norske folk
gjennom å fremstille oss som ynkelige, hjelpe-
løse og tafatte mennesker som er dømt til å tape
før konkurransen er begynt. Eller vi kan velge
den strategi som våre idrettsfolk har gjort,
nemlig å stille opp i internasjonal konkurranse
for å vinne.

En avtale som traktatfester jevnbyrdighet,
gjensidighet, balanse mellom fordeler, rettighe-
ter og plikter, som bygger på felles konkurran-
seregler, like konkurransevilkår, overvaking av
konkurransereglene, og som gir forutsigbarhet
og trygghet for investeringer, er for et lite land
som Norge et privilegium å få delta i. Det gir
tryggere rammer for at vi kan få utnytte våre
sterke sider og våre fortrinn. I motsetning til
tidligere tider der store land har kunnet frem-
me sine interesser på bekostning av små land,
gir EØS-avtalen oss en ramme hvor slik diskri-
minering ikke lenger blir mulig.

Om få år vil Norge være EØS-områdets enes-
te virkelige petroleumsstormakt. Og nettopp
fordi petroleumssektoren er så viktig for Norge,
har vi i den senere tid vært vitne til at nei-siden
forsøker å skape usikkerhet omkring norsk rå-
derett over egne petroleumsressurser. Senest
ble åpenbart villedende påstander i den retning
fremsatt av Senterpartiets leder under utset-
telsesdeb atten i formiddag. Hensikten er klar,
nemlig å skremme det norske folk til å følge
Senterpartiets og SVs nei-linje, selv om stand-
punktet må bygge på villedende utsagn. Det er
nemlig en realitet enten Senterpartiet og SV
liker det eller ikke, at:
- Statens eiendomsrett til petroleumsressur-

sene består også innenfor EF/EØS.
- Statens avgifts- og beskatningsrett overfor

sektoren består.
~ Statens rett til å bestemme om, når og hvor

det skal letes etter petroleum vil bestå.
- Statens rett til å bestemme om det skal ut-

vinnes petroleum og hvem som skal operere
utbygging og drift, vil bestå.

- Statens rett til selv å være deltager i lisense-
ne og størrelsen på deltagelsen er udiskuta-
bel.

- Norges rett til å nedlegge veto mot et even-
tuelt oljedirektiv som måtte stride mot nors-
ke interesser, er udiskutabel.
Diskriminering på grunnlag av nasjonalitet

av aktørene i petroleumsaktivitetene vil imid-
lertid ikke bli tillatt. Det er et prinsipp som hele
EF-samarbeidet bygger på, og som nettopp gir
økte muligheter for de som er konkurransedyk-
tige. Her har de norske oljeselskapene i tur og

orden stått fram og tilkjennegitt sin posisjon
som fullt ut konkurransedyktige selskaper som
ikke frykter noen. Nei-sidens framstilling av
like konkurransevilkår som en automatisk ka-
tastrofe for de norske selskapene er derfor en
del av nei-sidens datostemplede argumenter,
som omtaler historiske stadier i en dynamisk
utvikling som er helt uten relevans for dagens
situasjon.

Det samme gjelder offshoreindustriens posi-
sjon. Her er nei-sidens argumenter kanskje så
mye som seks-syv år for gamle. I motsetning til
konkurrentlandene har vi konsekvent utsatt
norsk offshoreindustri for full internasjonal
konkurranse de siste fem-seks årene. Resulta-
tet er blitt en bransje som har omstilt seg, og
som i dag kan konkurrere med hvem som helst.
Vi er konkurransedyktige når det gjelder tek-
nologi, kvalitet og pris. Eksempelvis har Saga
antydet at ved byggingen av Snorre-plattfor-
men har ca. 90 pst. av kontraktvolumet gått til
norske leverandører i full internasjonal kon-
kurranse. Troll-utbyggingen tegner til å gi nors-
ke leverandører inntil 80 pst. av kontraktvolu-
met, også dette i full internasjonal konkurran-
se. Norsk andel er altså i ferd med å bli høyere
under åpen konkurranse enn situasjonen var
da kontraktene i større grad ble styrt av myn-
dighetsinngrep.

Vi kan ikke si nei til EØS fordi vi er best. Det
er dessverre nettopp det som er konsekvensen
av nei-sidens fryktargumentasjon. Vi er faktisk
så konkurransedyktige på offshoreområdet at
både Tyskland, Frankrike, Nederland, Dan-
mark og Storbritannia har bedt om alternativ
prosedyre for offshoresektoren i forhold til inn-
kjøpsdirektivet. I den grad dette er uttrykk for
et behov for å beskytte egen industri, er det alt-
så primært norsk offshoreindustri det søkes be-
skyttelse mot. Dette illustrerer et annet viktig
poeng, nemlig hvilke nye muligheter norsk off-
shoreindustri vil få dersom hele EFs petrole-
umssektor åpnes for ikke-diskriminerende
konkurranse.

Det er også verdt å minne om at petroleums-
lovens § 54 ikke er en bestemmelse for å forfor-
dele norske leverandørinteresser. Det framgår
klart av lovteksten at den først og fremst sikter
mot å hindre at utenlandske interesser blir fa-
vorisert framfor norske, altså det samme sikte-
mål om ikke-diskriminering som EØS-avtalen
skal ivareta. Det heter nemlig i petroleums-
lovens § 54:

«Ved virksomhet som omfattes av denne lov
skal konkurransedyktige norske leverandø-
rer gis reelle muligheter til å oppnå leveran-
ser av varer og tjenester.»
Det står altså ikke at norske varer og tje-

nester skal favoriseres uavhengig av konkur-
ranseevne, slik man får inntrykk av når nei-
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siden bedriver sin beskrivelse av norsk indu-
stris udugelighet.

Også når det gjelder kraftsektoren, blir spø-
kelser manet fram med stor fantasi. Realitete-
ne forsøkes tildekket gjennom mer eller mindre
oppfinnsomme spekulasjoner. Det kan derfor
være på sin plass å slå fast at følgende forhold
vil være realiteter også innenfor EØS:
- Kraftutbygging og eieroverdragelser vil fort-

satt være underlagt konsesjonsplikt.
- Statens forkjøpsrett vil ikke kunne bestrides.
- Offentlig eierskap kan bestå i det omfang

man måtte ønske det.
- Hjemfallsretten vil bestå som før.
- Salg av kraftverk og fallrettigheter vil måtte

kreve et aktivt engasjement av selgerne, og
85 pst. av produksjonskapasiteten eies i dag
av det offentlige.
Påstandene om å gi bort arvesølvet er derfor i

denne sammenheng Uke mangelfullt begrun-
net som påstanden om at vi gir bort råderetten
over petroleumsressursene. På disse områdene
spekulerer Senterpartiet og SV åpenbart i van-
lige folks manglende muligheter for å gå inn i
komplekse saksområder, i den hensikt å under-
bygge frykt for tap av viktige nasjonale ressur-
ser. Det kan lykkes på folkemøter og overfor
uinformerte pressefolk. Overfor Stortinget vin-
ner heldigvis slike lettvintheter ikke fram.

Så til Senterpartiets forestillinger om at der-
som vi fortsatt bygger vårt handelspolitiske
samarbeid med EF på frihandelsavtalen, skal
vi eventuelt kunne vedta egne spilleregler og
praktisere unfair konkurranse dersom vi skulle
ønske eller ville det. Det er litt av et selvbedrag
dersom man for alvor tror at slik framferd lar
seg praktisere uten kraftige mottiltak frå EFs
side. Slik oppførsel ville selvsagt føre til mot-
reaksjoner, som f.eks. utestenging fra marke-
der, minsteprispålegg eller andre tiltak av rest-
riktiv karakter. Nå er det på tide at Senterpar-
tiet og SV melder seg inn i den virkelige verden.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Eilef A Meland: Det er treffende sagt om

EØS-avtalen at den tar selvstyre fra EF-mot-
standerne, mens den tar medbestemmelse fra
tilhengerne. Høyre vil inn i EF-unionen, som
etter hvert er blitt en illusjon for folkeopinio-
nen. EØS vil innebære betydelige endringer for
det norske samfunn. Men i hvilken retning? Det
vil jeg spørre representanten Fatland om.

For å gå konkret til verks: Er det ikke et klart
sammenfall mellom EØS-avtalens konkurran-
seideologi og Høyres politiske tenkning? Jeg
kan vise til syn på statsstøtte, offentlige mono-
poler, konsesjonslover, fri konkurranse - også
på sokkelen. For å si det overført i EØS-termi-
nologi: Hvis Høyres program ble oversendt
EØS-domstolen for vurdering i forhold til trak-

taten", ville kjennelsen sikkert bli frifinnelse på
alle punkter. Er det overhodet noen punkter,
noen sider, ved EØS-avtalen som er i strid med
Høyres politikk?

Representanten Fatland er opptatt av olje-
virksomheten og energiloven. Hans merknader
om energiloven ville nok blitt imøtegått av Ret-
tedal i dag. Men bruk av veto for å beskytte seg
mot den frie konkurranse på sokkelen - hvor-
dan stiller Høyre seg til dette? Det er utrolig at
Høyres representant i energi- og industrikomi-
teen i den grad bagatelliserer oljedirektivets
virkninger for sokkelen. Og da må jeg til slutt
spørre Fatland: Hva ved norsk oljepolitikk i dag
må avlyses hvis dette direktiv blir gjennomført
og gyldig for EØS-konseptet?

Gunnar Fatland: «EØS vil innebære betydeli-
ge endringer for det norske samfunn,» hevder
representanten Meland. Det er sikkert at det
vil bli betydelige endringer i det norske sam-
funn uavhengig av tilknytning til EØS og EF
eller om Norge blir stående utenfor begge disse
alternative samarbeidsformene. Det må være
hevet over enhver tvil at den forandringspro-
sess som pågår i Europa, vil heller ikke SV ha
noen som helst mulighet for å holde Norge uten-
for.

Når det så gjelder EFs konkurranseprofil og
Høyres ideologi, glemmer faktisk Meland at ini-
tiativene til å etablere EF også kom frå bl.a.
land som i utgangspunktet er styrt av sosialis-
tiske ideologier. Så det er ingen motstrid mel-
lom de mål som EF har sått seg, og en sosialis-
tisk tenkning, heller ikke det som ligger i Høy-
res markedstenkning på disse områdene.

Så stiller Meland det tradisjonelle spørsmål
som alle SV-representanter stiller i dag: Hva
med vetorett overfor oljedirektivet? For det
første er det et direktiv som ikke eksisterer
annet enn som et utkast frå kommisjonen, og vi
har registrert at det er betydelig motstand mot
dette i mange land. Dersom direktivet skulle bli
vedtatt, vil det på de aller fleste områder repre-
sentere en bekreftelse av norsk petroleumspoli-
tikk slik den nå gjennomføres. Jeg er dessuten
svært forbauset over at SV bekymrer seg for
dette, for deres politikk er jo å stenge av petrole-
umsvirksomheten, nekte nyutbygginger, flate
ut produksjonen og trappe ned hele petroleums-
sektoren. Det vil være bekymringsfullt for
norske arbeidsplasser!

Anne Enger Lahnstein: Jeg mener jeg hørte
representanten Fatland beskylde oss i Senter-
partiet bl.a. for å spekulere i manglende kunn-
skaper hos folk når det gjaldt råderetten over
naturressursene. Dette er en påstand jeg på det
sterkeste vil ta avstand frå. Det er helt galt. Når
Fatland i sitt innlegg ikke skjelner mellom eien-



1992. Em. 15. okt. - Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS), m.v.

237

domsretten og råderetten, må han ha misfor-
stått et helt fundamentalt element i debatten.
Det er selvfølgelig stor forskjell på «å eie» og «å
ha rett til å råde over», og det er jo nettopp i den
sammenheng EØS-avtalen og eventuelt forslag
til oljedirektiv er interessante. Det er jo den be-
skyttelsen vi har hatt i lovverket når det gjelder
å sikre vår egen råderett, at vi får lov til å be-
stemme, som undergraves.

Alle her vet at Høyre ikke er opptatt av Stat-
oils rolle. Men man kan ikke underslå det fak-
tum at Statoil, i likhet med andre norske olje-
selskaper, selvfølgelig berøres av at det vi har
hatt av ordninger når det gjelder organisering i
grupper ved tildeling av konsesjon, at glideska-
laen og dermed pengestrømmen til den norske
statskassa er tatt opp som element i dette. Og så
kommer Fatland og sier at vi spekulerer i mang-
lende kunnskap. Nei, representanten Fatland
tar feil! Det er nemlig kunnskap som er bak-
grunnen for den massive markering som oljear-
beiderne nå står for. Det er kunnskap som gjør
at vi frå omtrent alle deler av landet nå får sig-
naler om å utsette behandlingen av og vedtaket
om EØS-avtalen fordi de faktisk føler stor uro i
forhold til styringsretten når det gjelder natur-
ressursene våre.

Gunnar Fatland: I likhet med hva SVs Eilef
Meland nettopp gjorde i sitt innlegg, gav nå
Anne Enger Lahnstein uttrykk for bekymring
for norsk petroleumspolitikk og konsekvensene
av de tiltak som EF tenker seg på dette områ-
det. Senterpartiet har nettopp lagt fram et pro-
gramutkast som slår fast at aktiviteten på sok-
kelen skal flates ut og trappes ned. Det betyr at
hvis dette skal oppnås innenfor programperio-
den, må det allerede i dag innføres fullstendig
investeringsstopp på offshoresektoren. Og det
vil selvfølgelig bety tap av store andeler ar-
beidsplassen Ikke minst vil det bety tap av ar-
beidsplasser i Rogaland og på Vestlandet for øv-
rig.

Når det gjelder mitt utsagn om spekulasjon i
folks manglende kunnskaper når det gjelder rå-
derett, er det et faktum at Senterpartiet gang
på gang gjentar at vi gir frå oss arvesølvet, at vi
gir fra oss styringen over petroleumssektoren,
og at vi gir fra oss styringen over kraftsektoren.
Jeg listet opp i mitt hovedinnlegg i punkt for
punkt alle styringsområdene både for petrole-
umssektoren og for kraftsektoren, og jeg tror
Anne Enger Lahnstein og andre skal få store
problemer med å forklare hva det er av råderett
som gis bort når alle de elementene jeg refererte
til, fortsatt udiskutabelt vil være på plass også
dersom Norge skulle bli medlem av EF. Den ar-
gumentasjonen som føres, holder kort og godt
ikke. Den er for enkel. Og det er for enkelt å for-
søke å lure folk på den måten.

Gudmund Restad: Jeg vil også komme inn på
oljedirektivet eller lisensdirektivet-det mulige
olje- eller lisensdirektivet kanskje vi skal nøye
oss med å si foreløpig siden det er på et relativt
tidlig stadium - som jeg syns Fatland i utillate-
lig grad bagatelliserer mulige følger av. De be-
kymringene vi har gitt uttrykk for, er ikke noe
som vi EØS-motstandere har fått sånn uten vi-
dere. Det er de beste fagjuristene som Oljeindu-
striens Landsforening, altså representanter for
den berørte næring, har kunnet oppdrive, som
har gitt grunnlag for disse bekymringene ved
sin utredning, som konkluderer med at «det
synes klart at mange av myndighetenes verk-
tøy for styring av petroleumsvirksomheten står
for fall». Det er heller ikke bare disse toppjuris-
tene som har kommet til den konklusjonen.
Konklusjonen deles også av toppjurister ved
Senter for EF-rett ved Juridisk fakultet i Oslo.
Og jeg syns også at reaksjonene fra statsrådene
Finn Kristensen og Bjørn Tore Godal bekrefter
dramatikken i direktivutkastet. De mener at et
slikt direktiv ville være i strid med norske inter-
esser. Og det er jo ikke så rart. Det dreier seg om
vår viktigste inntektskilde, altså olje- og gass-
industrien.

Jeg fikk inntrykk av at Fatland mener at vi
kan ta utkastet til oljedirektiv med knusende
ro. Men betyr det at han mener at følgene er
uten betydning, eller vil han bestride at direkti-
vet vil medføre at Norge for ettertida ikke kan gi
særfordeler til de tre norske oljeselskapene
Statoil, Norsk Hydro og Saga, ikke kan stille be-
tingelser til utenlandske oljeselskaper, som får
konsesjon, om at de må benytte en viss andel av
norske varer og tjenester i sin virksomhet, ikke
kan bestemme sammensetning av lisensgrup-
per og ikke kan bestemme ilandføringssted for
olje og gass frå norsk sokkel, og heller ikke kan
kreve bruk av norsk som arbeidsspråk på sok-
kelen?

Gunnar Fatland: Når en omtaler dette direk-
tivutkastet, som er kommet veldig kort i proses-
sen så langt, og påberoper seg sannhetsgehal-
ten og alvoret i dette ved å vise til fagjuridiske
betraktninger, er det til det å si at det foreligger
en rekke betraktninger både av fagjuridisk og
annen ekspertise som reiser betydelig usikker-
het omkring hva dette måtte innebære. Og jeg
tror at mange av de fagjuristene som har be-
skjeftiget seg med dette utkastet, med stor for-
del kunne brukt ressursene sine på en vesentlig
mye bedre måte. Først får en se hvilket direktiv
som blir aktuelt, om det blir aktuelt - det er
nemlig også en diskusjon, det er nemlig på
ingen måte sikkert at det vil komme noe slikt
direktiv.

Så spør Restad om hvilke særrettigheter som
står for fall. Ja, da må vi skille mellom to ting:
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hvilke formelle rettigheter vi tidligere har hatt
historisk og hatt behov for historisk, og hvilke
rettigheter vi har i dag og har behov for å ta i
bruk i dag. Og det blir to helt forskjellige ting.

De aller fleste av de formelle rettigheter som
vi sikrer oss gjennom den opprinnelige petrole-
umslovgivningen og regelverket omkring akti-
viteten på sokkelen, er sått ut av spill eller er i
ferd med å gå ut av bruk. For eksempel har de
norske oljeselskapene og Statoil - senest under
oljemessen i Stavanger uttrykte Harald Norvik
det - gitt uttrykk for at de ikke lenger ønsker at
de skal bli brukt på den måten de gjør. Det be-
gynner å bli en belastning for Statoil at de må
delta på alle blokker, også på de blokker de over-
hodet ikke er interessert i. Det begrenser Stat-
oils muligheter til å gå inn på de blokker der de
virkelig har interesser, og der de ville ønske å
bruke sine ressurser.

Sånn kan vi gå frå punkt til punkt. De fleste
av disse områdene er godt ivaretatt og er i sam-
svar med norsk praksis. Men dersom direktivet
allikevel strider mot norske interesser, har vi
muligheter og er villig til å bruke veto om det
skulle bli nødvendig.

Kjellbjørg Lunde: Med god grunn ottast ar-
beidsfolk at med auka konkurranse innan om-
råde med svært ulike standardar for løns- og ar-
beidsvilkår og med høg arbeidsløyse i tillegg vil
mange norske ordningar bli sette under press
med ei EØS-avtale. Når heile Vest-Europa vert
ein arbeidsmarknad, vil problema med at ar-
beidsfolk vert spela ut mot kvarandre bli mykje
meir direkte enn i dag. Ulike slag sosial dum-
ping vil slå ut.

Problema vert ekstra store når arbeidsløysa
er stor. Mange vil måtte ta til takke med løns- og
arbeidsvilkår langt under det normale. Det ser
vi i arbeidslivet vårt alt i dag.

Det er store problem med sosial dumping i
Nordsjøen og på mange byggjeplassar i Oslo og
andre storbyar. Det er også avdekt svært tvilsa-
me og irregulære arbeidstilhøve innan restau-
rantnæringa, t.d. her i Oslo. Når problema er
store alt i dag, bør ein ikkje gjere det enklare for
dei som vil spekulere i ulike slag sosial dum-
ping.

I dag kan vi nekte arbeidsløyve dersom ar-
beidsvilkåra er dårlegare enn vanleg standard.
Den kontrollen fell vekk i EØS. På den store
marknaden for offentlege innkjøp og anlegg
vert det i tillegg mogleg å vinne tilbodskontrak-
tar bygde på at arbeidskraft underbyd norske
løns- og arbeidsvilkår.

Det vert ikkje betre av at EF-kommisjonen
har lagt fram eit direktivforslag om grenseover-
skridande arbeid som tillet at entreprenørar frå
utlandet tek med seg arbeidskraft heimanfrå og
gjev dei løn under norsk tariff så sant sjølve ar-

beidskontrakten med den einskilde er på under
tre månader.

Men også utan dette tre-månaders-unntaket
er det grunn til stor uro over kva EØS-avtala vil
dra med seg. Ein arbeidsmarknad for 19 EØS-
land med svært ulike standardar for løns- og ar-
beidsvilkår - og med stor arbeidsløyse mest
overalt—gjev gode vekstvilkår for all slag sosial
dumping.

Oljearbeidarane sine organisasjonar seier at
situasjonen i Nordsjøen er som skreddarsydd
for sosial dumping. 60 pst. av alle som jobbar
offshore, er alt i dag knytte til ulike entrepre-
nør- og.kontraktørselskap. På kvar plattform
kan det vere mellom 100 og 150 ulike firma - dei
fleste på korte oppdrag. Det er uråd å føre tilsyn
med løns- og arbeidsvilkåra for alle som er inne
på slike oppdrag.

EØS gjer tilhøva mykje vanskelegare. Når
leveransar og oppdrag skal ut på internasjonalt
tilbod, kan ein ikkje verge seg mot at det kjem
inn tilbod som nettopp er bygde på løns- og ar-
beidsvilkår langt under dei som er fastlagde i
norske tariffavtaler. Oljeselskapa vil på si side
vere tente med å ha færrast mogleg fast tilsette
for lettare å kunne få arbeidsoppdrag billeg
gjort av entreprenør- og kontraktørselskap. På
engelsk side av sokkelen er 80 pst. tilsett gjen-
nom slike entreprenør- og kontraktørselskap.
Norsk fagrørsle krev lowern mot sosial dum-
ping. Eit utkast til lov har vore ute til høyring
som vi veit, og har fått tommelen ned frå alle
forbund som dette vedkjem. Lovforslaget er
varsla i november, etter at Stortinget tek stand-
punkt til EØS-avtala.

Høyringsutkastet gjekk inn for at Rikslønns-
nemnda får høve til å vedta ei minsteløn i bran-
sjar som er truga av sosial dumping. Dette er på
den eine sida å innby til sosial dumping og på
den andre sida å undergrave forhandlingsret-
ten i arbeidslivet.

Alternativet er å gjere gjeldande tariffavtaler
til norsk lov. Innan byggjebransjen er dette
ingen garanti mot sosial dumping. Det er lokale
avtaler og eit sterkt fagleg apparat på arbeids-
plassen som her sikrar løns- og arbeidsvilkår.

Dersom tariffavtaler vert gjorde til lov, for-
svinn mykje av motivet for å organisere seg. Det
vert i prinsippet ingen skilnad på organiserte
og uorganiserte arbeidsplassar.

Og kven skal sjå etter at avtala blir fylgd opp i
praksis på arbeidsplassar utan organisasjon? I
dag ligg ansvaret hos partane i arbeidslivet.
Krev EØS-avtala ei kraftig utbygging av det of-
fentlege arbeidstilsynet med særlege oppgåver
på arbeidsplassar utan fagleg organisering?
Det gjer ho sjølvsagt ikkje.

Vår arbeidsmiljølov krev også tett oppfylging
av verneombod og andre faglege tillitsvalde,
særleg på arbeidsplassar der risikoen for ulyk-
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ker er stor, og der mange jobbar på kortvarige
oppdrag. Det syner røynslene både i Nordsjøen
og frå byggje- og anleggsbransjen på land.

Røynslene syner og - på norsk og på engelsk
sokkel ™ at effektiv fagleg organisering og høg
fagleg aktivitet er eit vilkår for å sikre eit for-
svarleg arbeidsmiljø og ein forsvarleg tryggleik
mot ulykker. På norsk side veit vi at aktiviteten
har kravt over 200 menneskeliv, på britisk side
over 600, diverre.

Innan offshore og bygg og anlegg- to bransjar
særleg utsette for sosial dumping ved ei EØS-
avtale - er arbeidsmiljø og tryggleik bygd på at
det finst sterke faglege organisasjonar og eit
velbygt apparat av tillitsvalde på kvar einaste
arbeidsplass. EØS vil på mange vis undergrave
denne situasjonen.

Dette er bakgrunnen for den kraftige protes-
ten som er komen frå norsk fagrørsle dei siste
vekene - ein protest som ikkje er tatt til fylgje.
Etter SV sitt syn er det uansvarleg av Stortin-
get å drive EØS-avtala igjennom på tvers av
desse massive protestane frå norsk fagrørsle.

Ingrid I. Willoch hadde her overtatt
presidentplassen.

Britt Harkestad: EØS-tilhengjarane hevdar
med stor styrke at vi må ha eit sterkare inter-
nasjonalt samarbeid med hovudoppgåve å løy-
sa miljøproblema. Dette er også vi på nei-sida
samde i, men EØS vil ikkje leggja tilhøva til ret-
te for å løysa miljøproblem. EØS byggjer på ein
vekstfilosofi som skapar aukande miljøpro-
blem. I Cecchini-rapporten og i EF-traktaten
frå 1985 er det berre tale om økonomi, medan
ordet økologi ikkje er å firma ein einaste gong. I
november 1989 la ei ekspertgruppe fram ein
studie om «Miljøvern og EFs indre marked». I
motsetnad til Cecchini-rapporten, som vakte
mykje merksemd, vart ekspertgruppa si ut-
greiing behandla av kommisjonen som ein hem-
meleg rapport. Grunnen var at ekspertane fel-
ler ein knusande dom over dei økologiske verk-
nadene av den indre marknaden.

Bodskapet frå ekspertgruppa er følgjande:
«Utan sterk politisk vilje og utan ei nyten-

king om dei økonomiske mekanismane som
har verka til no, vil den indre marknaden
vera knytt til ein skitten vekst. Det er grunn
til å frykta at ein vil la sjansen gå frå seg til å
innarbeida dei økologiske omsyna når ein re-
gulerer den indre marknaden.» - Sitat frå
Der Spiegel nr. l 1992, omsett til norsk.
Det er grunn til å frykta at forureinande pro-

duksjon vil verta flytt til dei land som har mini-
male miljøvernkrav. I staden for å spora til for-
sterka overnasjonalt miljøvern vil den grense-
lause indre marknaden heller leia til at ein slår

inn på den enklaste og billegaste veg i produk-
sjonen. Det finst ikkje noko teikn på at den ind-
re marknaden maktar å bryta koplinga mellom
stigande vekst og aukande miljøbelastningar.
Difor må vi seia nei til den ideologien EF og EØS
byggjer på, nemleg auka vekst. Det er folk og
friviljuge organisasjonar som driv miljøkam-
pen framover. Skal vi koma vidare, må folk flest
få større innverknad i politikken. EØS-avtalen
vil flytta avgjerdsprosessen ut av landet og inn i
lukka møte i forskjellige organ i Brussel.

EØS-tilknyting vil seia at nye EF-lover skal
innførast i Norge utan at vi har høve til å på-
verka dei. EØS-avtalen vil auka avstanden
mellom dei som bestemmer, og folk flest.

Gjennom ein EØS-avtale knyter vi oss til ei
økonomisk blokk som gjennom lang tid har hatt
mykje høgare arbeidsløyse enn Norge. Det er
ingen ting som tilseier at arbeidsløysa skal ver-
ta mindre om vi får ein EØS-avtale - heller
tvert imot. Konkurransen vert hardare og kan
verta vanskeleg å vinna for eit høgkostland som
vårt. I alle høve bør vi vera budde på inntekts-
nedgang og dermed lågare levestandard. Kan
henda bør dette i alle høve vera ein rett politikk,
men då burde det vera eit vegval vi sjølve gjor-
de, ikkje eit resultat av ein meir liberalistisk po-
litikk innanfor EF-systemet. Eit tankekors er
det også at valet av ein meir marknadsorientert
politikk vil ha konsekvensar for fordelinga av
ressursar i samfunnet. Vi er med eit EØS-ved-
tak med og prioriterer dei sterkaste, dei som
kan tilpassa seg marknaden og har kompetanse
og økonomi til å makta konkurransen.

Med ein EØS-avtale misser norske styres-
makter viktige styringsreiskap som kan bru-
kast til å halda arbeidsløysa nede. Til dømes
kan det økonomiske systemet i EF tvinga oss til
å velja låg inflasjon framfor låg arbeidsløyse.
Vidare set EF-reglane strenge grenser for kva
slag distriktspolitikk vi kan føra. Det vil m.a.
ikkje vera lov å gje varig distriktsstøtte. Det vil
gå hardt ut over mange arbeidsplassar i distrik-
ta. Den indre marknaden i EF vil ved ein EØS-
avtale etter alt å døma føra til nedlagde arbeids-
plassar også i sentrale strok fordi konkurranse
utanfrå, og dermed tapte marknadsdelar, vil gå
ut over arbeidsplassar innan tenesteytande
næringsgreiner som bank, forsikring og trans-
port.

Ein EØS-avtale vil også føra til at utanlands-
ke selskap får rett til å ta med seg sine arbei-
darar til Norge på oppdrag og på den måten for-
trengja norske arbeidsplassar. Dessutan kan
det offentlege ikkje lenger velja å gje norsk næ-
ringsliv føremon ved å kjøpa norske varer og
tenester framfor utanlandske. Dette gjeld også
for oppdrag i Nordsjøen. Her kan det vera ein
motpost ved at somme norske næringar kan ha
fordel av ein opnare marknad i EØS, men etter
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mitt syn vil EØS gå hardt ut over andre delar av
næringslivet.

Det er svært uheldig at staten gjev frå seg
mange av dei verkemiddel han har til å rå over
naturressursar og regulera næringsverksemd.

Stortinget si makt vil også verta svekt. I høg-
ste grad vil vi få oppleva at det er makta i Brus-
sel som rår, og at det vil vera svært vanskeleg å
bruka vetoretten, fordi det kan setja heile EØS-
avtalen i fare. I det heile ser eg så mange negati-
ve sider ved denne avtalen at eg tek avstand frå
han. Det mest positive ved avtalen er at vi har
høve til å seia han opp.

Statsråd Thorbjørn Berntsen: Seiv om EØS-
avtalen i hovedsak er en økonomisk samar-
beidsavtale, er det lagt vekt på at avtalen også
skal omfatte andre viktige områder som utdan-
nelse, forskning og miljøvern. Avtalen åpner for
en ny tilnærming til miljøproblemene, til en
prosess som kan bringe oss nærmere løsninge-
ne på de grenseoverskridende forurensningene,
som jo er et hovedproblem for miljøet.

En slik positiv utvikling av miljøsamarbeidet
i Europa er av stor betydning for oss, det vet vi.
90 pst. av forurensningene i Norge kommer som
kjent frå andre land, og kan ikke bekjempes ved
at vi som et lite land forsømmer vårt ansvar og
vår innflytelse på den videre utviklingen i
Europa. Vi kan nok beholde sjølråderetten over
våre egne miljøproblemer, men løsningene fin-
ner vi bare i et mer forpliktende samarbeid med
andre. Det vil utvilsomt sette fart i prosessen
når 19 land går sammen om å løse felles proble-
mer, framfor at vi hver for oss driver en spredt
og lite koordinert bruk av miljøpolitiske virke-
midler. Og det ligger en særlig utfordring i at
dette samarbeidet omfatter både miljøvern og
andre tunge samfunnssektorer som industri,
energi og transport. Dette åpner igjen for mu-
ligheten til å forene økonomiske og miljøpolitis-
ke mål, noe som er en forutsetning dersom mil-
jøkravene skal vinne fram.

Gjennom sitt femte miljøprogram har også
EF-landene lagt opp til en slik prosess. I dette
programmet sikter man inn mot gjennomførin-
gen av en sektorovergripende strategi. Vi må jo
ikke glemme at alminnelige mennesker i de
europeiske landene er dypt bekymret over mil-
jøtilstanden. Store befolkningskonsentrasjoner
i sterkt industrialiserte områder har hatt sin
miljøpris og påskyndet kravet om mer ambisiø-
se miljømål. Sett i forhold til alle menneskene
som så å si er klumpet sammen mange steder på
kontinentet, har vi massevis av plass og relativt
handterlige miljøproblemer her hjemme.

Landene under EØS-paraplyen skal priorite-
re tiltak mot miljøproblemer av grenseoverskri-
dende karakter. Vi skal utvikle samarbeidet om
miljøregelverk og bruk av økonomiske virke-

midler. EØS-landene oppfordres til å legge fel-
les miljøstrategier, slik at virkemiddelbruken
settes inn i en bredere samfunnsmessig sam-
menheng, og til å satse mer på konkrete tiltaks-
programmer mot regionale miljøproblemer.

EØS-avtalen innebærer overgangsordninger
på enkelte viktige områder, f.eks. for kjemikali-
er. Overgangsordningene forutsetter at samar-
beidet må ha ledet til framskritt før en harmo-
nisering skal finne sted. Med andre ord: Heller
ikke her er det snakk om stillstand, men om en
prosess. Tidsbegrensningene på overgangsord-
ningene gir partene tid til å samarbeide for å
finne bedre løsninger. Den tida er forbi da arbei-
det for miljøet settes i revers, slik at dette i
praksis kommer til å bety at EF også skjerper
reglene når det gjelder kjemikalier.

EØS-avtalen er selvsagt ikke tryllestaven
som på et Øyeblikk får alle miljøproblemer til å
fordufte, verken i Norge eller i resten av Euro-
pa. Avtalen er tvert imot et verktøy i den mang-
foldige verktøykassa vi trenger for å møte alle
milj øutfordringene.

EØS-avtalen vil selvsagt ikke gå på bekost-
ning av det øvrige internasjonale samarbeidet
som Norge deltar i, og som handler om store ut-
fordringer som klima, biologisk mangfold, be-
folkningspress og fattigdom. Men klarer ikke
de europeiske landene å samarbeide tett om løs-
ningene i vår egen region, blir det sannelig ikke
lettere rundt de globale forhandlingsbordene,
og det har jeg etter hvert fått vite litt om.

Vi har en ambisjon om å være pådrivere i dis-
se prosessene. EØS-avtalen åpner for et utvidet
samarbeid forut for internasjonale forhandlin-
ger. Dette vil styrke muligheten til å samordne
standpunktene mellom EFTA og EF, uten at det
legger begrensninger på vår adgang til å innta
egne standpunkter.

I et samarbeid må man nødvendigvis både gi
og ta noe, men hele poenget ligger i de miljøge-
vinster som blir sluttresultatet. I det samarbei-
det det nå legges opp til, ser jeg en mulighet til å
bringe demokratiske beslutningsprosesser inn
i et internasjonalt samarbeid. Et fellesskap som
strekker seg frå sørspissen av Italia til Finn-
mark, må dessuten finne fram til differensierte
og fleksible virkemidler for å løse de ulike pro-
blemene i de forskjellige områdene.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til fem replikkrunder.

Per Aunet: Statsråd Berntsen gav en annen
beskrivelse av miljøsituasjonen i Europa enn
det den avsatte miljøkommisjonær i EF, Ripa de
Meana, har gitt, men jeg skal la det ligge.

Etter tre år på Stortinget er det mitt inntrykk
at en helst ikke skal tilkjennegi at en politisk
motstander har rett i det han sier. Svart/hvitt-
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beskrivelser er det som gjør seg best, ser det ut
til.

La meg prøve med en liten vri: På flere om-
råder tror jeg som Berntsen at EF vil komme til
å ligge foran Norge i enkeltløsninger av miljø-
problemer. Dette fordi befolknings- og industri-
konsentrasjoner, forbruks- og avfallskonsen-
trasjoner er så store at løsningene må finnes.
Men slike løsninger blir lett en slags «end of
pipe»-løsninger eller «etter snar»-løsninger.

Når den gruppen industrinasjoner som EF/
EØS vil omfatte, har som mål å auke den økono-
miske veksten kraftig, vil området skape mil-
jøproblemer raskere enn de løses og på nye om-
råder, enten en betrakter ressursuttak, energi-
forbruk, forurensning, transport - det planleg-
ges noe slikt som 12 000 km nye motorveger -
eller en ser på gapet mellom u-land og industri-
land, som bare vil vokse.

Mitt spørsmål til miljøvernministeren blir:
Deler han noen av mine bekymringer for konse-
kvensene av vekstmålsettingene i EF og der-
med innen EØS-området?

Statsråd Thorbjørn Berntsen: Ja, jeg deler
noen av de bekymringene, og jeg tror at vi i åre-
ne som kommer, vil måtte føre en diskusjon om-
kring hele den økonomiske vekstproblematik-
ken, men jeg synes ikke det foreliggende grunn-
laget er tilstrekkelig for å føre en skikkelig dis-
kusjon om den. Den diskusjonen kan vi føre, og
konsekvensene av en slik debatt kan vi også ta,
om vi går inn i denne EØS-avtalen.

Den stadig økende kløften mellom de fattige
og de rike land bekymrer meg selvfølgelig like
mye som de fleste andre, vil jeg tro, og dette kan
ikke fortsette. Jeg tror at en økonomisk vekst
inn i all evighet vil legge et ytterligere press på
miljøet, men jeg tror samtidig at vi er i stand til

• å produsere og utnytte vår energi på en mye
bedre måte, og at vi for så vidt kan ha et høyt
økonomisk nivå på grunnlag av prinsippet om
bærekraftig utvikling.

Men det jeg av og til reagerer litt på - og det
sier jeg ikke nå til representanten Per Aunet -
er denne pekefingeren som vi holder opp når det
gjelder økonomisk vekst, overfor folk i Portugal,
i Sør-Italia og i Spania som nå vil øke sin vel-
stand og sin levestandard og ser hen til de nor-
diske land for å få det slik som vi har hatt det.
Og hva er det vi seiv har gjort? Har ikke vi ut-
nyttet alle våre naturlige ressurser? Har ikke vi
strevd etter økonomisk vekst for å skape en vel-
ferd og en velstand i dette landet som vi synes
det er godt å leve med? Og når andre land vil
gjøre det samme, så står vi til alt overmål opp og
holder opp pekefingeren. Jeg blir helt kvalm av
den måten å drive politisk diskusjon på.

Jon Lilletun: Jeg må nok si at jeg godt kunne
tenke meg å sende Thorbjørn Berntsen inn i

dette EØS-systemet med pekefingeren som han
brukte nå, og med det samme engasjementet.
Jeg tror faktisk det kan gi ganske rimelig gode
resultat når en er villig til å satse med det enga-
sjementet han nå hadde.

Skal vi oppnå dette med å se på den økono-
miske veksten, tror jeg det er nødvendig at vi er
villig til å satse på alternativ forskning å la Al-
ternativ Framtid o.l. hvis vi skal komme noen
vei i forhold til den debatten som akkurat nå fo-
regikk. Det er ikke det vi har hatt mest vilje til.
Det er noe som i større grad må komme til er-
kjennelse hos alle partier, at dette er noe det må
satses på.

I innstillingen fra utenrikskomiteen refere-
rer komiteen til et brev frå handelsministeren
der han bekrefter at Regjeringen følger en rest-
riktiv patentpraksis i forhold til genmodifiserte
organismer. Komiteen sier at den praksis man
hadde ved inngåelsen av avtalen, skal legges til
grunn, og komiteen ber Regjeringen vurdere å
legge fram en lovendring som gir hjemmel for å
lage forskrifter til loven.

Spørsmålet mitt til statsråden blir da om han
vil bekrefte at Regjeringen vil legge fram en slik
lovendring eller finne andre måter å imøtekom-
me den regulering på som er nødvendig på dette
feltet?

Videre var det bra at det kom en erkjennelse
her av at det er noe med et indre marked som vil
virke negativt. Blant annet vet vi at transpor-
ten vil øke bortimot 50 pst., og det er klart at det
er negativt miljømessig, det må vi innrømme
enten vi er tilhengere av EØS eller det motsat-
te. Har Regjeringen noen strategi, noen offensiv
strategi, hvor miljøvernministeren kan bruke
pekefingeren i dette systemet og påvise hvor-
dan vi kan gjøre noe i forhold tildenne øknin-
gen, som er altfor stor, for å få mer miljøvennlige
transportformer og for å unngå den forurens-
ningen som denne transportøkningen vil føre
til?

Statsråd Thorbjørn Berntsen: På det første
spørsmålet, som gikk på å få en lovhjemmel for
å lage forskrifter når det gjelder patentering av
genmodifiserte organismer, vil jeg svare at Re-
gjeringen nå arbeider med de spørsmålene. Jeg
svarte i går på et tilsvarende spørsmål i spørre-
timen, hvor jeg sa at Regjeringen har under
vurdering å fremme en lovendring som vil gi
hjemmel for å lage de nødvendige forskrifter i
denne forbindelse. Vi mener at under EØS-av-
talen gis Norge full mulighet til å følge opp de
vedtak og anbefalinger som er gitt av storting
og regjering når det gjelder styring og sikker
bruk av moderne bioteknologi. Men dette vil vi
få anledning til å komme tilbake til i tur og or-
den, bl.a. når Regjeringen om ikke så lenge leg-
ger fram denne loven om bioteknologi.
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Det er klart at økt frihandel skaper økt trans-
portbehov, og det gjelder alle typer transport,
både til lands, til sjøs og i luften. Så blir det et
spørsmål hele tiden om å finne transportmeto-
der og orn utvikling av transportteknologi som
kan begrense forurensningene mest mulig. I EF
hai- de nå i stor grad tatt konsekvensen av dette
ved en storstilt satsing på bl.a. jernbaneutbyg-
ging som et alternativ til den stadig økende vei-
transporten, og det vil vi også gjøre. Det er bl.a.
antydet i forslaget til jernbaneplan for neste pe-
riode en nokså stor satsing på utbygging av
jernbanen. Det er mye mer å si om det, men jeg
er enig i problemstillingen: Den økte transpor-
ten som økt frihandel fører med seg, må motvir-
kes med bedre miljøpolitiske tiltak på en bred
front.

Syver Berge: Miljøvernministeren vart
kvalm fordi peikefingeren vart retta opp. Eg
vart faktisk kvalm her i dag, eg og, da eg høyrde
statsministeren la fram sine tankar om kva
EØS-avtala vil gjeve oss. Det var betre leve-
standard og meir til fordeling. Økonomisk
materiell vekst, det er drivkrafta bak EØS-av-
tala. Korleis får miljøvernministeren dette til å
henge saman? Det er klart, vi tek ikkje omsyn
til dei landa i EF som har ei låkare økonomisk
utvikling enn oss. Vi skal få betre utvikling. Vi
tek ikkje omsyn til dei andre.

Meiner statsråden at den grunnhaldninga
som ligg i den økonomiske avtala vi i dag dis-
kuterer, tek i vare dei langsiktige grunntanka-
ne, som tek hensyn til livskrafta i jorda vår på
ein slik måte at vi sikrar vårt organiske liv? Eg
ser på avtala som eit instrument der vi i vår ge-
nerasjon tenkjer på oss sjølve, utan at vi tek an-
svar for framtida vår. Dermed legg denne avtala
opp til forbruk av grunnverdiar som høyrer
etterkommarane våre til.

Presidenten: Presidenten er klar over at både
den engelske landslagstreneren og andre av og
til føler behov for å uttrykke at de blir kvalme,
men det er kanskje på kanten av den parlamen-
tariske ordbruk. Siden dette kanskje kan bli en
gjenganger i replikkordskiftet, håper jeg at
man avstår fra å bruke det uttrykket flere gan-
trgj-_

Statsråd Thorbjørn Berntsen: Jeg tok jo litt
hardt i, for jeg var ikke kvalm - men jeg var i
ferd med å bli det. (Munterhet i salen)

Til representanten Syver Berge, som var vel-
dig opptatt av at vi nå drev og forsynte oss av
grautfatet til de kommende generasjoner: Re-
presentanten Berge har jo vært med på det, så
vidt jeg har registrert, og det gjelder også hele
den - skal vi si - næringsgruppen han represen-
terer. Jeg har aldri hørt noe frå den kanten om
at nei takk, nå har vi fått nok. Det kan jeg ikke si

å ha hørt. Og så vidt jeg har registrert, forelig-
ger det ingen umiddelbare planer fra Senter-
partiet heller om å si nei takk. Jeg er enig i at vi
kanskje kunne begynne å overveie det etter
hvert, men jeg er ikke helt sikker på om det sig-
nalet vil komme frå Senterpartiet først. Men
det kan jo bli interessant, i tilfelle, å se.

Romatraktaten og de målsettingsbestem-
melser som er trakket opp der og senere i Maa-
stricht-avtalen, er når det gjelder utviklingen
av de sosiale og materielle levekårene for folk,
formuleringer som jeg tror enhver kan skrive
under på. For jeg går ut frå at situasjonen ikke
er sånn at det er i orden av vi i Norge har en høy
levestandard, men at det som er feil, er at alle
andre i tilfelle skulle få det samme. Jeg kan
ikke tenke meg at det er det representanten Sy-
ver Berge mener, men faktisk så var det noe
bortimot det han sa, så vidt jeg kunne registre-
re.

Paul Chaffey: Hvis jeg oppfattet miljøvernmi-
nisteren riktig i det svaret han gav til Per
Aunet, og for så vidt også i det siste svaret, me-
ner han at vi skal føre en diskusjon om vekst-
politikken. Vi skal bare ikke føre den nå, for vi
har ikke godt nok grunnlag for å føre en sånn
diskusjon ennå. Men det er jo nå vi tar stilling
til EØS, en avtale med omfattende miljøkonse-
kvenser, en avtale som knytter oss til EFs indre
marked, som har en forbruksvekstmålsetting.
Jeg går ut fra at miljøvernministeren har sett
på den «Task Force»-rapporten EF har laget,
hvor de selv beskriver veksten i energiforbruk,
veksten i forurensing, sentraliseringseffekten,
press på naturområdene osv. som et resultat av
EFs indre marked.

Ett problem med dette indre markedet og
EØS-avtalen er at retten til å ha et bedre regel-
verk forsvinner for Norges del, delvis på grunn
av felles harmoniserte regler, delvis på grunn
av prinsippet om gjensidig godkjenning, som
både EFs indre marked og EØS-avtalen bygger
på. Og mitt første spørsmål til miljøvernminis-
teren er om han mener det er framtidsrettet å
frata land retten til å ha et bedre regelverk og gå
foran på miljøområdet.

Så har vi fått en diskusjon om handel med far-
lig avfall, som delvis er tatt med i korrespon-
dansen mellom miljøvernministeren og uten-
rikskomiteen i innstillingen, som går på dette
at farlig avfall av EF blir sett på som en vare, og
at dersom det er kapasitet, risikerer man å måt-
te ta imot farlig avfall frå andre land. Blant
annet Wallonia-dommen fra i sommer gir ut-
rykk for det.

Og jeg har lyst til å stille miljøvernministeren
det samme spørsmålet i den forbindelse: Er det
framtidsrettet politikk ikke å kunne nekte å ta
imot farlig avfall?
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Statsråd Thorbjørn Berntsen: Når det gjel-
der det siste, var det akkurat det stikk motsatte
av det hr. Chaffey tar opp, som skjedde, nemlig
at EF-domstolen da slo fast at farlig avfall ikke
var noe som man kunne transportere rundt om-
kring. Og det som ellers har skjedd, og som lig-
ger i premissene i Wallonia-dommen, er at man
skiller mellom avfall til resirkulering og avfall
til destruksjon. Det er spørsmål som det nå ar-
beides med i Brussel-kommisjonen med sikte
på å få politiske klareringer som går på å få et
skille mellom avfall til resirkulering og avfall til
destruksjon. Wallonia-dommen er et eksempel
på at EF-domstolen tar miljøhensyn, og at prin-
sippet om fri flyt av varer ikke vant fram. Det
var jo provinsen Wallonia som vant den saken.

Når det ellers gjelder vekstpolitikk, kan vi
selvfølgelig diskutere den nå. Jeg mener at
vekstpolitikken i og for seg kan diskuteres hvor
som helst og når som helst. Jeg har ingen tro på
at man endrer disse grunnleggende, store pro-
blemene som eventuelt er knyttet til dette, ved
at Norge melder seg ut av verden. Hvis det skal
skje grunnleggende endringer som skal få stor
innflytelse på hele den internasjonale situasjon
og den internasjonale globale fordeling, må det
være mange som deltar i den debatten. Og den
går ikke bare her i Norge. Den går over hele
Europa. Det er mange som er opptatt av disse
problemstillingene. Og det synes jeg er bra. Jeg
syns ikke det er noe galt at EF og EØS-området
sett under ett iallfall i overskuelig tid har øko-
nomisk vekst som en av sine målsettinger. Det
er mange, mange områder innenfor EØS-områ-
det som jeg ønsker videre økonomisk utvikling
for, iallfall hvis de skal kunne strebe etter det
målet som vi representerer når det gjelder vel-
stand og levekår.

Paul Chaffey: Jeg er redd miljøvernministe-
ren ikke helt svarte på spørsmålene jeg stilte,
så jeg prøver meg en gang til.

Det er riktig som miljøvernministeren sier, at
provinsen Wallonia i Belgia vant fram i Wallo-
nia-saken. Men det spørsmålet mitt dreide seg
om, er det prinsippet som dommen også slår
fast, at farlig avfall er en vare som skal kunne
omsettes over landegrensene. Det er riktig at
domstolen i dette tilfellet mente at det forelå et
unntak, men er prinsippet om at farlig avfall er
en vare, et framtidsrettet prinsipp? Det vil jeg
gjerne ha et svar på.

Så vil jeg gjenta det andre spørsmålet jeg stil-
te: Er det framtidsrettet at land blir fratatt ret-
ten til å gå foran på miljøområdet og ha et bedre
regelverk? Er det en måte å få løst de store glo-
bale miljøproblemene på som vi står overfor?

Statsråd ThorbjørnBerntsen: Jeg syns det er
en litt eiendommelig dialektikk representanten

Chaffey nå benytter seg av. Han påstår for det
første at jeg ikke svarte på det han spurte om, og
etterpå sier han at statsråden har rett i det han
sa om det og det og det. Så det forekommer meg
å være sånn at jeg faktisk svarte på spørsmåle-
ne, og at jeg svarte «riktig», til og med såpass
riktig at representanten Chaffey var enig i det
jeg sa, iallfall langt på vei.

Jeg vil gjenta det jeg sa, og som er et faktum,
at EF nå med bakgrunn i Wallonia-dommen ar-
beider med nye avfallsdirektiver hvor en skal
skille mellom avfall som skal gå til resirkule-
ring, og avfall som skal gå til destruksjon, altså
farlig avfall. Det som er litt tungt for den norske
miljøvernminister, er at vi driver og eksporterer
og i mange år har drevet og eksportert spesial-
avfallet vårt, 15 000 tonn i året eller noe sånt.
Og det kommer vi til å fortsette med, for det er jo
en masse mennesker som driver og bråker og
står i for at det ikke skal komme noe spesialav-
fall på Hjerkinn. Så da får jo vi få den møkka av
gårde til noen andre plasser. Så kommer de
samme folkene som er så opptatt av dette elen-
dighetsprosj ektet oppå Hjerkinn og er bekym-
ret for at andre land skal drive og eksportere
farlig avfall! Hæ?

Det er selvfølgelig ingen som fratar oss retten
til å drive miljøpolitikk på områder hvor vi øns-
ker å ligge foran andre, det kommer vi iallfall
ikke til å akseptere. Dessuten er det sånn nå at
på en rekke områder ligger EF foran oss. Og det
var jo fæle greier. Men det er faktisk sånn. De
har tatt seg den retten, iallfall til å ligge foran
Norge på en del områder. Og det får de kanskje
få lov til.

Presidenten: Presidenten vil bemerke at
«møkka» kanskje ikke er et parlamentarisk ut-
trykk og anbefaler ikke gjenbruk av dette.

Replikkordskiftet er omme.

Svein Ludvigsen: Kystbefolkningen og dens
virksomhet har alltid vært utadvendt i retning
kontinentet, med handel over landegrensene.
Det bidrar i stort omfang til vår samlede eks-
port og valutainntjening. EØS-avtalen er derfor
et minimum av hva kysten trenger, kort og godt,
og den er for skipsfartsnæringen og de øvrige
eksportrettede maritime næringene faktisk
helt nødvendig.

Skipsfartsnæringen med avledet virksomhet
er mer internasjonal enn det meste i vårt land.
Derfor er næringens krav til rammebetingelser
ikke bare av nasjonal, men av internasjonal og
global karakter. EØS-avtalen imøtekommer
næringen med å gi samme - forutsigbare - ram-
mevilkår som til våre argeste konkurrenter i
EF. Samtidig gir avtalen næringen større inn-
flytelse på den fremtidige utformingen av næ-
ringspolitikken i Europa, og hvor mye som vil
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ha stor betydning for vår skipsfart, ennå er i stø-
peskjeen. Det vil også være positivt at tidligere
lukkede markeder åpnes for oss, og at skipsfar-
ten slipper unna dumpingregelverket, og at
Norge ikke lenger av EF blir betraktet som et
tredjeland.

Men EØS-avtalen er først og fremst viktig
fordi den gir offensive muligheter i et voksende
marked. Næringen selv sier at den allerede nå
merker at kommisjonen, i forventning om inn-
gåelse av EØS-avtalen, betrakter «det mariti-
me Norge» som en interessant partner. Norske
synspunkter blir etterspurt og lagt merke til i
EF-systemet. Årsaken ligger selvsagt i det fak-
tum at Norge, og vårt maritime næringsliv, for-
ventes å bli en aktiv partner når det gjelder å
utvikle de store ambisjonene EF har innen det-
te feltet. Men avtalen begrenser dog norsk del-
takelse når det gjelder nye EF-vedtak.

På den annen side er faktisk både norske
myndigheter og Maritimt Forum allerede truk-
ket inn i det nyetablerte Maritime Industrial
Forum i EF. Ambisjonene er å legge forholdene
til rette for at de maritime industriene i EF
sammen med de norske skal kunne Øke sin kon-
kurransekraft vis-å-vis bl.a. Japan og Korea.
Altså kan vi allerede før avtalen er trådt i kraft,
se at forventningene til EØS-samarbeidet trek-
ker norsk verfts- og utstyrsindustri, fagforenin-
ger og rederinæringen aktivt inn i utformingen
av fremtidens Europa på det maritime felt. Vi
får dermed økt innflytelse på en prosess som
også gir store kommersielle muligheter, som
igjen gir økt sysselsetting, ikke minst langs vår
langstrakte kyst.

Fiskerinæringen eksporterer 90 pst. av sin
produksjon. Tre fjerdedeler går til EØS-områ-
det. Fisken innbringer årlig omkring 17 milliar-
der kr i valuta. Vi snakker om den tredje største
eksportnæringen, hvor så å si alle innsatsfak-
torene er innlandsprodusert. På mange måter
er dette en av de mest internasjonale næringer,
og å si nei til EØS betyr økt markedsisolasjon og
usikkerhet for en næring som skriker etter opti-
misme, muligheter og investeringer. Det sier
seg derfor selv at for en slik fundamentalt eks-
portavhengig virksomhet er de internasjonale
rammebetingelsene av avgjørende viktighet.
Her nytter det ikke med spesielle norske regler
for å beskytte oss mot aggressive tollbarrierer
eller andre handelspolitiske hindringer.

På EF-markedet har vi sett at tollsatsene har
forhindret økt bearbeiding i Norge, og de har
hatt en struktur som spesielt har gått ut over
norsk fiskeindustri, altså distriktsbedriftene
våre. Den tradisjonsrike hermetikkindustrien
har faktisk vært utestengt fra EF-markedet på
grunn av en effektiv tollbarriere på 20 pst. Jeg
synes det derfor er viktig at de årlige tollbelast-
ningene i størrelsesorden 350 mill. kr nå blir re-

dusert med 60 pst. over en fireårsperiode. De
nye vekstmulighetene som åpner seg gjennom
bedre markedsadgang, er om mulig enda vikti-
gere. Selvsagt kan man beklage at viktige fiske-
slag som sild, laks, reker og makrell ikke får
tollettelser, men det må ikke overskygge at alle
bearbeidede varer av hvitfisk, inklusiv herme-
tikk og fremtidige oppdrettsarter, får langt bed-
re vilkår enn nå.

Avtalen er derfor et viktig steg henimot større
frihandel. Full frihandel får vi jo bare gjennom
et medlemsskap, og Høyre mener EØS-avtalen
er et minimum av hva norsk fiskerinæring tren-
ger. Selv om vi ikke må overse at avtalen dess-
verre ikke sikrer oss mot antidumping fra EF,
og heller ikke gir oss tyngden og støtten fra EF-
fellesskapet dersom tredjeland, slik USA gjorde
ilaksesaken, reiser dumpingsak mot oss. Norsk
videreforedling av fisk står på terskelen til økt
sysselsetting og verdiskaping gjennom den økte
konkurranseevnen EØS-avtalen gir. Nå har vi
et langt bedre utgangspunkt for å slå en revne i
vår status som råvareleverandør, for så å bli en
næringsmiddelindustri med et langt bredere
produktspekter. Men jeg vil også understreke
at utenlandsk kapital og kompetanse er ønske-
lig og bør ønskes velkommen til vår industri.
Jeg har tidligere i dag holdt fram Findus som et
eksempel på hvilke positive resultater det kan
gi- -

EØS-avtalen vil bremse den negative utvik-
lingen hvor en altfor stor andel av verdiøknin-
gen fisken gjennomgår, blir igjen hos viderefor-
edlingsbedrifter i Danmark istedenfor i fiske-
værene langs kysten vår. Næringen har i alle
fall med EØS fått langt bedre rammebetingel-
ser enn dagens handelsavtale, og hvis nærin-
gens utøvere tar utfordringen, vil den tradi-
sjonsrike fiskerinæringen kunne bli en av våre
få fremtidige vekstnæringer. Tbllettelsen og
den bedrede markedsadgangen vil komme fis-
kerne og industrien til gode gjennom bedre pri-
ser og bedre lønnsomhet. Det vil bli den beste
distriktsutbyggingen Stortinget kan bidra
med.

Ettersom EF ikke er en statisk tilstand, men
en prosess, anser jeg avtalens klausuler om vi-
dere konsultasjoner om' uavklarte spørsmål
som transitt, antidumping og markedsspørs-
mål som positive.

Høyre støtter det avtaleverket man er kom-
met fram til i det bilaterale fiskerisamarbeidet
mellom Norge og EF, som det ble forhandlet om
parallelt med EØS-avtalen. Isolert sett kan det
selvsagt sies at det beste hadde vært en avtale
hvor EF ikke fikk større kvoteandeler i norsk
økonomisk sone. Jeg betrakter imidlertid av-
talen som et godt rammeverk for fordeling av de
økte ressursene vi tror vil komme, og som uten
en langsiktig avtale som denne, ville måtte re-
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sultere i årlige kvoteforhandlinger. Jeg er redd
Norge da ville ha kommet dårligere ut. Vi kan
tross alt ikke overse at EF faktisk har hatt stør-
re kvoteandeler tidligere enn de nå vil få. Det
såkalte Reiten-brevet frå 1986 går jo også i til-
legg langt i å innrømme EF fremtidige ressur-
ser. Vi må heller ikke stikke under stol at vi nå
har sikret norske fiskere retten til å oppretthol-
de fiske i EF-sonen, og jeg minner om at i årene
1988-90 ble faktisk nesten 20 pst. av norsk
fangst tatt i EF-hav.

Det er også en sikkerhetsgaranti når det i av-
talen er lagt inn en klausul om reforhandling av
kvotefordelingen dersom de optimistiske be-
standsanslagene ikke slår til.

Så noen ord om reiselivet, som har vært og er
et norsk satsingsområde, med særlig vektleg-
ging av kystturismen. Vi ser svært gode resulta-
ter, og EØS-avtalen vil åpne for nye muligheter,
selv om den har lite konkret om reiseliv. Men-
konsekvensene av avtalen vil bli positive.

Det viktigste på dette området er at EØS-av-
talen åpner for samarbeid mellom EF og EFTA-
landene innen felt som informasjonsutveks-
ling, statistikk, lovgivning, felles reiselivsakti-
viteter av typen «Det europeiske turiståret» i
1990 og kampanjer og markedsføring i tredje-
land. Nå kan Norge slutte seg til EFs hand-
lingsplan for reiseliv, som har sammenfallende
satsingsområder med oss innen kultur- og mil-
jøbasert turisme og bygdeturisme. I tillegg leg-
ger EF opp til en felles europeisk kampanje
hvor vår deltakelse kan forhindre at globale
markedsføringskampanjer setter Europas
nordgrense i Skagerak. Nå bør derfor reiselivs-
næringen seiv raskt følge opp EØS-avtalen ved
å fremme konkrete prosjekter som kan samfi-
nansieres av EØS-området i tråd med intensjo-
nene i EFs handlingsplan for turisme, som leg-
ger opp til å fremme økt turisme.

EØS-avtalen vil altså, som jeg har sagt, bli et
viktig bidrag til bedre rammebetingelser for
vårt næringsliv, som er i en svært utsatt kon-
kurransesituasjon med EF-landene. De fleste
av disse bedriftene ligger i Distrikts-Norge, og
gjerne langsmed kysten. Avtalen gir dem et nytt
og bedre utgangspunkt for å kunne konsolidere
stillingen, øke eksporten og dermed bidra til økt
sysselsetting gjennom lønnsomme arbeidsplas-
ser i fiskerinæringen, i skipsfarten, i reiselivet
så vel som i den maritimt rettede verksted- og
utstyrsindustrien - alt sammen i stor grad dist-
riktsnæringsliv som er underlagt internasjona-
le konjunkturer og ulike handelspolitiske hind-
ringer på markedene. Slik EØS-avtalen er ut-
formet, får disse næringene nå et godt bidrag til
å kunne øke norsk industris markedsmulighe-
ter i EØS-området. l klartekst betyr det flere
lønnsomme arbeidsplasser. Det er ingenting
som er så gagnlig for norske distrikter og norsk

kyst som å ha lønnsomme arbeidsplasser som
produserer varer til et marked som er villig til å
betale det de er verdt.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til inntil tre replikker.

Ranja Hauglid: EØS-avtalen er en stor sak,
som for så vidt Høyre og Arbeiderpartiet er
ganske enige om. Jeg blir derfor litt forundret
over en del utsagn som kommer fra Høyres tale-
re, som nå frå representanten Ludvigsen. Høy-
re er jo til og med langt på veg enig med Arbei-
derpartiet og Kristelig Folkeparti om at EØS-
avtalen kan utgjøre et selvstendig samarbeids-
alternativ dersom Stortinget skulle fastholde
det.

Men representanten Ludvigsen kunne ikke
dy seg, han måtte også få litt EF-debatt inn i
dette. Han kom med utsagn som at «EØS-av-
talen er derfor et minimum av hva kysten tren-
ger» osv. Men vi får da rikelig anledning til å dis-
kutere EF ved senere korsveier. Og om ikke
Høyre ser det, burde i hvert fall representanten
Ludvigsen ut fra sitt bosted og sitt ståsted se at
han egentlig gjør EF-debatten og EØS-debatten
en bjørnetjeneste ved å koble EF-medlemskap
til denne debatten. Jeg tenker da spesielt på de
sterke følelsene og sterke meningene innen fis-
kerisektoren. Eller er det i virkeligheten slik at
representanten Ludvigsen og Høyre faktisk er
villig til å forhåndssanksjonere hva som helst
av framtidige forhandlingsresultat også innen
fiskerisektoren for å bli medlemmer av EF?
Hvis ikke burde de i tilfelle ha holdt medlem-
skapsdebatten utenom denne store og viktige
debatten.

Svein Ludvigsen: Høyres holdning til EØS i
forhold til medlemskap i EF spør representan-
ten Hauglid om. Jeg minner om at det viktigste
med EØS-avtalen når det gjelder fisk, er det for-
hold at dette er en næring som er avhengig av et
utenlandsk marked. 75 pst. av eksporten går til
EØS-området. Ressursene vil øke i årene frem-
over, og arbeidsplassene om bord i fiskebåter og
i fiskebedriftene langs kysten vår er avhengig
av et marked som kjøper produktene, og betaler
en høy pris.

EØS-avtalen åpner for økt, jeg understreker
bare økt markedsadgang til de 350 mill. men-
nesker som bor innenfor EØS-området. Det blir
lettere å seige, fordi toll- og handelshindringer
blir redusert, men de blir altså bare redusert.
Men den reduserte tollbelastningen gir oss en
mulighet til å stanse eksporten av viderefored-
lingsprosessen som vi har sett de siste årene. I
Norge har vi i en periode nå bygd ned fiskeindu-
strien med 2 400 arbeidsplasser, i Danmark har
den vokst med 2 400.1 stor grad har de videre-
bearbeidet norsk fisk.
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Jeg minner om at norsk fiskerinæring har
møtt og i fremtiden vil møte økt konkurranse
frå andre fiskerinasjoner. I tillegg tar nye fiske-
slag og også kjøttprodukter markedsandeler fra
norske fiskeprodukter. Det er en utvikling som
vi må ta på alvor, og vi må gi næringen ramme-
betingelser som gjør dem i stand til å møte ut-
fordringen i fremtiden. Et slikt instrument er
EØS-avtalen. Men igjen: EØS-avtalen garderer
oss ikke mot dumpinganklager, det gir oss ikke
sikkerhet dersom et tredjeland skulle reise
dumpinganklager mot oss. Og jeg vil gjerne leg-
ge til at seiv om EØS-avtalen gir betydelige toll-
lettelser, er det kun medlemskap i EF, og det er
svaret mitt konkret til representanten Hauglid,
som gir full tollfrihet for norske fiskeprodukter,
og som igjen kan utløse det totale vekstpoten-
sialet som norsk fiskeindustri har overfor det
store markedet som EF representerer.

Rolf Ketil Bjørn: Jeg tror representanten
Ludvigsen definerer problemområdene innen-
for fiskerinæringen feil. Problemet for fiskeri-
næringen er ikke markedene, men ressursene.
Om vi nå oppnår bedre markedsadgang, men
gir fra oss ressurser for det mangedobbelte be-
løp, er det dårlig butikk for oss. Vi vet at Canada
har stoppet sitt torskefiske i to år, Island har re-
dusert sitt torskefiske vesentlig, og det samme
har vært gjort i Østersjøen. Vi ser altså at spe-
sielt torsken blir en viktigere og viktigere res-
surs. Da er det desto mer forstemmende at vi for
å få til EØS-avtalen og denne smule lettelsen i
toll, kanskje ca. 150 mill. kr, gir fra oss ressur-
ser for et mangedobbelt beløp.

Kysten er den store taper når det gjelder
EØS-avtalen, det har jo også Høyres gruppele-
der, Talleraas, erkjent. Fiskerinæringen ble sal-
deringsposten. Vi gav frå oss store torskekvoten
Vi ble forespeilet tollfrihet på foredlede fiske-
produkter, vi fikk små lettelser. Tbllen på-laks,
sild, reker og makrell, som er vesentlige fiske-
slag, fikk vi ingen lettelser på i det hele tatt, den
er på samme nivå som før. Vi fikk lettelser på
hvite fiskeslag som EF-markedet er i manko på,
og vil måtte kjøpe i framtida uansett. Det har
folket på kysten merket seg. Det forbauser meg
litt at representanten Ludvigsen snakker om
denne smule tollettelser, mens han i det hele
tatt ikke tar hensyn til de ressursene som vi gir
frå oss, verdt et mye større beløp.

I tillegg vet vi også at næringslivet spesielt i
vår landsdel, i Nord-Norge, med store av-
standsomkostninger, er avhengig av spesielle
ordninger, fraktstøtte og differensiering av ar-
beidsgiveravgiften. Det er ting som det slett
ikke er sikkert at vi får beholde.

Svein Ludvigsen: Først ser det ut til at det er
nødvendig å minne representanten Bjørn om

den nære historie. 11987-88 var det markeds-
forholdene som skapte de store problemene for
norsk fiskerinæring. Hvis vi tenker oss enda
kortere tilbake, var det nettopp markedsforhol-
dene som skapte store problemer for oppdretts-
næringen for ganske kort tid siden. Denne av-
talen om kvoter som er inngått, er, minner jeg
om, en balansert avtale. Og jeg minner om en
annen ting, at ressurssamarbeidet mellom Nor-
ge og EF har lange tradisjoner. Innenfor det fel-
tet er det kanskje der vi har utviklet samarbei-
det lengst.

Norge har som kjent hatt bilaterale fiskeriav-
taler med flere land, og allerede i 1980 la vi
grunnlaget med hensyn til EF for den kvotede-
lingen som ble lagt til grunn for arbeidet som er
gjort nå i det siste. Jeg minner om at i 1976 fis-
ket faktisk EF omkring 550 000 tonn i norske
farvann, mens norske fiskere bare tok 330 000
tonn i EF-hav. Innenfor rammen av fiskeriavta-
len frå 1980 bytter vi i år ca. 270 000 tonn fisk
hver vei. EØS-avtalen sikrer EF en kvoteandel
av norsk arktisk torsk nord for den 62.bredde-
grad som skal øke fra 2,4 pst. til 2,9 frå neste år,
pluss ei fast kvote som skal økes fra 6 000 til
11 000 tonni 1997. Det betyr atNorges andel av
TACblir323 000 tonn, mens EF får 31 000 tonn
i 1997.

Da må man ikke fremstille det slik at vi gir
bort av fiskeressursene våre fordi at vi skulle
være dumsnille, eller at EF vederlagsfritt og
ufortjent får fiske på norske fiskeres bekost-
ning. Det er ikke riktig. Kvoteavtalen som lig-
ger til grunn for det vi behandler i dag, er et ba-
lansert kvotebytte, og det bør ikke fremstilles
som noe annet heller.

Peter Angelsen (fra salen): President! Kan jeg
få oppklare en åpenbar misforståelse?

Presidenten: Jeg tror at denne debatten vil
være såpass langvarig at åpenbare misforståel-
ser, som ofte viser seg å være politiske misfor-
ståelser eller uenigheter, må oppklares i tremi-
nutters innlegg.

Peter Angelsen (fra salen): President! Det er
en ingen politisk misforståelse. Det er matema-
tikk det dreier seg om - iallfall en regnefeil.

Presidenten: Er det ikke mulig å oppklare
dette bak i rotunden?

Peter Angelsen (fra salen): Det er viktig for
Stortingstidende å få de riktige tallene.

Presidenten: Ja, hvis det er viktig for Stortin-
get å få de matematiske regnestykker riktig, vil
hr. Angelsen få en mulighet til å oppklare denne
misforståelsen.
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Peter Angelsen: Det som er misforståelsen
hos Ludvigsen, er at han la fram et regnestykke
hvor han ikke tok med den fiskekvote som EF er
tildelt i Svalbardsonen, og heller ikke de fiske-
kvoter som er med i våre avtaler med Grønland
og Færøyene. Når disse har fått sine kvoter, blir
fratrekket frå den norske kvoten langt større
enn det Ludvigsen har lagt fram.

Presidenten: Svein Ludvigsen får ordet til
misforståelsen, som for presidenten virker som
en uenighet om et regnestykke og ikke som en
regnefeil.

Svein Ludvigsen: Det må åpenbart være en
misforståelse at representanten Angelsen nå
snakker om en misforståelse. Det er nemlig en
helt annen sak han drøfter når han trekker inn
de kvotene som både Færøyene, Island og Grøn-
land måtte ha med Norge. Jeg snakket om det
kvotesamarbeidet som ligger til grunn for av-
talen vi debatterer her i dag, og jeg holder fast
ved at de tall jeg oppgav, var riktige. Vi kunne
godt gå inn på kvotebyttet i Svalbardsonen,
men jeg minner om at heller ikke der er det slik
at EF har fått større andeler med den kvoteav-
talen som ligger til grunn for dagens debatt.

Presidenten: Misforståelsen, som det er
uenighet om er en misforståelse, skulle nå være
oppklart, og vi går tilbake til replikkordskiftet.

Jon Lilletun: Høyre ser på EØS som et skritt
på veien til EF-medlemskap. EØS er nødven-
dig, men ikke tilstrekkelig, mener Høyre. Det
kom også klart fram i Ludvigsens innlegg ak-
kurat nå. Kristelig Folkeparti ser det motsatt.
Vi mener også at EØS er nødvendig, og fiskeri-
avtalen er rimelig god. Men når det gjelder fis-
kerispørsmålene videre, ble det fra Ludvigsens
side også trukket inn EF-medlemskap.

Når det gjelder beskrivelsen av markedet,
tror jeg det kan ha vært et problem, men når det
gjelder framtidsvyene, tror jeg at ressursene
helt opplagt kommer til å være vår store rikdom
- og EFs problem at de ikke har.

Derfor er mitt spørsmål til Ludvigsen: Hvor
mye av våre norske fiskeressurser er Høyre vil-
lig til å gi frå seg ved et medlemskap? Og hvor
mye tror Høyre det blir nødvendig å gi frå seg av
våre fiskeriressurser ved medlemskap? Tror
Ludvigsen at kystbefolkningen og norsk fiske-
rinæring vil være tjent med EF-medlemskap,
der ressursbevarmgen på norske hender vil bli
svært usikker? Som kystens representant, vil
ikke da representanten Ludvigsen være enig i
at når det gjelder fiskeriene, vil EØS-avtalen
kanskje være det som står seg best på lang sikt?

Svein Ludvigsen: Det ville være dårlig for-
handlingstaktikk hvis vi skulle gå ut allerede
før vi har startet forhandlinger om et medlem-
skap å annonsere at vi skulle gi bort så og så
mye fiskeressurser. Det står fast at vi ikke har
fiskeriressurser å gi bort, og fiskeressursene vil
være det store problemet i de framtidige for-
handlinger - akkurat som det var det også i for-
handlingene om denne avtalen.

Når jeg har trukket fram medlemskap som
det endelige mål og det som vil være gagnlig for
norsk fiskerinæring, gjelder det nettopp mar-
kedssiden. Jeg tror at med økte ressurser vil vi
se at markedssiden vil være den store utford-
ringen innenfor norsk fiskerinæring og dist-
riktsnæring. Det er på markedssiden vi først og
fremst har noe å hente for å øke sysselsetting,
øke bearbeiding og øke verdiskapingen i Dist-
rikts-Norge.

Jeg er overbevist om at EØS-avtalen er helt
nødvendig for det norske næringsliv og det
norske arbeidsliv - fiskerinæringen inkludert.
Men i den sammenheng er jeg like overbevist
om at EF-medlemskap hadde vært bedre.

Det er heller ikke til å stikke under stol at
EØS-avtalen har enkelte svakheter, slik jeg
trakk fram. Når det gjelder fisken, gir ikke av-
talen oss full frihandel, og det forblir dermed en
begrensning på våre muligheter til fiskeeks-
port. Heller ikke antidumpingproblemet innen-
for fiskerisektoren er løst, og det er problemer
innenfor transitt og når det gjelder opprinnel-
sesreglene, i og med at EØS er et handelsom-
råde og ikke en tollunion.

Jeg minner også om noe annet, som er særde-
les sentralt, og som kan være farlig for norsk fis-
kerinæring. Det er at i den grad vi måtte bli ut-
satt for antidumpingtiltak frå tredjeland - slik
vi ble med laksen i USA ~ vil ikke Norge nyte
godt av den tyngde som EF-fellesskapet er i en
sånn sammenheng.

Presidenten: Replikkordskifte er dermed
omme.

Laila Kaland: EØS-avtala er ei god avtale for
Noreg, og gir store fordelar for næringar som
skogbruk og skipsbygging og innan skipsutstyr,
møbel, fiske og metall. Slike næringar er tunge
innslag i Distrikts-Noreg. Også i andre nærin-
gar vil EØS-avtala gi større moglegheiter for
nye arbeidsplassar og auke inntektene for dist-
rikta. Avtala gir også større handlefridom til å
vidareføre og vidareutvikle distriktspolitikken,
slik at vi står best mogleg rusta til å løyse dist-
rikta sine problem.

EF-fiskarar i norske farvatn er ikkje noko
nytt. Forhandlingar om kvoteavtale er heilt
normalt og går føre seg uavhengig av EF, ikkje
minst etter at vi oppretta 200 mil sone i 1977 og
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tok kontroll over farvatn som tidlegare har vore
internasjonale, og som opnar for fiskarar frå EF.
Ressurssamarbeidet mellom Noreg og EF er ik-
kje ein del av EØS-avtala. Men parallelt med
EØS-forhandlingane har Noreg og EF gått
gjennom dei bilaterale fiskeriavtalene som vi
har hatt sidan 1980. Den nye avtala gir ei klara-
re ramme på kvotefastsetjinga for fartøy frå
EF-land enn det vi har hatt tidlegare.

Det viktigaste med den nye avtala er at dei
tidlegare stadig varierande torskekvotane for
EF-fiskarane frå 1993 blir erstatta med ein fast
kvote på 2,9 pst. av største tillate fangstmengd
av TAC på norsk-arktisk torsk. Med den forven-
ta veksten i den samla fangstmengda som det
no blir lagt opp til, etter mange år med små kvo-
tar, vil Noreg sin fangst av norsk-arktisk torsk i
nord auke frå 128 500 tonn i 1991 til 323 000
tonn i 1997, når TAC endeleg kjem opp på same
nivå som i 1979.

Det norske fisket vil med andre ord bli nær
tredobla fram til 1997. Det er først og fremst
norske fiskarar som vil nyte godt av denne
auken i fiskebestandane. EF sitt uttak blir om
ikkje uvesentleg, så iallfall svært lite i saman-
likning. Og det blir ikkje prosentvis større enn
tidlegare, som f.eks. i 1986, då Senterpartiet
hadde fiskeriministeren. Vi har høyrt om det
såkalla Reiten-brevet til EF våren 1986, der
senterpartistatsråden oppgir prinsippet om ba-
lanse i fisket, og opnar for auka EF-kvotar utan
marknadsadgang. Reknestykket viser at Rei-
ten sitt opplegg ville gitt endå større fiskead-
gang til EF enn det EØS-avtala i dag gjer.

Kva er så konklusjonen på dette? Jo, vi har no
fått ei avtale som er ryddig for alle partar. No
veit vi kor mykje EF år for år vil få i byte med
oss. Den store forskjellen er at tollsatsane blir
bygde ned med EØS-avtala, medan Reiten-bre-
vet einsidig ville gitt EF meir fisk.

EØS-avtala åleine vil ikkje redde Kyst-No-
reg. Men EØS-avtala er bra fordi den gir grunn-
lag for auka verdiskaping i næringa. No må in-
dustrien bruke dei fordelane som avtala opnar
for. Eg er overtydd om at det er grunnlag for
auka sysselsetjing i distrikta. Spørsmålet er
berre om vi har kunnskap og stå-på-vilje til å
bruke moglegheitene. Kompetanse er her eit
viktig stikkord. Men eg har tru på at norsk fis-
kerinæring i tida framover vil bli vår fremste
vekstnæring.

Elles har eg berre lyst til å seie etter å ha
høyrt på debatten her i dag, at eg er veldig skuf-
fa over at representantane frå Senterpartiet og
SV til dei grader svartmålar alt som har med eit
nærmare samarbeid med Europa å gjere. Eg
kan ikkje sjå at det er noko grunnlag i EØS-av-
tala for å skape ein sånn pessimisme som det
blir lagt opp til. Det eg trur er det aller viktigas-
te med EØS-avtala, er at vi får rammevilkår for

norsk næringsliv i tråd med dei som andre land
har.

Peter Angelsen: Siste taler, og for så vidt også
representanten Svein Ludvigsen, tok fram det
såkalte Reiten-brevet. Nå antar jeg at det er det
brevet som den regjeringen som da sått, Wil-
loch-regjeringen, sendte til EF i forbindelse
med reforhandlingene av frihandelsavtalen,
det dreier seg om. Det brevet gir på ingen måte
tilsagn om nye kvoter. Det blir avsluttet med at
det behøver ikke årlig være strengt matematisk
balanse i tilfelle en samlet har rommelige fiske-
muligheter. Det er vel det som representantene
har hengt seg opp i.

Det som har skjedd i ettertid, er at EF har fått
1500 tonn nebbuer, en art som norske fiskere
ikke har interesse av å fiske på. Det er det «store
tilsagnet» om nye kvoter som arbeiderparti- og
høyrepolitikere står fram og kaller det. Det må
være en gavepakke for EF å få en sånn fortolk-
ning av akkurat den setningen fra sentrale
norske politikere. Jeg er virkelig bedrøvet på
vegne av norsk fiskerinæring over at norske po-
litikere gjør sånne lettvinte politiske poeng av
en meget viktig forhandlingsstrategisk posi-
sjon.

Norsk fiskerinæring har opp gjennom tidene
vært en av våre aller viktigste eksportnæringer.
Ja, selv i dag, etter at oljen er kommet inn for
fullt i norsk økonomi, er fiskerinæringen fort-
satt en av våre største næringen Næringens
problemer og begrensninger er i all hovedsak
knyttet til ressurssituasjonen. Men etter man-
ge magre år med lave fiskekvoter har norsk fis-
kerinæring gjennom strenge reguleringer mak-
tet å skape vekst i viktige bestander, i motset-
ning til situasjonen i EFs fiskerier. Denne veks-
ten skulle kommet norske fiskerier til gode,
men med EØS-avtalen deler vi ut en betydelig
del av denne gevinsten til de skakkjørte EF-fis-
keriene.

Med kvotebytteavtalen har vi ikke bare gitt
fra oss for mye ressurser i forhold til det vi har
fått igjen. Ved å gi EF varige avtalefestede ret-
tigheter innenfor norsk sone nord for Stad og i
Barentshavet, har vi også tatt et langt tilbake-
skritt i arbeidet for en forsvarlig ressursforvalt-
ning.

Kampen for nasjonal råderett over fiskeres-
sursene har bred plass i vår fiskerihistorie.
Fastleggelsen av grunnlinjen som rette linjer
fra de ytterste skjær og fire mils fiskerigrense
utenfor den, la grunnlaget for den utviklingen
vi har hatt. Den kampen vant vi ved Haag-dom-
stolen med England som motpart. Jeg vil tro det
er mange fiskere som opp gjennom tiden har
gitt sin stemme til Høyre, som tenker med ve-
mod på den forandring som har skjedd med par-
tiet frå C. J. Hambros sterke engasjement! den-
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ne saken, til partiet nå nærmest er villig til å
ofre vår suverenitet over ressursene på EFs al-
ter.

Vår neste etappe i denne kampen var utvidel-
sen av fiskerigrensen til 12 nautiske mil på
1960-tallet. Dette var imidlertid ikke nok for å
demme opp mot det sterkt økende internasjona-
le trålfisket langs kysten og i Barentshavet.

Da EF-medlemskapet var på dagsorden i
1972, var kampen om ressursene en hovedsak
for fiskerinæringen og kystens befolkning. Sen-
terpartiet tok også den gang ansvar og gikk mot
norsk EF-medlemskap, da det ble klart hvilke
konsekvenser medlemskap ville få.

Folkets nei til EF gav oss handlefrihet til å
kjempe kampen for råderett over egne fiskeres-
surser. I ettertid bør vi alle rette en stor takk til
daværende fiskeriminister Knut Hoem for den
klarsynthet og styrke han viste ved å tale
Roma, regjering og flertallet i Stortinget midt
imot. Dette gav grunnlag for nei-seieren og for
det arbeid Jens Evensen utførte i Havrettskom-
misjonen.

Med EØS-avtalen har vi gitt EFs fiskeflåte et
grunnlag til å bygge opp en fiskekapasitet i Ba-
rentshavet som vil gi et betydelig økt fiskepress
også på såkalte ikke regulerte ressurser.

EØS-avtalen pålegger Norge å endre vår fis-
kerilovgivning på områder som er viktig for den
struktur vi har i næringen.

Det skal fortsatt forhandles om transitt, og
dette må bety at EF står sterkt på dette kravet.
Det grenser til skandale at dette spørsmålet
ikke er avklart når Stortinget skal behandle
EØS-avtalen.

Jeg hadde før denne debatten begynte, et lite
lønnlig håp om, men antakelig fåfengt håp, at
det skulle finnes representanter både i Arbei-
derpartiets og Kristelig Folkepartis gruppe her
i salen, som tør gå i Hoems fotspor og bidra til å
forhindre at EØS-avtalen blir vedtatt. Avstem-
ningen i Stortinget vil vise om det håpet var få-
fengt - og jeg er spent på det.

Presidenten: Den reglementsmessige tid vil
bli omme under statsråd Jan Henry T. Olsens
innlegg. Presidenten vil foreslå at kveldsmøtet
fortsetter ca. l time utover den reglementsmes-
sige tid, og tar sikte på å avslutte møtet ca. kl.

Statsråd Jan Henry T, Olsen: EØS-avtalen vil
bety merkbar forbedring i konkurransevilkåre-
ne for norsk fiskeeksport.

I fiskerimiljø er det kommet til uttrykk skep-
sis til EØS-avtalen. Jeg kan også forstå skuffel-
sen over at vi ikke oppnår fri markedsadgang
for fisk i EF-markedet i tråd med et av våre for-
handlingsmål. Jeg har også registrert at fisker-
ne reagerer på at det parallelt med EØS-for-
handlingene ble ført forhandlinger om utviklin-

gen av det tosidige fiskerisamarbeidet mellom
Norge og EF.

Gjennom EØS-avtalen er det oppnådd en
betydelig forbedret markedsadgang med tollfri-
het eller redusert toll på områder som er viktige
for næringen. Dette vil bryte ned de konkurran-
sefortrinn som EFs egen fiskeindustri har hatt.

Mange mener at de toll-lettelsene som blir
oppnådd etter EØS-avtalen, er beskjedne. Sett i
forhold til tollbelastningen i 1989 på en kvart
milliard kroner, og dersom vi holder laks uten-
for, blir tollbelastningen totalt redusert med vel
60 pst. i forhold til i dag. Men det er også slik at
viktige produkter som EF har fastsatt høye toll-
satser på, rett og slett ikke eksporteres til dette
markedet. Dette betyr at det ikke gir et riktig
bilde å foreta en statisk regneoperasjon for toll-
lettelser, fordi det ivaretar ikke det faktum at
industrien nettopp gjennom toll-lettelser nå vil
øke bearbeidingsgraden på nåværende produk-
ter, og til og med produsere varer de i dag ikke
finner det lønnsomt å produsere.

Jeg skal gi et eksempel på hva bedringene vil
få å si for markedsadgangen i EØS, og de går
lenger enn rene toll-lettelser.

Et viktig råstoff for fiskeindustrien er som vi
alle vet, torsk. Normaltollen på rund fersk og
frossen torsk er høy, mens det er toll-lettelser
på slik torsk som leveres til bearbeidingsindu-
strien i EF. Tollsatsen på frossen fiskefilet er 3
pst., for fersk filet er den på hele 18 pst. Vi eks-
porterte meget beskjedne kvanta av fersk og
rundfrossen torsk og fersk torskefilet i 1991.
Når tollen om to en halv måned helt faller bort
på disse produktene, vil markedet for fersk
torsk til konsum og fersk torskefilet se helt
annerledes ut. Dette gir oss en betydelig bedret
mulighet på EF-markedet for fiskeindustrien.
Hvis det er noen som fortsatt ikke ser at dette
egentlig endrer situasjonen for fiskeindustrien,
er vi verken på samme banehalvdel eller på
samme kyststripe.

Norge har i realiteten vært utestengt fra et
godt betalende ferskfiskmarked og markedet
for høyt bearbeidede varer. Dette har gjort Nor-
ge til en leverandør av halvfabrikata. Det er po-
sitivt at disse satsene nå utjevnes. Det økte eks-
portpotensial vil komme hele næringen til gode.

Det er ingen grunn til å tro at vi vil få noen
bedre handelsavtale med EF enn den vi har i
dag. Og de relativt beskjedne fordelene som vi
fikk ved fiskebrevet i 1973 og ved brevvekslin-
gen med EF i 1986, dekker ikke våre behov med
de mulighetene som ligger i markedet. Med de
økende ressursene som vi venter oss, vil vi, slik
som Ludvigsen nevnte her tidligere, stå overfor
økende problemer nettopp med avsetning av
produktene i godt betalende markeder.

Innenfor EØS vil vi fremdeles kunne arbeide
for å nærme oss det frihandelsmålet som vi har
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satt oss. Jeg viser til protokoll 46 i EØS-avtalen,
der partene er enige om å foreta to-årlige gjen-
nomgåelser av status i samarbeidet på fiskeri-
sektoren. SVs og Senterpartiets politikk om å
satse videre på dagens frihandelsavtale er der-
for en dårlig løsning for fiskeindustrien og for
typiske kvinnearbeidsplasser i Distrikts-Nor-
ge.

For fiskerinæringen har vi sett våre omset-
ningsordninger som så viktige at vi har krevd at
vi må få beholde dem. Det gjelder særlig førs-
tehåndsomsetningen av fisk, som reguleres av
råfiskloven. Dette kravet har vi fått innfridd.
Det medfører imidlertid at vi ikke har fått noen
fullstendig garanti for at EF vil avstå fra å bru-
ke antidumpingvirkemidler mot vår eksport av
fisk og fiskeprodukter.

Norge skal fortsette kontaktene med EF med
henblikk på å få etablert spilleregler som gjør
dumpingsaker mot norsk fiskeeksport unød-
vendige. Her er EFTA blitt enig med EF om at
slike spilleregler bør foreligge før avtalen trår i
kraft, og jeg har god tru på at vi kan komme
fram til et tilfredsstillende resultat her.

Både EF og EFTA er innstilt på å fjerne kon-
kurransevridninger som følge av forskjeller i
regelverket. De reglene som regulerer den nors-
ke fiskerinæringen, vil likevel leve side om side
med EFs regler. Vi skal ikke overta EFs regel-
verk på fiskeriområdet og heller ikke EFs fis-
keripolitikk. Det innebærer bl.a. at vi kan opp-
rettholde hovedtrekkene i våre markedsord-
ninger med førstehåndsomsetning organisert
gjennom salgslagene. Denne markedsordnin-
gen har for øvrig mye til felles med EFs mar-
kedsordninger. Vi beholder salgslagenes mulig-
heter til å organisere førstehåndsomsetningen
av fisk, retten til å fastsette minstepriser og til å
dirigere fangster.

EØS-avtalen innebærer at direkte landinger
tillates. Det innebærer at fiskefartøyer fra EF-
land får adgang til å lande fisk i norske havner
på samme vilkår som norske fiskefartøyer. Lan-
dingsforbudet i Norge har vært svært liberalt
praktisert i den seinere tid. Norge har også for-
pliktet seg gjennom EFTA til å åpne for frie lan-
dinger. Adgangen til direkte landinger i norske
havner kan bli en fordel for norsk fiskeindustri
og norske arbeidsplasser.

Disse fangstene fra EF-flåten skal selges
gjennom salgslagene våre og på samme betin-
gelser som norske fiskere vil møte, også hvis det
er nødvendig med f.eks. en dirigeringssitua-
sjon.

Selv om vi ikke oppnådde det vi i utgangs-
punktet ønsket for laks, sild, makrell, reker,
mel og olje, innebærer EØS-avtalen betydelige
forbedringer for norsk fiskerinæring. Det er opp
til oss å utnytte disse forbedringene, slik at vi

kan oppnå økt verdiskaping og sysselsetting på
kysten vår.

Så har vi fått et varig unntak mot fri uten-
landsk investering i fiskeflåten, altså et almin-
nelig unntak fra det alminnelige forbudet mot
forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonali-
tet. På dette området videreføres nåværende
nasjonale regelverk. Dersom utenlandsk kapi-
tal kjøper seg inn i landanlegg som eier fiskebå-
ter, kan myndighetene pålegge landanlegget å
avvikle investeringene i fiskebåtene. SVs og
Senterpartiets merknader til dette punktet er
derfor ikke riktige.

Parallelt med EØS-forhandlingene ble det
ført separate forhandlinger mellom Norge og
EF om utvikling av det bilaterale fiskerisamar-
beidet. Samarbeidet med EF skal således fort-
sette som hittil med årlige forhandlinger om
gjensidige kvoteutvekslinger innenfor rammen
av fiskeriavtalen med EF av 1980. Brevvekslin-
gen med EF som er gjengitt i St.prp. nr. 102 for
1991-92, innebærer imidlertid at kvotebytte
skal finne sted på et høyere nivå enn det som
har vært tilfelle de seinere år. Dette kvotebytte
skal skje ut frå en verdivurdering av de enkelte
fiskeslag etter det mønster partene legger til
grunn i de årlige tosidige kvoteavtalene. Dette
byttet skal være balansert.

Vår råderett med hensyn til forvaltningen av
torskebestanden består. Den totale kvoten av
norsk-arktisk torsk skal fortsatt fastsettes av
Norge og Russland på grunnlag av anbefalinger
fra ICES og ut frå prinsippet om en bærekraftig
utvikling. Jeg nevner dette fordi det også har
vært påpekt i innstillingen fra SV og Senterpar-
tiet at man frykter for at økt adgang til våre far-
vann ved kvoter til EF skulle bety økt press på
våre fiskeressursen Men vi har fortsatt kontrol-
len på det.

Til de mest kritiske røstene i Senterpartiet
må jeg si at når det gjelder det forhold at EF
gjennom den bilaterale brevvekslingen vil få
økte fiskemuligheter, må jeg minne om den er-
klæring som ble avgitt i 1986 av daværende fis-
keriminister Reiten frå Senterpartiet i forbin-
delse med Spanias og Portugals tiltredelse til
EF.

Selve brevvekslingen mellom Norge og EF
åpner for å ta kvotebytteordningen opp til vur-
dering når det foreligger brå og omfattende end-
ringer i bestanden. Jeg er ikke enig med SV og
Senterpartiet som hevder at dette ikke vil få
noen praktisk betydning. Det er nok å minne
om den betydelige kvotereduksjon for torsk som
fant sted i løpet av 1988, da vi fikk de urovek-
kende signalene fra havforskerne, og som også
førte til reduksjon bl.a. i EFs kvote.

Jeg deler ikke mindretallets syn når de hev-
der i innstillingen at det samlede resultat inne-
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bærer en alvorlig svekkelse av Kyst-Norges
eksklusive rett til fiskeressursene, og at dette
er et brudd med prinsippene for ressursforvalt-
ning som er nedfelt i Havrettstraktaten av
1982.

Det utvidede fiskerisamarbeidet ligger in-
nenfor rammeavtalen med EF og er i samsvar
med prinsippene i havretten.

De økte torskekvoter til EF forutsettes kom-
pensert med fiskemuligheter i Nordsjøen. I lys
av det Anders Aune spurte meg om tidligere her
i dag, vil jeg bare si at dette kan føre til regionale
skjevheter som må rettes opp gjennom de inter-
ne norske reguleringer.

Presidenten: Det blir replikkordskifte be-
grenset oppad til fem replikker.

Nils O. Colten: Eit spørsmål som er trekt fram
i EØS-debatten, gjeld misforholdet i fordelinga
eller i belastninga mellom Nord-Noreg og Vest-
landet. Avståing av torsk nord for 62. breidde-
grad belastar nordnorske fiskarar, medan kom-
pensasjonen frå EF på ein måte tilgodeser vest-
landsfiskarane. Dette er påstandar som ein ofte
høyrer. Dette kan gje ny næring til den tradisjo-
nelle nord/sør-konflikten som ingen av oss set
noko særleg pris på.

I denne samanhengen vil eg referera kva den
førre fiskeriministeren sa i si pressemelding
den 22. oktober 1991, og eg siterer:

«Fiskeriministeren understreker at en i ut-
formingen av reguleringen av de norske fis-
kerier i tiden som kommer vil ta hensyn til at
de mest torskeavhengige nord-norske far-
tøyene ikke skal komme dårligere ut enn i
dag når det gjelder kvoter på norsk-arktisk
torsk.»
Då vil eg spørja noverande fiskeriminister om

han vil gje dei same lovnadene til dei nordnors-
ke fiskarane. I tilfelle svaret er ja - vil ikkje det
nødvendigvis måtte gå ut over fiskarar frå and-
re delar av landet?

Statsråd Jan Henry T. Olsen: Til representan-
ten Colten vil jeg si at jeg egentlig ikke ser at det
skal være nødvendig å ha det som vi har kalt en
nord/sør-konflikt i norsk fiskerinæring. I veldig
stor grad går det på å etablere klare spilleregler
for dem som skal delta i fisket.

I denne situasjonen har vi fått en forhand-
lingsløsning som gir EF-landene økt tilgang på
norsk-arktisk torsk, og vi får hovedsakelig til-
gang på ressurser vest av 4°. Vi vet ennå ikke
om det dreier seg om makrell eller om sild - eller
om det kanskje dreier seg om steinbit, som altså
noen der borte har oppdaget er enn bunnfiskart
av en viss verdi. Det betyr at jeg ikke kan gi and-
re signaler nå - og jeg kan ikke se at det er til
forskjell fra det som den forrige fiskeriministe-

ren uttalte i pressemeldingen - enn at vi må se
totaliteten i dette når vi kommer til ferdigfor-
handlet fiskeriavtale med EF for neste år.

Reidar Johansen: Det er av sine egne man
skal ha det. Tradisjonen tro har fylkesordføre-
ren i Troms, ifølge dagens og gårsdagens Nord-
lys, visstnok brukt et av årets fylkestingsmøter
til å skjelle ut Regjeringens fiskeripolitikk. Det
er særlig Regjeringens lovforslag om struktur-
meldingen som får gjennomgå, og bak kan vi
ane EØS- og EF-spørsmålet. Det paradoksale
er jo at dagens statsråd er forgjenger til dagens
fylkesordfører i Troms.

Enda mer oppsiktsvekkende blir det når vi
vet at den sittende fiskeriminister gjennom
lengre tid, inntil han ble statsråd, satt sentralt i
Arbeiderpartiets sentrale fiskeripolitiske ut-
valg. Han var som sådan med på å lose nevnte
forslag gjennom parti, departement, regjering
og inn i storting. De samme forslag har møtt
sterk kritikk fra en så å si samlet fiskerinæring.
Den forrige fiskeriministeren mottok ikke få
skyllebøtter for det fiskerne oppfattet som klar
EF-tilpasning. Den nylig tiltrådte fiskeriminis-
ter har naturlig nok vært fredet i startfasen.
Hverdagen vil nok snart innhente ham.

Statsråden har ennå ikke signalisert noen
endring av den rådende fiskeripolitikk eller
endring av de framlagte forslag. Dette gjør han i
klar konflikt med det meste av norsk fiskerinæ-
ring.

Mitt spørsmål til statsråden blir: Hvordan
kan statsråden, som er erklært EF-motstander,
være med på å føre en fiskeripolitikk og foreta
lovendringer som er soleklare EF-tilpasninger?
Hvordan kan statsråden støtte en ÉØS-avtale
som etter alle utsagn fra regjeringspartiet kun
er en mellomstasjon på veien til norsk medlem-
skap i EF? Det siste bekreftet også statsminis-
teren på Nordkalottkonferansen i Tromsø i au-
gust.

Statsråd Jan Henry T. Olsen: Først må jeg gi
en liten situasjonsrapport fra næringen. Vi har
en fiskerinæring som er i ferd med å bli en av de
viktigste drivkreftene i Norge i den økonomiske
utvikling. Vi ser for oss en kraftig oppvekst av
bestandene i Barentshavet. Vi har en silde-
stamme som er i ferd med å komme tilbake i
godt gammelt gjenge, og hvis den fortsetter å
vokse på basis av de fire millioner tonn med
ungsild som befinner seg i Barentshavet, kan vi
også risikere at silda begynner å ta opp igjen
trekantvandringsmønsteret sitt igjen — mellom
Norge, Island og tilbake igjen til Vestlandet og
oppover. Da oppstår det andre spørsmål som vi
må ta opp senere.

Vi er altså inne i en vekstfase, og så er spørs-
målet: Hva skal vi gjøre i denne vekstfasen med
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det systemet vi har i dag, nemlig med garanter-
te fartøykvoter på fartøyene, kystflåten? Det er
Regjeringens fortsatte mening at ryggraden
fortsatt vil være kystflåten, men jeg mener at
den garanterte fartøykvote for de enkelte kyst-
fiskefartøy er en hemming for utviklingen av
kystflåten seiv.

Norsk kyst er bygd opp ved at sterke høveds-
menn har gått i båten og vært foregangsmenn -
for det har hovedsakelig vært menn - fordi at de
evnet å konkurrere og kombinere det med lek,
men da innenfor rimelig trygge rammebetingel-
ser, for den gangen kunne man ikke tømme ha-
vet.

Representanten Reidar Johansen og jeg har
vært på Fiskarlagets landsmøte ganske nylig,
og det som slår meg, er at forslag som ble ved-
tatt på Fiskarlagets landsmøte, er veldig likt
det jeg står for fiskeripolitisk. Det uroer meg
ikke at jeg er veldig uenig med Reidar Johansen
i fiskeripolitikken her.

Jeg tror kysten ønsker å få tilbake litt kon-
kurransekvantum man kan konkurrere på, slik
man gjorde før i tiden, at en fisker som kanskje
har en gjeldsbelastet båt, får anledning til å gjø-
re en ekstrainnsats på havet, mens en som ikke
føler det behovet, kan ta det litt mer med ro. I
dagens situasjon setter vi alle fiskerne i akku-
rat samme kvotebås. Jeg synes ikke at dette er
EF-tilpasning. Jeg tror det som ligger i struk-
turmeldingen, er det mest robuste vi kan gjøre,
også i et gitt EF-medlemskap med kvotehop-
ping s"om system, rett og slett fordi det kan bli
veldig vanskelig å kjøpe opp norske fartøy for å
skaffe seg kvote.

Dag Jostein Fjærvoll: Jeg må også innom det
som andre har berørt, dette med omfordeling av
kvoter. Jeg vet ikke om fiskeriministeren hus-
ker DAN's tegning i Lofotposten like etter at fis-
keriforhandlingene i EØS var over. Der satt det
en fiskerkall ved bordet med hodet i hånden,
skinnlua på hodet, kjerringa med kaffekjelen,
hun skjenkte i kaffe og utbrøt: «Ka e' de' du syte
for Jendor? Du har jo fått kvote i Biscayabuk-
ta!»

Akkurat dette poenget kommer til å bli et
kjempeproblem innen norsk fiskerinæring i
tiden som kommer. Fiskeriministeren har sagt
at han vil se på dette. Men hvordan vil han se på
det? Vil han se på fordelingen både mellom nord
og sør og mellom flåtegrupper? Det er jo bl.a. et
spørsmål om havfiskeflåte kontra kystflåte.

Så har jeg et spørsmål til: Bekymrer det ikke
fiskeriministeren at vi kanskje i morgen vedtar
en EØS-avtale som ikke er ferdigforhandlet på
to viktige punkter, nemlig transitt og antidum-
ping? Betyr det at hvis vi ikke greier å få til en
tilfredsstillende løsning på antidumpingspørs-
målet, er fiskeriministeren villig til ytterligere

å svekke råfiskloven? Eller vil han akseptere at
EF-landene om nødvendig, som de har rett til i
forhold til avtalen, skal suspendere fiskeride-
len i EØS-avtalen? Den mulighet fins også.

Statsråd Jan Henry T. Olsen: Jeg mener at jeg
svarte ganske omfattende på den forrige talers
spørsmål til meg når det gjaldt omfordeling av
kvoter. Det som er viktig, er at vi må få vite noe
fra EF om hva slags kvoter vi kan få som har
verdi, og som det er reelt mulig for fiskerne å
fiske. Og som vi vet, blir dette hovedsakelig kvo-
ter vest av 4°. Det blir da samtidig viktig for meg
å klarlegge hva slags fartøygruppe i Norge som
vil ha muligheter til å ta disse kvotene vest av
4°. Det vil avhenge av hvilke fiskeslag vi snak-
ker om, og det vil avhenge av hvor disse befin-
ner seg vest av 4°. Først når jeg har den over-
sikten, vil det være mulig for meg å foreta en
totalvurdering, enten det dreier seg om nord
eller sør, eller det dreier seg om havflåte eller
kystflåte.

Så til spørsmålet om det ikke bekymrer meg
at vi ikke har fått løst antidumpingtiltaket, og
en passus til. Det gir meg samtidig anledning til
å kommentere det mindretallet som mener at
en tilfredsstillelse av EFs konkurransevilkår
innebærer at «vi pålegger oss forpliktelser som
vi må oppfylle enten vi blir fritatt for dumping
eller ikke». De mener altså at «dette er lite be-
tryggende og gir grunnlag for stor usikkerhet
med hensyn til hvilke tilpasninger til EFs fis-
keripolitikk og konkurransepolitikk som vil
komme i framtiden».

Det som er aktuelt, er altså at i tiden fram til
årsskiftet skal aktuelle EFTA-land og EF gjen-
nomgå de ulike markedsordningene, inklusiv
de norske, for å undersøke om de er tilstrekkelig
likeverdige til at man kan forplikte seg til å av-
stå frå framtidig bruk av antidumpingtiltak.

Det foreligger ingen krav om å overta EFs re-
gelverk på fiskerisektoren. Frå norsk side vil
det bli arbeidet aktivt for å komme fram til et
positivt utfall av disse drøftelsene, ettersom det
vil være av stor betydning for norsk fiskerinæ-
ring å få garantier mot bruk av antidumpingtil-
tak. Som en følge av at EFs regelverk på fiskeri-
sektoren har store likhetstrekk med det norske,
bør det være mulig å oppfylle kravet om bortfall
av antidumping. Jeg er i forhold til råfiskloven
prinsipielt uenig i det som er Fremskrittspar-
tiets merknad i innstillingen, nemlig at de vil
ha den fjernet for godt.

Peter Angelsen: Siden fiskeriministeren også
var innom det såkalte brevet til Reiten, får jeg
ta en liten runde på det igjen.

Jeg vet ikke om fiskeriministeren var opp-
merksom på at da man reforhandlet frihandels-
avtalen med EF i 1986 i forbindelse med Spania
og Portugals inntreden i EF, forsøkte Norge - og
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greide faktisk - å få slutt på et ulovlig spansk
fiske i Svalbard-sonen som hadde foregått siden
1978, og som årlig hadde vært oppe i nærmere
20 000 tonn torsk. Og det Reiten greide å få til,
var at EF fikk en samlet kompensasjon på 1500
tonn uer. Jeg synes Reiten utførte en stor bragd.

Når det gjelder fiskeriministerens inntreden
i Regjeringen, har den vært positivt mottatt, og
jeg må si at jeg også så positivt på utnevnelsen.
Som fiskeriministeren sjøl har redegjort for, er
han for EØS-avtalen, mot EF-medlemskap,
men for å søke om medlemskap og så senere ta
stilling til det. I egenskap av vaktbikkje vil han
være med på en søknad - slik har Nordlys, hans
egen partiavis, gjengitt statsråden. Nå er det
slik at hvetebrødsdagene alltid har en ende,
også for en statsråd. På landsmøtet til Norges
Fiskarlag, som statsråden overvar, gikk en en-
stemmig imot både EØS og EF-medlemskap -
bare en representant stemte for å søke medlem-
skap og vurdere forhandlingsresultatet. Jeg vil
derfor spørre statsråden: Mener han at vi har
fått en god EØS-avtale - eller er ikke det nok?
Etter å ha sett hvor sterkt EF står på kravet om
å få del i norske fiskeressurser - hvor langt vil
statsråden gå i å sette ned foten når EF på ny vil
kreve å få innflytelse i norsk fiskeripolitikk og
få del i norske fiskeressurser?

Statsråd Jan Henry T, Olsen: For å ta det siste
først, om hvor langt fiskeriministeren vil gå i å
la EF få tilgang til flere ressurser. Jeg må si meg
svært enig i det representanten Svein Ludvig-
sen sa tidligere her i dag, at uavhengig av hva vi
mente om en sånn situasjon, ville det uansett
være direkte uklokt, eller rett og slett uredelig
overfor Norge å begynne å snakke om hva man
vil ha av forhandlingsposisjoner. Det er det ene.
Det andre er at jeg føler at jeg har akkurat sam-
me holdning til dette som Regjeringen hadde da
den reiste til Brussel med representanter for
embetsverket og forhandlet, nemlig at vi har
ikke fiskeriressurser å gi bort.

Det andre spørsmålet var om fiskeriministe-
ren mener at EØS-avtalen er god. Ja, jeg mener
at EØS-avtalen er god. På fiskerisiden kunne
den ha vært bedre, men vi har ikke fått full toll-
frihet i forhold til EF, og det skulle jeg ønske at
vi hadde. Og når jeg vil ha en EØS-avtale, er det
fordi at uten en EØS-avtale er jeg styggelig redd
for at store deler av vårt næringsliv spesielt på
kysten og i distriktene, vil få en mye vanskeli-
gere situasjon - med en industri som både står
for distriktsarbeidsplassene våre, og som gjen-
nom overskudd skal være med og betale det vel-
ferdssamfunnet som vi andre lever av. Derfor
sier jeg: Uten en EØS-avtale er jeg redd for hva
som vil skje med vårt næringsliv.

Anne Enger Lahnstein sa tidligere i dag at de
som stemmer for EØS, påtar seg et historisk an-

svar. Jeg må si at de som stemmer mot EØS-av-
talen, de påtår seg et stort historisk ansvar -
spesielt når det gjelder å finne andre rammebe-
tingelser enn dem EØS gir, og som gjør at vi fort-
satt kan ha et næringsliv i utvikling som er fun-
damentet for vår egen velferd.

Rolf Ketil Bjørn: Jeg må si jeg er jo hjertens
enig med fiskeriministeren i at vi ikke har res-
surser å gi bort. Derfor ble jo skuffelsen enda
større over at da EØS-avtalen var i sluttfasen,
ble fiskerinæringen en salderingspost, og så
gav man bort ressurser, mens man fikk smuler
igjen i form av tollettelser. Det er jo ingen tvil
om at verdien på det vi gir bort av ressurser, ut-
gjør mye, mye mer enn det vi får igjen i form av
tollettelser, og det er jo et av de sterke ankemå-
lene mot EØS-avtalen fra kystens folk. Det er
kanskje også en av hovedgrunnene til at fiskeri-
ministeren nå er i konflikt med en hel fiskeri-
næring med sitt forsvar av EØS-avtalen.

Samtlige fylkesfiskarlag har gått enstemmig
imot EØS-avtalen. Norges Fiskarlag har gått
iinot EØS og EF; de har mot en stemme gått
imot en søknad om EF-medlemskap. Og da er
mitt spørsmål: Føler ikke fiskeriministeren seg
litt ensom i den næringen han skal represente-
re, når han med så nær tilknytning til næringen
er en av de ytterst få som går inn for EØS? Vi
kan vel ikke tolke det sånn at en hel næring
ikke skjønner sitt eget beste, mens fiskerimi-
nisteren i og med at han går inn for avtalen, må
skjønne så mye mer som ikke næringen har
oppfattet. Er det slik å forstå? Det er klart at vi
vil få en svekkelse av råfiskloven. Det må vel
også være et tankekors at en fiskeriminister
som er imot norsk EF-medlemskap, nå står i
brodden for en EF-tilpassing av norsk fiskeri-
lovgivning, bl.a. gjennom Ot.prp. nr. 61 for
1991-92, som til de grader er med på å rive
unna grunnlaget for råfiskloven.

Jeg syns jo at fiskeriministeren burde ha en
del tankekors, og jeg ønsket gjerne at han ville
meddele oss dem. Det kan jo ikke være noen
hyggelig situasjon å sitte som aktiv politisk
leder for en næring som han står tvert imot - og
nesten alene.

Statsråd Jan Henry T. Olsen: Jeg antar at det-
te var replikk nummer fem, så jeg kan være mer
frittalende, for det er ingen etter.

For å si det rett ut: Jeg føler meg usedvanlig
tilfreds med situasjonen. Jeg føler det veldig til-
fredsstillende å jobbe i en regjering som sier at
EØS er et selvstendig alternativ. Jeg er sterkt
uenig når Rolf Ketil Bjørn hevder at Ot.prp. nr.
61 vil rive vekk grunnlaget for det Kyst-Norge
trenger av lover og regler. For å ta et konkret
eksempel: Speilvending av fiskerigrenseloven,
som gjør at det ikke lenger er forbudt å levere til
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utenlandske fartøy, men at det i utgangspunk-
tet er tillatt, dog med den merknaden at man
kan gripe inn når en alvorlig situasjon oppstår,
og da tenker man på leveransemulighetene for
fiskerne. Det er jo nettopp fordi vi skal skaffe så
mye fisk til kysten vår at Norge kan være fa-
brikkskip nr. l til Europa. Og er det noe vi tren-
ger, er det fisk i havet og folk i arbeid. Det er det
ene poenget.

Det andre poenget er at Bjørn sa at vi fikk
smuler igjen for det man gav bort. Da antar jeg
at han koblet både det bilaterale som vi har job-
bet fram, og EØS-avtalen. Og jeg syns jaggu
meg ikke det er smuler! Når vi har fått tollettel-
ser som etter min mening er betydelige, som gir
muligheter for å skaffe videreforedlede produk-
ter på en mye lettere måte enn vi har gjort hittil
med kanskje 15, 20, 25 pst. tollbarrierer, så vil
jeg si at det er betydelige utviklingsmuligheter
for vår fiskeindustri.

Det som Bjørn antakelig hekter seg opp i, er
vel at vi gir 2,9 pst. av torskekvoten til EF. Men
vi skal jo ha et balansert bytte på dette i forhold
til ressurser i Nordsjøen og vest av 4°. Og det er
jo det som er vårt krav, at EF må stille opp med
ressurser som vi kan se er reelle for flåten, og
som har en verdi. Så kommer da i tillegg til det-
te opptrappingen av kvoter, som går fra 6 000
tonn i 1993 og øker med l 250 tonn pr. år og er
oppe i litt over 11 000 tonn i 1997. Men hvis vi
ser prosenten totalt sett av en TAC, hvor man i
tillegg ligger inne med noe som skal byttes med
noe vi får igjen i sør, så vil altså EFs kvote på ca.
800 000 tonn TAC i 1998 være på ca. 4,5 pst. Og
jaggu meg - det er til å leve med!

Presidenten; Presidenten tillater denne fritt-
talenhet - på bakgrunn av den femte replikk.

John Alvheim: Det er sagt mye om det ansva-
ret vi som stortingsrepresentanter tar på oss
ved å vedta EØS-avtalen. Jeg er enig i at det er
et stort ansvar. Nettopp derfor har Fremskritts-
partiet så grundig fremhevet viktigheten av at
folket skulle få anledning til å gi sin tilslutning
til at Norge slutter seg til EØS-avtalen. Arbei-
derpartiet og Høyre har nektet folket å si sin
mening om EØS. Den avgjørelsen vitner om
mangel på respekt for folket.

Når det i dag snakkes mye om ansvar, gjelder
det ikke bare dem som stemmer ja til avtalen,
men også i høyeste grad dem som akter å stem-
me nei.

Det er nå engang slik at velferdsutviklingen i
Norge, både innenfor helsevesenet, omsorgstje-
nesten, servicetilbudet fra det offentlige og den
generelle levestandarden for oss alle, er direkte
og uløselig knyttet til norsk næringslivs kon-
kurranseevne.

Nå er det ikke slik at næringslivets konkur-

ranseevne automatisk vil bedres bare EØS-av-
talen trer i kraft. Derimot vil konkurransen in-
nenfor det indre marked som EFTA-landene
blir en del av gjennom EØS-avtalen, tvinge
fram nødvendige endringer i norske bedrifters
rammebetingelser. Ikke minst vil vi gjennom
denne avtalen bli sikret samme spilleregler og
kjøreregler som våre konkurrenter i både
EFTA- og EF-landene. Det er av avgjørende
betydning for norsk næringsliv. Den krisen vi
har i dag i norsk økonomi, gjør oss alle fattigere.
Den rammer imidlertid de mest ressurssvake.

Uten et næringsliv som gjennom lønnsomme
bedrifter er i stand til å sysselsette våre borgere
slik at både de og bedriftene kan bidra til våre
felles velferdsgoder, vil vi ikke ha penger til å
videreutvikle og bevare disse godene. De beste
eksemplene på at dette allerede er en virkelig-
het i dag, er nettopp de 200 000 arbeidsledige og
et rekordhøyt underskudd i statsbudsjettet.

Dersom vi ikke greier å snu utviklingen, vil vi
måtte komme dit hen at helsetjenester, trygder
og pensjonsrettigheter må kuttes. EØS-avtalen
vil etter mitt syn være et viktig skritt for å få til
en helt nødvendig snuoperasjon. Vi ser allerede
at norske bedrifter er i ferd med å tilpasse seg og
forberede seg på det indre marked og den kon-
kurransen som der kommer. Sånn sett kan vi si
at det indre marked og EØS er en velsignelse for
det norske folk, fordi AS Norge og norske politi-
kere blir tvunget til å tilpasse seg realitetene i
verden rundt seg.

Et annet viktig moment, som enkelte synes å
overse, er at vi skal ta standpunkt til den fore-
liggende avtalen, ikke til det som måtte komme
i fremtiden. Det er etter mitt skjønn et viktig
poeng. EØS er ikke noe statisk, på samme måte
som EF ikke er det. Det er under kontinuerlig
utvikling, og den utviklingen skal vi være med
på.

Som medlem av sosialkomiteen er jeg natur-
lig nok spesielt interessert i hvordan denne sek-
toren blir berørt av avtalen. Etter nøye å ha gått
gjennom proposisjonene på dette felt, finner jeg
at avtalen også på denne sektor i store trekk er
betryggende og forsvarlig. Dog må jeg ta et per-
sonlig lite forbehold når det gjelder problema-
tikken rundt genteknologien.

Til slutt: Et nei til EØS er et nei til en positiv
og høyst nødvendig utvikling i norsk nærings-
liv, en utvikling som er helt avgjørende hvis vi
skal kunne utvikle vårt velferdssamfunn, slik
eksempelvis sosialministeren så sterkt under-
strekte i en pressemelding nylig, der hun spe-
sielt fremhever at velferdsordningene skal opp-
rettholdes og videreutvikles. Dette kan vi etter
mitt skjønn ikke få til uten at vi går inn i EØS.

Jan Elvheim: Vi har nå debattert EØS-av-
talen en hel dag. Argumentene har mer eller
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mindre stampet mot hverandre, og det synes jeg
er en ærlig sak. Men når man skal være ærlig,
er det viktig at man tar med seg alt som har
skjedd. Og i en så viktig sak som den vi disku-
terer her i dag, synes jeg det er viktig å ta med
det historiske perspektivet.

På 1980-tallet fisket EF-flåten gjennomsnitt-
lig 3,16 pst. av totalkvoten for torsk. For enkelte
år var tallet betydelig høyere, mellom 4 og 5 pst.
Ja, i 1978 fisket EF-flåten hele 50 000 tonn,
eller 5,88 pst. av den samme totalkvoten. EFs
samlede kvote etter EØS-avtalen vil ikke være
vesentlig forskjellig frå detgjennomsnittlige ni-
vået vi hadde på 1980-tallet.

Jeg er enig i at EØS-avtalens fiskeridel ikke
er den beste. Årsakene er at toll-lettelsen som
er gitt, ikke omfatter viktige fiskeslag som sild,
makrell, reker og laks. Det er heller ikke til-
fredsstillende at antidumpingspørsmålet ikke
er løst når det gjelder fisk. Jeg vil beklage at det
var helt på tampen av forhandlingene om EØS-
avtalen man fant en løsning for fiskeriene. Jeg
finner det likevel vanskelig å forstå at Senter-
partiet kritiserer EØS-avtalen for å legge opp
til en kobling mellom fiskeressursene og mar-
kedsadgangen. Noen slik kobling har jeg i alle
fall vanskelig for å se.

Men EF vil få økte kvoter i nord også som føl-
ge av EØS-avtalen. En slik opptrapping skriver
seg imidlertid tilbake til en periode da EØS-av-
talen ikke engang var påtenkt. Det var nemlig -
til tross for Peter Angelsens forsøk på å bortfor-
klare det - daværende fiskeriminister Eivind
Reiten som la opp til en slik opptrapping. Det
skjedde i 1986, da han i et brev til EF lovet støtte
til gjennomføring av EFs felles fiskeripolitikk. I
brevet heter det bl.a.:

«Med bakgrunn i de nære forbindelsene
mellom Norge og Det europeiske fellesskap
innen fiskerisektoren er Norge innstilt på å
anvende rammeavtalen for fiskeriene for å vi-
dereutvikle det dynamiske samarbeidet mel-
lom partene når det gjelder fiskeriforvalt-
ning.»
Og fiskeriministeren frå Senterpartiet skrev

videre:
«Følgelig kan tilfredsstillende fiskerimessig
balanse som et resultat av de årlige fiskeri-
konstellasjoner mellom Norge og Det euro-
peiske fellesskap under denne avtale fastset-
tes i lys av fiskebestandens aktuelle tilgjen-
gelighet, og behøver ikke årlig være strengt
matematisk balansert i tilfelle av samlede
romslige fiskemuligheter.»
Jeg gjentar hva det står:
«. . . i lys av fiskebestandens aktuelle tilgjen-
gelighet, og behøver ikke årlig være strengt
matematisk balansert i tilfelle av samlede
romslige fiskemuligheter.»
Det var dette den daværende regjering med

Senterpartiet som aktiv medspiller ville gi som
bidrag fra Norge for å hjelpe EF i en vanskelig
fiskeripolitisk situasjon etter at Spania og Por-
tugal var blitt medlem av Fellesskapet. EF
mente at supplerende fiskeadgang i norsk øko-
nomisk sone i tilfelle av romslige forbedringer i
bestandsituasjonen ville være til hjelp for dem.
Daværende fiskeriminister Eivind Reiten ogre-
gjeringen han var medlem av, var villig til å gi
slik støtte. Situasjonen er ikke annerledes nå.
Vi innfrir de internasjonale forpliktelser som
statsråden fra Senterpartiet la opp til.

Senterpartiet fremstiller det som om EØS-
avtalen gir en dårligere situasjon for norsk fis-
kerinæring. Det er selvfølgelig ikke riktig.
EØS-avtalen gir en bedring, selv om avtalen
godt kunne vært bedre for oss. Men Senterpar-
tiet er tydeligvis ikke fornøyd med tingenes til-
stand slik de er i dag når det gjelder fiskerifor-
holdene mellom Norge og EF, for partiet har
gang på gang sagt at vi istedenfor EØS-avtalen
må få en ny handelsavtale med EF. Jeg og man-
ge med meg lurer på hvordan Senterpartiet
skulle kunne få til en handelsavtale som er bed-
re for norsk fiskerinæring enn EØS-avtalen.
Har Senterpartiet glemt det brevet som deres
egen statsråd sendte til EF, det brevet som igjen
er årsaken til at vi ikke har fått en fullgod av-
tale på fiskerisiden? Det lønner seg å ha litt hu-
kommelse. Det er alltid noen som vil huske hva
som har hendt tidligere. Vi fra Arbeiderpartiet
husker hva som har skjedd tidligere.

Peter Angelsen presiserte i sitt innlegg at EF
ikke måtte få inntrykk av at det i Reiten-brevet
var noe som var negativt for Norge. Jeg vil pre-
sisere at det var ikke Arbeiderpartiet som skrev
og sendte det brevet. Det var Reiten fra Senter-
partiet. Og jeg synes ikke at man hele tiden skal
få gå fri ved å fornekte det man har vært med på
tidligere. Det er klart at norsk fiskerinæring sli-
ter med det brevet som Reiten sendte,

Johan C. Løken: Jeg vil gjerne starte med å si
meg enig i et senterpartipoeng. -Vi finner det i
den snart ett år gamle fånansinnstillingen for
1992, hvor det i detalj dokumenteres at det først
og fremst er distriktsfylkene som gir Norge eks-
portinntektene. Eksport-Norge er Distrikts-
Norge.

Når vi så vet at halvparten av det vi produse-
rer her i landet, går til eksport, er det åpenbart
at det først og fremst er distriktsarbeidsplasse-
ne som blir rammet dersom EØS-avtalen vel-
tes. De bærende ressursene er vannkraft, fisk,
skog, olje og gass. Gassen blir Norges viktigste
eksportvare i neste århundre. 100 pst. av gas-
sen går til EF, og 85 pst. av all eksport går til de
l^EØS-landene.

Norge er et lite land med en åpen økonomi.
Gevinsten for et slikt land ved å bli en likever-
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dig del av et stort marked er vesentlig større
enn gevinsten av utvidelsen for de land som
allerede utgjør det store markedet. Fordi dist-
riktsnæringslivet i utgangspunktet er den mest
eksportorienterte del av vårt næringsliv, er det
også den største vinner. Det ligger særlig store
gevinster i økt videreforedling. Tilknytningen
til EFs forsknings- og småbedriftsnettverk vil
gi store løft.

Hovedgrepet i EØS-initiativet var å gi EFTA-
landene EF-fordelene uten å trekke jordbruket
inn. Landbrukspolitikken er i sin natur kon-
fliktfylt med og uten EF. EØS betyr at dette om-
rådet holdes utenfor, men det gjensidige vare-
bytte som allerede er utviklet, utvides på en
måte som gir den norske grøntsektoren nye mu-
ligheter til å dyrke sine sterke sider på et bredt
europeisk marked.

For skogbruket er dagens krise en skjellset-
tende demonstrasjon av de fordeler et EF-med-
lemskap ville gi, og en illustrasjon av det utåle-
lige ved å være uten en EØS-avtale.

EØS-motstanderne vil nøye seg med frihan-
delsavtaler. Disse avtalene tok sikte på å hindre
proteksjonisme ut fira det produksjonsliv og den
næringspolitikk vi hadde for 25 år siden. Når
trafikken flyttes fra hest til bil, må det nye tra-
fikkregler til. Når toll ikke lenger benyttes som
handelspolitisk våpen, har avtaler om tollfrihet
liten interesse. Vi ser nå at handelspolitikken
veves inn i en rekke politiske områder. EFs ind-
re marked er et forsøk på å rydde opp i dette og
skape like vilkår i en tid da Økonomi og politikk
vokser sammen. Det indre marked, konkurran-
sereglene, er et oppgjør med den sterkestes rett.

Nasjonalstatene gir forbrukerpolitikken,
miljøpolitikken, forskningspolitikken, avgifts-
politikken osv. en utforming som også tjener
handelspolitiske formål. EFs initiativ for å få
dette under kontroll slik at de sterke landene og
de store bedriftene ikke får dominere, er utvil-
somt i Norges interesse. Gjennom EØS-samar-
beidet åpner EF sitt marked og stiller sitt sys-
tem for sivilisering av kapitalismen til disposi-
sjon også for EFTA-landene.

Vi lever i en tid da kontrollen med egen skjeb-
ne bare kan gjenvinnes gjennom internasjonalt
samarbeid, og da små land vinner likeverdighet
gjennom like regler. Det er bare gjennom en fel-
les europeisk regionalpolitisk strategi at Euro-
pas utkanter kan trygge sin framtid. Også det
målet kan bare nås gjennom samarbeid.

Ernst Wroldsen: For tre år siden var det bred
enighet i Stortinget om å gå i gang med EØS-
forhandlingene. Den gang var alle partier enige
om de viktige nasjonale mål som skulle nås med
avtalen. Seiv om enkelte partier har falt av un-
derveis, ser det heldigvis ut til at avtalen får et

tilstrekkelig flertall ved avstemningen i mor-
gen.

Gjennom forhandlingene har vi fått en god og
helt nødvendig avtale for Norge. Selvsagt er det
mulig å peke på enkeltelementer som vi kunne
ønsket oss bedre. Men vi må ikke la enkeltsaker
overskygge helhetsvurderingene.

Nå er det vel heller ikke forhandlingsresulta-
tet som er årsaken til at Senterpartiet og SV går
så sterkt imot avtalen nå. Deres glideflukt bort
fra det alle var enige om for tre år siden, var i
realiteten fullført lenge før forhandlingene var
ført til veis ende. Det er muligens ikke pent å si
det, men jeg er overbevist om at disse partienes
helomvending og sterke motstand i hovedsak
kommer av at de har funnet ut at dette er et
standpunkt som kan gi økt tilslutning på kort
sikt - med andre ord et nytt eksempel .på ren
populisme. SV og Senterpartiet vil gjerne være
med på godbitene og fordele godene, men de stil-
ler sjelden opp når det er nødvendig å ta tunge
løft for å sikre at det kan skapes verdier her i
landet.

Det som slår meg mest av alt ved motstander-
ne, er mangelen på visjoner, mangelen på tro på
Norge og nordmenn. De ser mange og de ser sto-
re problemer, men ikke de utfordringer og de
muligheter som et bredt europeisk samarbeid
åpner for. Norge er langt frå en nasjon på kryk-
ker. Vi kan hvis vi vil, men vi må tore å satse.

Det er jo ikke slik en kan få inntrykk av på
enkelte, at våre bedrifter slipper konkurranse
frå andre europeiske land, eller at vi kan stenge
miljøproblemene ute bare vi sier nei til EØS.
Tvert imot, de økonomiske og teknologiske ut-
fordringene vi møter, de møter vi uansett hvil-
ken samarbeidsform vi velger.

Vi kan f.eks. ikke stenge utlendinger ute fra
våre markeder for å sikre våre produsenten Om
vi skulle sette opp stengsler rundt vårt eget
marked, vil andre land med full rett kunne gjø-
re det samme overfor oss. Norge er et lite land
med stort behov for eksport. Jeg er derfor ikke
et øyeblikk i tvil om at det er vi som vil tape mest
i en slik situasjon.

Noen fremstiller EØS som en trussel mot
norske arbeidsplasser, og hevder at 15 000 ar-
beidsplasser kan gå tapt som en følge av av-
talen. De som hevder dette, ser bort fra de mu-
lighetene avtalen gir. Trolig har de heller ikke
fått med seg at vi har mistet 50 000 industriar-
beidsplasser bare de siste årene. Og det har
skjedd uten en EØS-avtale. Det skyldes selv-
sagt flere forhold. Men ett av dem kan være
usikkerhet knyttet til om våre bedrifter ville få
god nok markedsadgang i Europa. Slik usikker-
het er en stor trussel mot investeringer. Det er
ikke bra for Norge at nordmenn investerer
langt mer i utlandet enn utlendinger investerer
i Norge.
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For ikke å bli misforstått: Jeg mener ikke at
tilpasningen til EFs indre marked bare vil være
enkelt for Norge og norske bedrifter. Deltakelse
i EØS vil både åpne nye markedsmuligheter og
føre til økt konkurranse. Problemene vil først og
fremst oppstå i bedrifter og bransjer som til nå
har vært skjermet mot konkurranse.

På tross av slike problemer må det ikke hers-
ke noen tvil om at ÉØS-avtalen er et helt avgjø-
rende verktøy for å sikre norsk økonomi og ver-
diskaping og for å sikre den norske velferden i
en vanskelig tid for landet. EØS-avtalen er også
et av de aller viktigste virkemidlene dersom vi
mener at kampen mot den altfor høye arbeids-
ledigheten er jobb nr. 1. Vi i Arbeiderpartiet er
ikke i tvil om hvor vi står. Derfor har det også
vært så avgjørende for oss å sikre et solid flertall
for en norsk tilslutning til EØS-avtalen.

Petter Bjørheim: Det har vært gitt mange bil-
der av norsk offshoresektor sin stilling ved en
tilknytning til EØS i løpet av debatten.

Offshoresektoren er den største av de norske
næringene som vil bli omfattet av EØS-reglene
for offentlige innkjøp. Den norske offshoresek-
toren er nest størst i Europa, etter den britiske.

Nei til EF og EØS-partiene, Senterpartiet og
SV, har i sin propaganda mot EØS-avtalen for-
søkt å så tvil om hvem som skal ha eiendoms-
retten over kontinentalsokkelen ved en tilknyt-
ning til Europa gjennom EØS. Jeg føler derfor
at det er nødvendig å slå fast at eiendomsretten
til petroleumsressursene og forvaltningen av
denne ligger hos norske myndigheter, både in-
nenfor og utenfor EØS.

Staten vil fortsatt kunne beholde et konse-
sjonssystem hvor den overlater retten til å lete,
utvinne og selge petroleumsprodukter til olje-
selskapene. EØS-avtalen vil imidlertid med-
føre begrensninger i måten konsesjonssystemet
kan fungere på. Det vil ikke være tillatt å dis-
kriminere på bakgrunn av nasjonalitet.

Motstanderne av avtalen er med andre ord
redd for at vi ikke lenger skal kunne favorisere
norsk industri. Det har vært påstanden. Denne
påståtte favorisering må ha sin bakgrunn i pe-
troleumslovens § 54. Og dersom man leser den-
ne paragrafen, vil man se at den strengt tatt
bare sier at konkurransedyktige leverandører
ikke skal stenges ute. Så påstanden om at det
har vært en favorisering, burde ha vært begrun-
net og burde ha vært dokumentert frå de som
hevder at denne favorisering vil opphøre ved en
eventuell inngåelse av EØS-avtalen. Jeg hadde
sått pris på om noen av de partiene som har hev-
det dette, kunne lagt fram dokumentasjon på at
det har vært favorisering av norsk industri vis-
å-vis andre.

Dersom norsk leverandørindustri skal kunne
- og det gjør den - konkurrere i et fair marked

om offshorekontrakter hvor kvalitet teiler og
myndighetenes innblanding ikke er avgjøren-
de, er EØS-avtalen med å legge til rette for det.

Det som også forbauser meg, er at ingen
snakker om at britisk sektor, som pr. i dag ut-
gjør 60 pst. av Nordsjøen, gjennom EØS-av-
talen åpnes for norsk industri på like vilkår.
Her ligger faktisk muligheter for norsk indu-
stri, det tror jeg er ganske viktig å begynne å
fokusere litt på. Tallenes tale er ganske klar, og
det er slik at 85 pst. av det som skjer på britisk
sektor i dag, er det britiske firmaer som står for,
så utfordringen er egentlig enorm for de norske
selskapene, når de får lov å møte på like vilkår.

Hvilken tillit og troverdighet kan nei-partie-
ne ha til norsk industri og den kvalitet og kon-
kurransekraft disse har for å nå fram utenfor og
på norsk sektor? Vi får jo vår daglige dose med
negativisme og svartmaling som ikke er med på
å bygge opp under de bedriftene som klarer seg
uten støtteordninger i internasjonal konkur-
ranse. Det er slik at en av og til får lyst til å ten-
ke at det er viktig å ha noe å leve av, og ikke bare
noe å leve for. Det føler jeg enkelte ganger er det
som teller mest, ikke det å ha noe å leve av.

En fri konkurranse innenfor EØS gir mulig-
heter som industrien må møte, og som jeg er
overbevist om at den vil.

En føler også trang til å påpeke at konkurran-
se, enten vi er i Norge eller andre steder, dreier
seg om alle ledd i en produksjon. At den ene
delen skal gjelde og den andre delen ikke skal
gjelde, er en utopi. Poenget er å produsere best
mulig til lavest mulig pris, og da er det konkur-
ranse på alle produksjonsfaktorene, enten det
nå er råvare eller andre ting. Det er en sannhet
som man egentlig bør forsøke å stå fram med.

Næringslivet står framfor en rekke vesentli-
ge investeringer. EØS-avtalen som sikrer spil-
leregler som er like for alle deltakere, er derfor
et vesentlig moment før en beslutning om inves-
tering fattes.

Vekst og velstand framover for vårt nærings-
liv er ikke reddet ved en EØS-avtale, men den
utgjør en viktig bit av flere viktige momenter
for å skape dette.

Vi som nasjon må se på vårt totale skatte- og
avgiftstrykk, om dette ligger i samme lei som
hos våre konkurrenter.

Her ligger det mange utfordringer fremover.
Jeg må innrømme at min frykt - og den er for så
vidt blitt bekreftet gjennom budsjettforslaget -
er at Regjeringen ikke har vært i stand til å se
næringslivets behov for lettelser for å kunne stå
best mulig rustet til vårt nye hjemmemarked,
som består av nærmere 380 millioner forbru-
kere.

Min konklusjon blir dermed at EØS-avtalen
er et godt skritt i riktig retning, men at behovet
for reduksjoner i skatter og avgifter ikke må
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glemmes i gledesrusen over et EØS-ja innad i
Regjeringen. Det er noe vi får komme tilbake til
i forbindelse med budsjettet.

Tora Åasland Houg: Stortinget har i dag fått
bekreftet at det politiske innhold i EØS-avtalen
er helt i tråd med Fremskrittspartiets og Høy-
res politikk. Saker som disse partier har kjem-
pet for i årevis - mindre politikerstyring, mind-
re statsstøtte, mindre hensyn til distriktspoli-
tikk, til likhetsidealer og andre ubehagelige
handelshindringer - blir det nå mulig å få gjen-
nomført så å si over natta. Det vil da si neste
natt, for fredag kveld kommer det historiske
øyeblikk da Arbeiderpartiet og Kristelig Folke-
parti, som i mange politiske slag har kjempet
for andre verdier, stemmer for EØS-avtalen og
dermed bidrar til å knytte Norge til et markeds-
ideologisk økonomisk system.

Siden Norge fikk de nåværende handelsav-
talene med EF, har det riktignok skjedd en sta-
dig akselererende EF-tilpasning. Jeg skal ikke
bruke tid på beskrivelsen av den her, men siden
det likevel er så sent på kvelden, kunne jeg ten-
ke meg å snakke litt om Enebakk Sparebank. I
Enebakk får en lokal sparebank ikke konsesjon
til å starte opp, fordi den ikke oppfyller kravene
som EØS-avtalen kommer til å stille til ansvar-
lig kapital. Banken oppfyller fullt ut de krav
som stilles i dag til sparebanker, og som er
grunnlag for de øvrige sparebanker vi har i lan-
det. Men problemet til Enebakk Sparebank er
bare at den ble rammet av EØS-avtalen, og det
endog før avtalen ble vedtatt - etter min me-
ning helt uakseptabelt. Det er ikke bare det at
avtalen sannsynligvis blir vedtatt - verre er det
at Finansdepartementet før dette skjer, lydig
tilpasser seg og dermed gir konsesjon bare til de
store og ikke til en liten bank som har for liten
egenkapital.

Forspillet til denne EØS-debatten har vært
preget av at Regjeringen vil skjønnmale og dek-
ke over og egentlig ikke vil vedkjenne seg av-
talens harde virkelighet. Diskusjonen om olje-
direktivet er et godt eksempel på det. Mens Re-
gjeringens unnskyldning er at direktivet ikke
er vedtatt, og mens ja-partiene i innstillingen
rasler med vetosabelen, er sannheten den at de
fleste av de innvendingene som er reist - og som
det til og med i dag er streiket for å markere -
allerede er trygt på plass i selve EØS-avtalen,
slik den ligger på Stortingets bord i dag. De end-
ringer som er foreslått i lov om petroleumsvirk-
somhet, er helt i tråd med oljedirektivets hoved-
linjer: ingen sikring av norske interesser når
det gjelder utvinningstillatelser, når det gjelder
plan for samarbeid med leverandørindustri,
når det gjelder ilandføring av petroleum og
bruk av varer og tjenester.

I petroleumsloven skal vi få lov til å beholde
formålsparagrafen om at petroleumsforekom-
stene skal forvaltes slik at de kommer hele det
norske samfunnet til gode, som det står. Men
vel å merke: Det forutsettes - og dette står i Ot.
prp. nr. 82 for 1991-92 - at gjennomføringen
skjer med virkemidler som er i samsvar med
EØS-avtalen. Hvor mye er da en målsetting
verdt, når vi fratas de mest demokratiske måte-
ne å gjennomføre den på?

Til representanten Bjørheim, som nettopp
etterlyste konkret dokumentasjon, vil jeg si at
det iallfall fra SVs side aldri har vært snakk om
å miste eiendomsretten til petroleumsforekom-
stene, det er styringen av dem vi har vært opp-
tatt av.

Bestemmelsene i dagens petroleumslov sik-
rer norsk leverandørindustri reelle muligheter
til å oppnå leveranser av varer og tjenester - be-
stemmelsene som krever en plan og en redegjø-
relse for hvilket samarbeid som er gjennomført
med norsk leverandørindustri, alt dette fore-
slås fjernet i forbindelse med EØS-avtalen. Det
blir dermed i framtida ikke lenger lov til å legge
forholdene til rette for norske bedrifter. Slik
dette blir i praksis, kan jeg ikke se annet enn at
det er god grunn for oljearbeiderne til å streike.

Forventningene til petroleumsvirksomheten
har vært svært høye, etter min mening altfor
høye, særlig i Nord-Norge, hvor ressursene be-
finner seg i ekstra sårbare havområder. Etter
EØS-avtalens eventuelle ratifisering kan Dist-
rikts-Norges forventningsfulle småindustri
bare glemme eventuelle ringvirkninger av pe-
troleumsvirksomheten. Presset for et raskt ut-
vinningstempo kommer sannsynligvis til å øke,
men da fra en annen kant, nemlig fra de inter-
nasjonale oljeselskapene, som igjen samarbei-
der godt med de store leverandørvirksomhete-
ne i EØS-området.

Hittil har man trøstet seg - også flere av
talerne i dag har gjort det — med å si at norsk
leverandørindustri skulle være så konkurran-
sedyktig at den ville vinne alle kontrakter selv i
et system med fri konkurranse. Men nå ser det
ut til at norske verft blir tatt på senga, som det
står i gårsdagens Dagens Næringsliv. En av de
største kontraktene på Heidrun-plattformen
har gått til et britisk verft til en pris som er
langt under den de norske kunne tilby, for bri-
tisk leverandørindustri er nå på desperat jakt
etter nye oppdrag, etter at de selv har tappet ut
sine petroleumsressurser i altfor høyt tempo.
En ting er at de mindre leverandørbedriftene i
distriktene kan få store problemer med å være
med i denne tranedansen, men det ser også ut
til at de etablerte større norske leverandørbe-
driftene får store problemer.

Det sies fra tilhengerne at EØS-avtalen vil bli
så bra for norsk næringsliv. Jeg er enig når det
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gjelder de helt store. De har da også allerede markedsstyring norske bedrifter nå skal tvin-
etablert seg innenfor EE Men de aller fleste ges til å følge.
norske bedrifter er små og mellomstore, og de
vil få store problemer med å kaste seg ut i denne Presidenten: Presidenten foreslår at behand-
tøffe internasjonale konkurransen. Det er lingen av sakene nr. l, 2 og 3 på dagens kart nå
ingen tvil om at Fremskrittspartiet og Høyre nå avbrytes for å fortsette i morgendagens møte -
får det som de vil - det er deres oppskrift på og anser det bifalt.

Møtet hevet kl. 23.00.
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Møte fredag den 16. oktober kl. 10

President: Jo Benkow

Dagsorden:
Sakene på gårsdagens kart (nr. 6)

Presidenten: Representantene Magnar
Sortåsløkken, Sverre Mauritzen og
Dagfinn Hje r tenes , som har vært permit-
tert, har igjen tatt sete.

Man fortsatte behandlingen av
sak nr. l

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-
miteen om samtykke til ratifikasjon av Avtale
om Det europeiske økonomiske samarbeidsom-
rådet (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 1992
(Innst. S. nr. 248 for 1991-92, jf. St.prp. nr. 100
for 1991-92)

sak nr. 2
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om samtykke til ratifikasjon av en a) Av-
tale mellom EFTA-statene om opprettelse au et
Overvåkingsorgan og en Domstol, og b) en av-
tale om EFTA-statenes faste komite, begge un-
dertegnet i Oporto 2. mai 1992 (Innst. S. nr. 247
for 1991-92, jf. St.prp. nr. 101 for 1991-92)

sak nr. 3
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om godkjenning av en avtale i form av en
brevveksling mellom Norge og Det europeiske
økonomiske fellesskap om utvikling av det bila-
terale fiskerisamarbeidet (Innst. S. nr. 15, jf. St.
prp. nr. 102 for 1991-92)

Statsråd Bjørn Tore Godal: Senterpartiets
leder, Anne Enger Lahnstein, hadde i går den
vennlighet å bringe et sitat av meg fra 1972. Det
lød:

«Våre kamerater i Vest-Tyskland, Frank-
rike og Italia kan bekrefte at det ikke var in-
dustriarbeideren i Ruhr, bonden i Frankrike
eller fiskeren i Sør-Italia som satt ved det
grønne bord da Roma-traktaten ble utfor-
met.»
Jeg vedkjenner meg dette og synes faktisk

fortsatt - selv om det kan virke noe ubeskjedent
- at det var gode formuleringer målt mot det
EEC vi da diskuterte.

Men siden Anne Enger Lahnstein valgte en
så personlig vinkling, er det grunn til å spørre:
Er det da jeg som har forandret meg, eller har
det skjedd noe grunnleggende nytt med det

Europa som har utviklet seg siden den gang?
Det er nemlig med EF som med Norge, man kan
ikke lese alt ut av Romatraktaten eller av
Grunnloven. Det er der, som her, det politiske,
Økonomiske og sosiale innholdet som teller.
Mange som er kritisk til de fire friheter i sin
opprinnelige rendyrkede form, er nettopp de
som har presset fram høyere sosial og miljømes-
sig bevissthet i Europa. Ja, det er faktisk mine,
Anne Enger Lahnsteins og Kåre Gjønnes' parti-
feller i Europa som står bak denne innsatsen, og
de har langt på vei vunnet fram, men ikke helt.
EF framstår f.eks. ikke lenger som en miljøpoli-
tisk sinke, fordi miljøbevisstheten har vunnet
fram i kraft av sin egen tyngde.

Den selvopptatthet - og det sier jeg uten for-
behold - som preget EF for 20 år siden, er blitt
avløst av en ny åpenhet overfor andre europeis-
ke land både i nord, sør og øst. EFs egen politikk
bygger som kjent ikke på omfattende varige
særordninger for medlemslandene, men har
vist evne til å ta opp i seg nye medlemslands be-
hov.

Når Margaret Thatcher er mot planene om
Økonomisk og politisk union, er det fordi hun
ikke vil bidra til ytterligere å sette politiske
rammer for markedskreftene. Eller som hun sa
det på sin måte: Britiske velgere har ikke sagt
nei til sosialismen for å få den inn bakveien fra
Brussel.

Kort sagt: Alternativet nordisk samarbeid,
som var mitt perspektiv i 1972 fordi det alleuro-
peiske var utenfor rekkevidde, er ikke gangbart
som et alternativ i dag - når praktisk talt alle
europeiske land, inklusiv de nordiske, søker
nærmere tilknytning til EF - enten det nå
dreier seg om EØS eller EF-medlemskap. Våre
åndsfrender i Ruhr, Frankrike og Sør-Italia
ønsker oss med i enda sterkere grad enn den
gang.

I hele etterkrigstida har handel og økono-
misk samarbeid med resten av Europa vært av-
gjørende for den politiske handlefriheten til å
bygge opp den norske velferdsstaten.

Med Regjeringens ambisjoner i sysselset-
tingspolitikken, velferdspolitikken, distrikts-
politikken, landbruksoverføringer og trygde-
overføringer er det nødvendig også i framtida å
sikre selve inntektsgrunnlaget. Vår velferds-
modell er avhengig av et solid økonomisk fun-
dament om vi skal ha noe å fordele.

Etableringen av det indre marked fra 1. janu-
ar 1993 innebærer en fundamental endring i
vår handelspolitiske virkelighet. For et lite og
utadvendt land som Norge er det avgjørende å
ha en solid avtalemessig forankring som sikrer
adgangen til vårt hovedmarked. EØS-avtalen
gir oss en slik forankring. EØS-avtalen vil der-
for styrke vår handlefrihet i arbeidet med å nå
våre mål.
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De vesteuropeiske økonomiene blir stadig
mer sammenvevd, og vi ser følgene av det på
mange områder. La meg nevne noen eksempler:
Dersom vi skulle ønske å stimulere vår økonomi
gjennom økt privat forbruk, vil over halvparten
av det økte forbruket stimulere til vekst utenfor
våre egne grenser og ikke i Norge. Dette skyldes
at over halvparten av det økte forbruket vil be-
stå i kjøp av importerte varer. Våre muligheter
til import, som krever at vi også har noe å eks-
portere, er av vesentlig betydning for vår vel-
ferd.

Den valutakrisen vi nettopp har sett i Euro-
pa, har også klargjort hvor sammenvevd de
vesteuropeiske økonomiene er. Tradisjonelle
nasjonaløkonomiske virkemidler er ikke lenger
tilstrekkelig til å bøte på problemer som opp-
står i områder med sterkt sammenvevde økono-
inier.

I hele etterkrigstiden har de nordiske land
samarbeidet om handelspolitikken og ramme-
vilkårene for økonomisk samkvem. Dersom
Norge som det eneste nordiske land skulle stille
seg utenfor EØS-samarbeidet, betyr dette at
det for første gang i etterkrigstiden vil være
Økonomiske barrierer mellom Norge og de and-
re nordiske land som disse landene ikke har seg
imellom. Det er altså slett ikke slik at dersom
Norge velger å videreføre dagens frihandelsav-
tale med EF, vil dette bety fortsettelsen av en
tilvant og trygg forankring. Dette vil nemlig
ikke innebære at alt vil bli ved det gamle. Vi vil
få en sterkt forverret konkurransesituasjon i
forhold til EØS-landene når disse bygger ned
barrierene seg imellom. Derfor er det drama-
tisk å si nei til EØS-avtalen.

Det er altså ikke slik at vår selvråderett tas
bedre vare på gjennom et frihandelsalternativ.
Når EØS og det indre marked blir virkelighet,
vil handelskostnadene mellom de landene som
deltar i samarbeidet, bli lavere. Utenfor EØS vil
Norge derfor få betydelige konkurranseulem-
per i forhold til våre viktigste konkurrenter.
Skal vi allikevel i en slik situasjon, hvis vi vel-
ger å stå utenfor, kunne opprettholde våre inn-
tekter og arbeidsplasser, måtte vi bli mer kon-
kurransedyktige enn våre viktigste konkurren-
ter. Nei til EØS vil derfor bety strengere lønns-
disiplin, sterkere produktivitetskrav og en
lavere kostnadsutvikling i Norge enn i resten
av Europa.

Utenfor EØS vil vi på denne måten få mindre
handlefrihet i utformingen av vår økonomiske
politikk. At vi i en slik situasjon beholder den
formelle retten til å treffe nasjonale vedtak, ja
det er kanskje en form for selvråderett. Men da
må jeg spørre: Hvilken verdi har en slik selv-
råderett dersom den økonomiske handlefrihet
er så liten at vi i virkeligheten ikke kan treffe de
vedtak vi ønsker? Reell blir selvråderetten først

når vi stiller oss slik at vi har handlefrihet til å
treffe - og gjennomføre - de nødvendige vedtak
for å nå våre mål. Gjennom EØS-avtalen vide-
refører og styrker vi vår reelle selvråderett.

Enkelte har sagt at det ikke er så farlig om vi
kan opprettholde verdiskapingen i samfunnet.
Det blir for mye vekst; andre og mykere verdier
er viktigere. Men uten overskudd å fordele kan
vi heller ikke gjennomføre kostnadskrevende
miljøtiltak eller bygge ut våre velferdsordnin-
ger. Tidligere generasjoner i Norge vet at fattig-
dom og manglende handlefrihet henger nøye
sammen. Man behøver ikke gå lenger enn til
Øst-Europa for å se at manglende verdiskaping
ikke er noen garanti for høy livskvalitet. Gode
velferdsordninger, miljøtiltak som monner, og
et effektivt helsevesen koster penger. Bare der-
som vi skaper rammevilkår som sikrer verdi-
skapingen, og det er nettopp det EØS-avtalen
legger grunnlaget for, får vi større handlefrihet
på disse områdene og evne til å strekke oss len-
ger enn bare mot de nærmeste materielle behov.

Regjeringen legger avgjørende vekt på å be-
vare levedyktige samfunn i Distrikts-Norge.
Den norske distriktspolitikken er offensiv, dvs.
at den sikter mot å skape varige, lønnsomme ar-
beidsplasser i alle deler av landet. Situasjonen
er da også den - som representanten Anne En-
ger Lahnstein helt riktig pekte på i går - at dist-
riktene står helt sentralt når det gjelder å bidra
til verdiskapingen i landet. Markedsadgang er
derfor viktigere for distriktene enn for det sen-
trale østlandsområdet og for Oslo. For å ta et ek-
sempel som flere talere tidligere har nevnt: 90
pst. av fiskerinæringens produksjon omsettes i
utlandet, derav 75 pst. til EØS-markedet. Gjen-
nomslaget i EØS-avtalen for å kunne bruke lav
befolkningstetthet som et selvstendig krite-
rium for regionalstøtte sikrer oss samtidig at
hovedtrekkene i norsk distriktspolitikk kan vi-
dereutvikles og videreføres.

Når Regjeringen derfor ber om Stortingets
samtykke til å ratifisere EØS-avtalen, er det
ikke fordi ytterligere europeisk samarbeid er et
mål i seg selv eller fordi noen i Brussel ber oss
om det. Da kunne vi ha spart oss bryet og brå-
ket. Vi gjør det for å sikre den verdiskaping som
må til for å nå viktige mål knyttet til sysselset-
ting og spredt bosetting - ikke minst i våre eks-
portavhengige distrikter. Vi gjør det også for å
trygge grenseoverskridende miljøinnsats og det
økonomiske grunnlaget for velferd og trygge
kår for barn, unge og eldre.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til 5 replikkrunder.

Per-Kristian Foss: Jeg vil starte med å si meg
enig i handelsministerens påpekning som et
ledd i dialogen med representanten Lahnstein,



262 1992. 16. okt. - Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS), m.v.

at det har skjedd noe i Europa og med EF siden
1972. Det indre marked representerer en ny
handelspolitisk virkelighet for oss. Det har
skjedd betydelige ting med EF, og ikke minst
har det skjedd noe mellom Øst- og Vest-Europa
som burde få noen og hver til å tenke noe nytt.

Jeg er litt overrasket over at handelsminis-
teren ikke berørte debatten om energipolitik-
ken, det såkalte oljedirektivforslaget. Jeg er
ikke bekymret over dette forslaget i forhold til
nåværende norsk oljepolitikk, idet forslaget jo
fastslår at staten har full råderett over ressur-
sene på sokkelen, og at den bestemmer over
inntekter, tildelinger, og hvilke blokker som
skal utlyses, og når. Og som det videre heter:
Staten kan være eneaksjonær i et oljeselskap
nå som før og dermed beholde Statoil i sin nå-
værende form -jeg legger til: hvis det er politisk
ønskelig i Norge. Der vil det uavhengig av syns-
punkter på EØS og EF-medlemskap være ulike
synspunkter i denne sal nå som før - og jeg
antar i fremtiden som tidligere.

Det jeg kunne ha lyst til å be handelsminis-
teren gi en vurdering av, er forholdet mellom
EF-medlemskap og EØS-tilslutning i et for
Norge atskillig mer avgjørende forhold enn å
kunne beholde statlig råderett eller beholde
statlig eierskap i statsoljeselskapet fullt og
helt, nemlig spørsmålet om markedsadgang for
gass. Det er et faktum at EF står overfor å skul-
le fastlegge sin energipolitikk, derunder gass-
politikken, og at det kan forestå ganske betyde-
lige endringer på det området. Norge har fått
betydelig konkurranse på gassiden, ikke minst
fra Øst-Europa etter hvert, og vår konkurran-
sesituasjon blir mer trengt. Hvordan vurderer
handelsministeren våre muligheter som EØS-
medlem til å influere direkte på fremtidig ener-
gipolitikk i EF når det gjelder gass?

Statsråd Bjørn Tore Godal: Når jeg ikke be-
rørte energipolitikken og oljedirektivet i mitt
innlegg, skyldtes det at jeg synes statsministe-
ren i går sa det som er å si om det i den politiske
sammenheng den debatten nå føres.

Vi akter ikke på noe tidspunkt å selge den
norske oljeformuen til noen. Den er vår egen, og
det er denne sal som bestemmer hvordan den
formuen skal disponeres, og hvilke inntekter
landet skal ha av den formuen.

Når det så gjelder vår sterke stilling som leve-
randør av olje og gass, mener jeg at den er så
omfattende og betydningsfull at vi uansett står
meget sterkt på det europeiske marked, hvor vi
selvsagt har meget offensive eksportinteresser.

Men det kan være - det står ikke på dagsorde-
nen i dag - at et medlemskap vil gi ytterligere
trygghet for at vi særlig på gassektoren vil få
muligheter som vil være noe begrenset i forhold
til ikke å sitte i medlemskapskretsen. Men selv

der vil jeg tro at vi har så sterke fortrinn - er det
ikke komparative fortrinn økonomene kaller
det? - at vi står sterkt også på gassiden med en
EØS-avtale.

Men jeg er enig i at energipolitikken er noe av
nøkkelen til dette samfunns evne til virkelig å
være på offensiven når det gjelder å sikre vårt
inntektsgrunnlag framover, enten det nå skjer
gjennom en EØS-avtale eller et eventuelt med-
lemskap, som en senere skal få sjansen til å ta
standpunkt til eventuelt gjennom en folkeav-
stemning.

John Alvheim: Problematikken rundt gen-
teknologien har vært lite fremme i denne debat-
ten.

Så langt jeg har forstått og oppfattet, fører EF
en langt mer liberal politikk på dette området
enn hva det foreløpig er lagt opp til her i landet.
Dette går bl.a. på patenteringslov, utvidet mu-
lighet for forskning på befruktede egg, implan-
tering av gener for å endre arveanlegget.

Personlig er jeg kanskje noe mer restriktiv til
denne utviklingen enn flertallet i denne salen
kanskje er, men det ville være betryggende for
meg å få vite av statsråden om vi som medlem-
mer av EØS fortsatt kan opprettholde en egen
norsk lovgivning på dette området.

Statsråd Bjørn Tore Godal: Jeg har i utgangs-
punktet stor sans for det engasjement i biotek-
nologi som representanten Alvheim har vist.

Denne problemstillingen er betryggende be-
lyst både i proposisjonen som ligger på Stortin-
gets bord i dag, og gjennom spørsmål og svar
både til Utenriksdepartementet og til Miljø-
verndepartementet. Det er ingen tvil om at
Norge vil videreføre sin politikk på bioteknolo-
giens område også innenfor rammen av et EØS-
samarbeid.

Det er ulik praksis i Norge, i EFTA-landene
og i EF-landene på dette området. Ja, praksisen
er så ulik at jeg umiddelbart før denne debatt
fikk et brev fra Natur og Ungdom hvor de ber
meg gjøre Norges innflytelse gjeldende i den
framtidige behandling av bioteknologien i EF.
Det synes jeg er mye av en kompliment til den
bioteknologiske linje som bl.a. Stortinget har
medvirket til å legge, så her kan jeg forsikre at
vi kommer til å stå på.

Paul Chaffey: Norges eventuelle bruk av veto
i EØS har blitt et sentralt tema i denne debat-
ten, og statsministeren gjorde det i går klart at
vetoretten vil bli brukt av Norge, om nødvendig,
på viktige områder. Jeg er glad for det jeg opp-
fatter som nokså klare garantier fra statsminis-
teren på det området.

Nå er det imidlertid det å si om vetoretten at
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det ikke er helt uproblematisk å bruke veto, av
minst to grunner:

For det første vil vi være utsatt fra press fra
EF dersom Norge holder viktige egeninteresser
utenfor EØS-avtalen. Vi vet også at EFTA-lan-
dene vil legge press på oss dersom vi legger ned
veto og holder andre EFTA-land utenfor områ-
der som de gjerne vil være med på. Bruk av veto
kan derfor undergrave EØS-avtalen ved at vik-
tige deler av avtalen blir satt ut av kraft og fri-
handelsavtalen erstatter de bestemmelsene.

For det andre vil det være vanskelig for EF-
tilhengere å bruke vetoretten, fordi hver gang
vetoretten blir tatt i bruk, vil det være vanske-
ligere for EF-tilhengere å argumenter for med-
lemskap. Det er vanskelig å si ja til noe i EF som
man har sagt nei til i EØS.

Etter Per-Kristian Foss' replikk er det tydelig
at Arbeiderpartiet ikke kan regne med særlig
støtte fra Høyre i denne saken og sannsynligvis
må basere seg på støtte fra bl.a. SV dersom det
skal legges ned veto.

Jeg har lyst til å stille handelsministeren to
spørsmål. For det første: Er handelsministeren
enig med meg i disse resonnementene om pro-
blemene knyttet til vetoretten? For det andre:
Vil handelsministeren likevel holde det som
sannsynlig at vetoretten blir tatt i bruk av Nor-
ge, selv om omkostningene både for EØS-av-
talen og planene om et framtidig medlemskap
kan være nokså store?

Statsråd Bjørn Tore Godal: Nå er situasjonen
når det gjelder oljedirektivet, faktisk noe mer
dramatisk i Norge enn i EF. Utenriksdeparte-
mentet er inne i en omfattende kontaktvirk-
somhet med EFs medlemsland for å få fram
våre grunnleggende synspunkter. Og framfor
alt, det aller viktigste: Det vil være upassende
for EF å fastlegge en politikk i detalj på et om-
råde der Norge er i en særstilling som Europas
største eksportør av olje og gass. Det vil lett
kunne bli misforstått, for å si det mildt, som et
forsøk på å ta innersvingen på noen før vi even-
tuelt får et ord med i laget i EØS-sammenheng.

Jeg har god tro på, men kan ikke garantere,
at dette direktivet vil komme til behandling i
EF en gang neste år, ikke før nyttår - med andre
ord en sluttbehandling en gang neste år.

Inntrykket fra EFs medlemsland underbyg-
ger også at ulike synspunkter og interesser gjør
seg gjeldende. Mange synspunkter er faktisk
parallelle med våre egne. Det synes allerede
klart at det som har vært et av de store spøkel-
sene, at direktivet skal gis tilbakevirkende
kraft, allerede er frafalt av svært mange. Jeg er
iallfall helt sikker på at direktivforslaget, om
det blir noe, ikke kommer ut av tuten i den form
kommisjonen har foreslått.

Men så vil jeg si, for å komme til kjernen: Om

vi likevel skulle stå overfor et direktiv i EØS-
sammenheng som på en grunnleggende og vik-
tig og sentral måte innebærer en knebling av
våre nasjonale muligheter til å ivareta våre
egne interesser, så sier vi nei. Dette er ikke noe
dramatisk. Også EF-samarbeidet er fullt av
episoder hvor tunge medlemsland sier nei. Vi
vil være tunge i EØS-sammenheng. Den politis-
ke og økonomiske union som de diskuterte for
20 år siden, holder de på med 20 år etter, fordi
tunge land har sagt nei til et eller annet under-
veis. Med andre ord, det er nasjonale interesser
som er avgjørende for utviklingen både i EØS og
i EF.

Solveig Sollie: Handelsministeren berørte,
naturlig nok, i sitt innlegg økt vekst, velferd,
men også hensynet til den fattige del av verden.
Jeg er klar over at Norge fritt kan utforme sin
bistandspolitikk, at EØS ikke hindrer oss der.
Men det er et tankekors at vi som et rikt land i
en rik del av verden skal tilslutte oss et system
hvor veksttankegangen ligger som en bunn-
planke for det hele.

Brundtland-kommisjonen taler om jordas
bæreevne. Den taler også om at dersom det skal
satses på mer vekst i den rike del av verden, må
det gå på bekostning av noen andre. Og det vil
være den fattige del av verden. Jordas bæreev-
ne er begrenset. Her står vi etter mitt skjønn
overfor et stort etisk problem.

Statsråd Thorbjørn Berntsen var i en svarre-
plikk i gårsdagens debatt opptatt av denne pro-
blematikken. Jeg siterer fra hans svar:

«Den stadig økende kløften mellom de fatti-
ge og de rike land bekymrer meg selvfølgelig
like mye som de fleste andre, vil jeg tro, og
dette kan ikke fortsette.»
Miljøvernministeren sier at den økende kløf-

ten mellom rike og fattige land, også fattige
land utenfor Europa, ikke kan fortsette.

Jeg vil spørre handelsministeren: Kan en
EØS-avtale som forutsetter økt vekst og for-
bruk, kombineres med en bærekraftig utvik-
ling? Eller er dette spørsmålet også et etisk di-
lemma for Regjeringen?

Statsråd Bjørn Tore Godal: Det er iallfall et
etisk dilemma hvis man ikke samler seg om en
analyse og et svar. Men det er slik at det er veks-
tens innhold og hva vi bruker denne veksten til,
som er avgjørende.

Jeg gav selv en analyse i mitt innlegg som
gikk på de begrensede muligheter vi får i Norge
på mange områder dersom verdiskapingen
skulle bli mindre, som jeg ganske bestemt tror
den vil bli hvis vi stiller oss utenfor EØS-samar-
beidet.

Jeg er ganske sikker på at om vi kom i den
situasjon om noen år at vi var tvunget til å kutte
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statsbudsjettet med 40,50,150 milliarder kr. -
og dette er ikke urealistiske tall hvis man ser på
hva som skjer på den andre siden av Kjølen —
ville bistandspolitikken være det første som ble
skadelidende, ikke fordi Kristelig Folkeparti og
Arbeiderpartiet går inn for det, men fordi folk
vil mobilisere og si Hør nå her, skal vi ikke tenke
på våre egne og heller trappe ned når vi likevel
er på verdenstoppen i bistandspolitikk?

Dette er også en problemstilling i tilknytning
til representanten Solveig Sollies spørsmål.
Men jeg er enig i at det reiser etiske dilemmaer
dersom de europeiske land ikke i stigende grad
greier å samle seg om en politikk som er mer po-
sitiv i forhold til utviklingslandenes behov. Men
jeg vil understreke at det ikke er slik at alle and-
re europeiske land ligger milelangt etter oss. De
har akkurat den samme debatten i mange av
disse landene som vi har i vårt eget. Gjennom
felles innsats kan vi kanskje bidra til sterkere
erkjennelse i alle de europeiske land av de pro-
blemstillingene som representanten Sollie tar
opp.

Anne Enger Lahnstein: Handelsministeren
valgte en offensiv linje da han ble konfrontert
med «gode» uttalelser som AUF-leder og EF-
motstanderi 1972. Og handelsministeren spur-
te: Er det jeg eller EF som har forandret seg?

Jeg leser i Aftenposten i dag at handelsminis-
teren sier at han skiftet EF-syn da Sverige og
Finland søkte medlemskap. Da kan man med
henvisning til motstanden i de to landene spør-
re om handelsministeren har tenkt å skifte syn
tilbake igjen hvis det nå viser seg at Sverige og
Finland ikke blir medlemmer av EF.

Så er det EF. Har det forandret seg? Ja, selv-
følgelig har EF forandret seg. Hele Europa har
forandret seg. Og det er interessant at handels-
ministeren her trekker inn den alleuropeiske
dimensjonen. Det er jeg enig i. Vi burde skapt
noe nytt. I stedet ser vi at EF utvikler seg i ret-
ning av det som var skremselspropaganda i
1972. Det ble kalt det når vi snakket om union
den gang. Nå har vi på bordet konkrete planer
for den politiske og økonomiske unionen, Maa-
stricht-avtalen. I denne unionen blir økonomi-
en frikoplet fra folkevalgt styring, i og med at
man har en sentralbank hvor prisstabilitet blir
det viktigste, og hvor man verken skal søke
eller ta instruksjon fra politisk myndighet.

Poenget er jo at de fire friheter skal gi en øko-
nomisk vekst, det blir mer marked og mindre
styring. Og jeg sa i går og gjentar i dag: Hos oss
er det små enheter og langt til markedet.

I dag fikk vi melding om at Nordiskafilt A/S
på Skedsmo må flyttes, legges ned, fordi det er
for langt til markedene. Det er utenlandske eie-
re som igjen legger ned en norsk lønnsom be-
drift. Og jeg må spørre handelsministeren, for

dette bekymrer oss, og dette er et sentralt ele-
ment i den delen av konsesjonslovgivningen
som nå blir fjernet: Hvilke konkrete styrings-
redskaper er det EØS-avtalen gir, som kan for-
hindre at arbeidsplasser flyttes ut fra Norge
fordi det er for lang avstand til markedene, og
fordi vi er små her hjemme?

Statsråd Bjørn Ibre Godal: Det er dessverre
min erfaring at både utenlandske og norske
eierinteresser fra tid til annen legger ned be-
drifter ut fra kortsiktige formål som ikke er i
samsvar med samfunnsmessige interesser.
Men i motsetning til representanten Anne En-
ger Lahnstein ser jeg ingen moralsk eller etisk
forskjell på norske og utenlandske kapitalister,
de tenker ganske likt, av naturlige grunner. Og
det er helt glassklart at vi gjennom en skjerpet
konsesjonslov kan styrke kontrollen med kapi-
taleiere, uansett hvor i verden de kommer fra.

Jeg synes ikke det er så ille at vi legger an en
så bred vinkel på det. Vi har landbrukslovgiv-
ning i Norge med masse bestemmelser, men det
står ikke et eneste ord i de bestemmelsene om at
norske bønder skal være norske. Men det går
veldig bra likevel, sett fra landbrukets syns-
punkt, hvis en ser på de inntektene som blir
dem til del. Og det tyder jo egentlig på at vi har
rike muligheter gjennom de retningslinjer,
bl. a. konsesjonslover, som vi ønsker å ha for å
stille samfunnsmessige rammebetingelser til
økonomisk virksomhet. Men det er jo ikke der-
med sagt at problemene er løst. Både Nordiska-
filt og andre er jo et eksempel påproblemer vi
har uavhengig av EØS-avtalen og av et even-
tuelt EF-medlemskap - for EØS-avtalen er jo
ikke trådt i kraft.

Når det så gjelder det nordiske perspektiv og
mitt hamskifte, ja så var faktisk Finlands og
Sveriges søknader - omtrent i den rekkefølgen
- viktig for min erkjennelse av hvor vi hørte
hjemme, og det ganske enkelt av den grunn at
hvis vi som samfunnsbevisste mennesker, sosi-
aldemokrater, demokratiske sosialister, og jeg
vil også tro langt inn i den borgeflige leir, skal
ha redskaper for mellomstatlig samarbeid, må
vi jo være innenfor de rammer hvor alle de and-
re velger å være. Vi kan ikke si at vi har en helt
annen modell for det mellomstatlige samarbeid
hvis alle de andre sier at den er ikke de så veldig
interessert i å medvirke i. Og det er klart at når
Finland og Sverige, våre nærmeste nordiske
naboer, sier at de ser sine interesser best tjent
med et medlemskap, ja så koster det ganske
mye å si at da får vi i Norge holde oss til Island.
Jeg syns ikke det er noen gangbar vei. Og jeg
syns ikke det er noe knefall for verken kapital-
krefter eller Romatraktaten når vi vet at vi in-
nenfor rammen av dette samarbeidet, enten det
er EØS eller EF, vil stå overfor den samme kon-
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frontasjon mellom røde, grønne og blå som vi
har i vårt eget land, og hvor vi har masse me-
ningsfeller som vi kan gjøre felles sak med.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Dag Jostein Fjærvoll: La meg starte med en
bekjennelse. Hvis EØS-avtalen hadde blitt slik
daværende statsråd Eldrid Nordbø presenterte
den for oss i Stortinget før sommeren 1990, ja da
hadde jeg trolig stemt for den. Men virkelighe-
ten viste seg å bli en annen.

Når jeg i utgangspunktet var positiv til for-
handlingene mellom EFTA og EF, skyldtes det
at jeg gikk ut fra at de norske krav og forutset-
ninger var reelle.

Vi skulle få en avtale som bygde på likever-
dighet mellom de to parter EF og EFTA

Vi skulle få innflytelse på rettsutviklingen
gjennom deltakelse i en egen, uavhengig EØS-
domstol.

Vi skulle beholde vår rett til å fastsette stren-
gere krav til miljø, helse og sikkerhet enn etter
EFs regelverk.

Den nasjonale frihet til å videreføre vår egen
fiskeripolitikk skulle bestå ubeskåret, og vi
skulle uten kobling til motytelser i form av fis-
kekvoter få full tollfrihet for norske fiskepro-
dukter på EF-markedet.

I sin redegjørelse i juni 1990 meldte en glad
statsråd at Norge hadde fått fullt gjennomslag.
Gledesbudskapet lød slik: Full tollfrihet for vår
fiskeeksport!

Men deretter falt det hele i fisk. Det store
gjennombruddet fordampet. Små tollettelser
måtte betales med kvoteavståelser til EFs fis-
kere. Den uavhengige EØS-domstolen forduftet
også etter pålegg fra EF-domstolen. Det ene
etter det andre av våre krav om varige unntak
fra EFs regelverk ble oppgitt eller sterkt omtol-
ket.

Det som kom ut av enden på den årelange for-
handlingstunnelen, var noe helt annet enn opp-
skriften vi hadde puttet inn fra starten av. Den
ferdige retten smakte ikke av likeverdighet,
men av EF tvers igjennom.

I realiteten er EØS heller ingen ferdig og av-
grenset avtale, den er en prosess som forutset-
ter stadige utvidelser og revisjoner på grunn av
en vedvarende strøm av nye direktiver fra EF.

Dersom det nå hadde vært slik at de andre
EFTA-landene og stortingsflertallet hadde
vært innstilt på å gjøre EØS-avtalen til en varig
ordning, ja da kunne jeg tross alt ha vurdert om
den var gangbar som et nasjonalt kompromiss.
Men heller ikke det har skjedd.

Etter hvert som forhandlingene avtegnet en
annen avtale enn forutsatt, ble det klart at de
fleste andre EFTA-landene ikke lenger betrak-
tet EØS som noen varig løsning. Før EØS-be-

handlingen er overstått, må vi dessverre kon-
statere at alle EFTA-landene unntatt Norge og
Island har søkt om EF-medlemskap. Og i Norge
er det bare tre uker til det er klart at arbeider-
partiregjeringen - tross folkets motstand - vil
sende EF-søknad fra Norge.

Skulle jeg da fortsette å tro på EØS-avtalen
som et varig alternativ til medlemskap? Uten at
vi i Norge kan gjøre stort med det, vil andre
lands beslutninger kunne medføre at EFTA-pi-
laren i EØS-byggverket smuldrer bort. I en slik
situasjon er det ikke lett å holde fast ved troen.

Men jeg erkjenner samtidig at det må være
lov å leve i håpet, og det må respekteres. Vi må
respektere hverandres syn. Historien har før
vist,at det umulige er blitt mulig. De folkeav-
stemninger som skal holdes i andre EFTA-land
og i Norge, kan komme til å stoppe framstøtene
for EF-medlemskap i flere land. I så fall kan
EØS-avtalen bli mer varig enn mange tror. Og
hvis det blir sprik i EFTA-søylens rettspraksis
og i EF-retten, ja da kan EØS-byggverket rak-
ne, slik at en faller tilbake til handelsavtalen og
et enklere sett av tilleggsavtaler om samar-
beidsordninger av gjensidig interesse.

Men dette blir hypotetiske spekulasjoner om
framtida. Det vi har på bordet i dag, er EØS-av-
talen. Hvem har så måttet betale for denne av-
talen? Uten tvil fiskerne. Jeg har derfor i Innst.
S. nr. 15 ikke kunnet anbefale den avtale som
ligger i brevvekslingen mellom Norge og Det
europeiske økonomiske fellesskap om utvikling
av det bilaterale fiskerisamarbeidet.

For meg er også EØS-avtalen som helhet et
paradoks. En gang trodde jeg på den som et va-
rig og selvstendig alternativ til EF-medlem-
skap, ut fra de presentasjoner vi fikk underveis.
Da sluttresultatet så kom på bordet, kunne rea-
litetene kontrolleres og helheten vurderes. Det
gjorde at jeg måtte konkludere annerledes.

Europa-debatten slutter ikke i Norge med det
vedtak Stortinget nå gjør om EØS-avtalen.
Framtida er åpen. EØS-byggverkets framtidige
skjebne er uviss. Kampen om medlemskap er
allerede i gang. De som ønsker Norge inn i EF,
vil kjøre sitt løp uansett - ja de vil til og med
prøve å få Norge inn i en EF-union som Dan-
mark har sagt nei til og Frankrike tja til.

Vårt nei høres kanskje ikke i denne omgang,
men ved en folkeavstemning, som må komme
ved en EF-søknad, vil det kanskje vise seg at
flertallet i folket har et annet utgangspunkt og
kommer til et annet resultat enn stortingsfler-
tallet her i dag.

Jan P. Syse: Jeg tror VG i dag gir en god be-
skrivelse av gårsdagen. De sier:

«EØS-debatten i Stortinget er nei-sidens
ordkrig for en sak den allerede har tapt. Det
vedtaket Stortinget gjør i kveld, er Norges po-
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li tiske og juridiske tilpasning til en virkelig-
het vi er en del av, uansett.»
Allikevel tror jeg nok også at denne debatten i

høy grad er et forspill for neste akt. Posisjonene
inntas, og vi vet alle at stemningen utenfor
Stortinget slett ikke er så oversiktlig som in-
nenfor. Allikevel synes jeg det har gitt litt fred i
sinnet å lytte til statsminister og den ene stats-
råd etter den annen, som jeg har vært aldeles
enig med.

Betegnelsen «europeisk økonomisk samar-
beidsområde» kan få oss til å tro at det bare er
økonomi vi debatterer. Men det vi tar opp, er sel-
ve vår tilknytning til resten av Europa, et Euro-
pa som står midt oppe i en usedvanlig drama-
tisk og ustabil situasjon. Gunnar Skaug under-
streket i går at det i siste instans dreier seg om
den politiske stabilitet i Europa. Kirsti Kalle
Grøndahl snakket om den urolige situasjonen i
Europa. Statsministeren fremhevet det nære
politiske samkvem med Europa. Jeg tror det er
helt nødvendig å se det i dette perspektivet, se
nødvendigheten av at de tradisjonsfestede
demokratier og industriland skaper balanse og
stabilitet i Europa.

Vi hører i dag ropene fra Stor-Serbia. I nasjo-
nalismens navn drives etnisk rensning av en
type som vi trodde Europa hadde lagt bak seg. I
øst har vi en militær supermakt som har stupt
inn i en forvirring, ja som faktisk kan minne om
Frankrike etter 1789. Landets finanser er i rui-
ner. Samtidig har landet en militær styrke som i
gale hender kan knuse enhver motstand. Her er
det historiske paralleller. Vi må ikke glemme at
det var nettopp Ludvig XVIs voldsomme opp-
rustning som førte til økonomiske bankerott,
men som også skapte et apparat som la grunn-
laget for Frankrikes fryktelige tilbaketreden på
den europeiske scene under Napoleon fordi det
fysiske maktapparat lå der. Vi så det samme i
Iran. Khomeiny kunne ikke slå ned Saddam
Husseins invasjon bare med sin fundamentalis-
me, men fordi han hadde sjahens veldige mili-
tærapparat bak seg.

Jeg sier ikke at den kalde krigen er over. Det
er jo nettopp det den er. Den i sannhet fryktelige
forutsigbarhet som preget etterkrigstidens
første 40 år, er avløst av enorme svingninger,
åpenbar sosial uro og militære arsenaler uten
klar politisk styring. Det er det vi ser i Russ-
land. Der har vi makthavere som med letthet
konverterte fra kommunisme til nasjonalisme,
men vi ser også de sterke ønsker om å gjenopp-
rette lov og orden, nasjonal ære, Russlands ære.
Dette er farlige signaler som krever at de
grunnfestede demokratiske stater ser sitt alvor.

Da utenrikskomiteen var i Bonn i april, fikk
jeg anledning til en lengre samtale med Willy
Brandt. Han kom fra sitt feriested, han var
brun og frisk, langsom i bevegelsene, men

uhyre klar i tankegangen. Det ble snakket om
våre erfaringer fra østlandene. Hvor er det blitt
av kommunismen? Var de bare opportunister?
Og til det sa han at nei, mange går rundt med
tanke på å få til det de ikke lyktes med. De har
ikke satt noe navn på det ennå, men de vil for-
søke seg igjen.

Jeg tror at nasjonalisme vil bli navnet, og at
maktambisjonene er til stede. Dette er det
uhyre viktig for det øvrige Europa å være klar
over. Vi snakker om en stat som dekker en sjet-
tedel av jorden, som i flere hundre år har flyttet
sine grenser utover det som en gang var et lite
fyrstedømme ved elven Moskva.

Vi har altså vunnet den kalde krigen, og vi må
håpe og tro at den er vunnet en gang for alle.
Men skal denne tro bli virkelighet, må de tradi-
sjonelle vestlige demokratier stå sammen, poli-
tisk og økonomisk, så langt det lar seg gjøre. For
Norge er tilknytningen til EØS et viktig skritt
på veien, ja et avgjørende skritt. Tanken om et
tettere samarbeid mellom de demokratiske na-
sjoner i Europa, og etter hvert forhåpentligvis
også i Øst-Europa, er ikke med på å svekke selv-
råderett og demokrati. Tvert imot, vi er med på
å sikre demokratiet. Jeg henviser til min ideolo-
giske læremester Edmund Burke. Han pleide å
si at når de onde krefter rotter seg sammen, må
også de gode gjøre det. Det er der EØS i dag
kommer inn i bildet. Og EØS kan også bli av-
gjørende for demokratiene i øst.

Egentlig reiser denne debatten det grunnleg-
gende spørsmål: Hva vil vi med vår selvstendig-
het som nasjon? Er det vårt mål ensidig å sikre
at alle avgjørelser tas lokalt, at vi skal begrense
vårt samkvem med likesinnede nasjoner mest
mulig, eller har vi et videre ansvar for å knytte
oss til og støtte opp under et bredt europeisk
samarbeid som strekker seg utover landegren-
sene? Vi må tore å bryte ut av det smålige og
nærsynte. Hensynet til vårt lands økonomiske
tilstand er enormt viktig og taler i høyeste grad
for en EØS-tilknytning. Men vi må også se vi-
dere: Hvor går Europa? Hvor hører vi hjemme?

Det som ikke er bra for bikuben, er ikke bra
for biene, skrev den romerske keiser Marcus
Aurelius. Og jeg tror fragmentering og ustabili-
tet i Europa vil være uheldig også for oss. Det er
altså ikke bare konkurranseevne, fiskekvoter,
tilgang til EF-markeder, kort sagt vår økono-
miske egeninteresse - og la meg bare få sagt at
det e r i vår økonomiske egeninteresse - som
ligger bak vårt ønske om å få et EØS der også
Norge er med. I bunn og grunn er dette vårt in-
derlige ønske om fred, stabilitet og forutsigbar-
het i Europa.

Misjonæren Albert Schweitzer uttrykte den
frykt at menneskene har mistet evnen til å for-
utse og komme i forkjøpet, det vil ende med at de
ødelegger jorden. Jeg tror ikke han tenkte på



1992. 16. okt. - Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS), m.v.

267

Senterpartiet og SV. Men EF er nettopp et slikt
forsøk på å komme i forkjøpet, på å sikre den
fred vi har, og skape fred og velstand der det
ennå ikke finnes. Det er den prosess vi må være
med i, og for meg står i dag EØS som uhyre vik-
tig.

Jeg vil også si noe om forutsetningene og star-
ten på dette. I Lysebu-erklæringen heter det at
regjeringen - det var altså min regjering - vil
føre den aktive tilpasningsform videre. Vi sier
også:

«Tilpasningen vil skje såvel gjennom EFTA
som bilateralt og gjennom nordisk samarbeid
der det er hensiktsmessig.»
Og videre:

«Regjeringen vil i det videre arbeid legge
vekt på å bidra til samlende holdninger fra
EFTAs side.»
Altså to hovedpunkter. Det ene var betydnin-

gen av at Norden samarbeider. Det andre var å
bidra til samlende holdninger i EFTA

Jeg er absolutt av den oppfatning at EØS-av-
talen representerer den viktigste nordiske sam-
arbeidsavtale vi har hatt på mange tiår. Og det
er i det lys jeg mener vi må se det nordiske sam-
arbeidet.

Når det gjelder det neste hovedpunkt, å bidra
til et sterkest mulig samhold og enighet innen-
for EFTA, er det da ikke det de nå gjør, de men-
nesker og de partier som gjør alt hva de kan for
ikke å komme med i dette arbeidet. Det er i strid
med de intensjoner vi har hatt tidligere.

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å gå inn på
noen enkelte områder. Men jeg føler at et av
våre flaggskip, om jeg så kan kalle det, bør nev-
nes spesielt. Da tenker jeg på skipsfarten, som
har en veldig interesse av at Norge kommer
med i EØS. EF har sagt seg villig til å ta EØS-
landene med på råd under planleggingen og ar-
beidet med å forme en felles maritim politikk.
Etter modell fra Maritimt Forum i Norge har
EF-kommisjonen tatt initiativ til å opprette
Maritime Industries Forum i EF Gjennom det-
te forum har EF nedsatt fire arbeidsgrupper
som i disse dager legger frem sine rapporter
med forslag til innhold i det som skal bli EFs
maritime politikk.

Norge har i likhet med de andre landene som
har søkt om EØS-tilknytning, vært invitert til å
delta i de fire arbeidsgruppene. Fordi Norge er
det landet i Europa der den maritime virksom-
heten betyr mest, er det naturlig nok særlig vik-
tig for oss å få anledning til å påvirke innholdet i
det som blir EFs maritime politikk. Dersom
Norge ikke blir med i EØS, vil vi miste denne
muligheten, og det får alvorlige konsekvenser.
Vi har store påvirkningsmuligheter nettopp
fordi Norge på det maritime området er en stor-
makt. Og ser vi handelsflåten, den maritime in-
dustrien og den maritime servicevirksomheten

under ett, er Norge antakelig Europas største
maritime nasjon. Derfor må vi være med.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til tre replikkrunder.

Marit Nybakk: Representanten Syse trakk
opp langsiktige perspektiver for et europeisk
samarbeid. Jeg tror likevel at i dag er Syse og
jeg enige om at en EØS-avtale først og fremst er
nødvendig for å sikre industriell og teknologisk
nyskaping, og at vi kan være enige om at dette
trenger vi for å skape flere verdier for å sikre
velferdsgrunnlaget for 1990-tallet.

Vi representerer begge en region der behovet
for ny virksomhet er spesielt stort, og der vi har
mistet tusenvis av industriarbeidsplasser de
siste 20 åra. Meldingen om nedleggelsen av
Nordiskafilt i dag minner oss om at vi trenger
like konkurransevilkår mellom regionene i
Europa, og at en EØS-avtale vil gi industrien
stabile rammevilkår og muliggjøre vekst og in-
vesteringer. Men der tror jeg enigheten mellom
oss så stopper.

I går var flere av Høyres talere inne på å bru-
ke EØS-avtalen som påskudd for å føre en høy-
reliberalistisk politikk, med lavere offentlige
utgifter og mindre politisk styring. Arbeider-
partiet vil bruke EØS-avtalen for å kunne vide-
reutvikle velferdsstaten, og her bestemmer vi
selv takten og hvordan vi skal utforme den in-
nenfor en EØS-avtale.

Det norske arbeidslivet har vært preget av
stabilitet og få konflikter, ikke minst takket
være et lov- og avtaleverk som skaper trygghet
og et godt arbeidsmiljø. Jeg vil spørre represen-
tanten Syse om han er enig i at vi innenfor en
EØS-avtale bør få en lovmessig hindring slik at
utenlandske arbeidstakere ikke kan komme hit
og utføre arbeid til lønn under norske tariffer og
med dårligere arbeidsvilkår. Vil Syse være med
på at vi skal få stabile forhold i norsk arbeidsliv
også under en EØS-avtale?

Jan P. Syse: Jeg takker for denne understrek-
ning av alt det vi er enige om. Jeg synes det var
meget viktige punkter. Vi trenger like konkur-
ransevilkår. Men jeg har egentlig aldri trodd -
og det er det vel ikke mange andre som gjør hel-
ler - at det at man ønsker å komme inn i EØS og
senere i EF, fører til at man skyver til side de
grunnleggende oppfatninger man har om hvor-
dan et samfunn bør styres, og hvilke økonomis-
ke retningslinjer som bør følges. Den debatten
går til stadighet i hvert eneste EF-land og i
hvert eneste EFTA-land, og den kommer i høy
grad til å fortsette her også. Jeg vil også benytte
anledningen til å understreke viktigheten av at
også Oslo-regionen ses på i denne forbindelse.
Den er en viktig region, og jeg tror en region som
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i særlig grad vil ha nytte av at Norge kommer
med i EØS.

Så var det dette siste spørsmål, som var kon-
kret. Der må jeg bare henvise til direktivforsla-
get om at det er vertslandets lønns- og arbeids-
vilkår som skal gjelde. Jeg kan ikke se noen
grunn til å så tvil om dette, verken med spørs-
mål til Høyre-representanter eller til represen-
tanter for Marit Nybakks eget parti. Der er vår
oppfatning ganske klar, slik det også har vært
svart ved mange anledninger tidligere i denne
debatt.

Rune E. Kristiansen: Under debatten i går og
også i dag har en følt det litt uvirkelig at Senter-
partiet for to år siden satt i en regjering ledet av
representanten Syse. I et replikkordskifte i går
var Anne Enger Lahnstein innom Lysebu-er-
klæringen og forhandlingene der, og represen-
tanten Syse var også innom det i dag. Jeg har
lyst til å sitere Anne Enger Lahnstein fra re-
plikkordskiftet i går:

«Så kommer igjen da denne historien fra
1989 og Lysebu, og både Kjell Magne Bonde-
vik og jeg var med på Lysebu. Og jeg husker
vel at vi satte opp en kontrakt, hvor poenget
var å sette opp klare betingelser, klare forbe-
hold i forhold til de fire friheter.»
Var Syse som leder av forhandlingene med på

de forbeholdene? Hvis han ikke var det, fore-
gikk det da kontraktsforhandlinger bak ryggen
på det største partiet som skulle delta i en re-
gjering ledet av representanten Syse?

Jan P. Syse: Jeg takker Rune Egil Kristiansen
for dette elskverdige spørsmål. Min finfølelse
overfor tidligere partnere forbød meg egentlig å
gå inn på noen ytterligere sitater fra Lysebu-er-
klæringen, men nå er jeg jo nødt til å gjøre det,
for jeg må jo svare på spørsmål som kommer
frem.

La det overhodet ikke være noen tvil om at
Senterpartiet holdt igjen i forhold til Lysebu-er-
klæringen. Vi har jo alle visst hvor Senterpar-
tiet står, både i denne saken og i andre saker.
Men vi formet en erklæring som vi nok på det
tidspunkt trodde skulle ha bærekraft et par år
til. Men ting ute i Europa skjedde-veldig raskt,
så de begynte å hale inn. De prøvde å hale hele
tiden. Men det forhindrer jo ikke at det forelig-
ger en erklæring med en tekst som -jeg må sim-
pelthen si - er ganske klar og grei. Her står:

«Regjeringen viser til Oslo-erklæringens
formuleringer om at forhandlingene mellom
EF og EFTA bør lede til en størst mulig reali-
sering av fri bevegelse av varer, tjenester, ka-
pital og personer, med siktemål å skape et dy-
namisk og enhetlig europeisk økonomisk
rom.»
Jeg sier ikke mer!

Tora Aasland Houg: Replikkordskiftet mel-
lom representantene Syse og Nybakk var en
lovprising av det samme system, men det av-
slørte en klar ideologisk forskjell som jeg tror vil
bli et problem også i framtida. For det kan ikke
være enkelt når Høyre, nå representert ved re-
presentanten Syse, sier at han selvsagt ikke
ønsker å legge fra seg sitt ideologiske grunnlag
selv i et nærmere samarbeid med Europa, mens
Marit Nybakk, som representerer det sosialde-
mokratiske innslaget, sier at hun vil gå inn i
EØS og EF for å kjempe mot det samme verdi-
grunnlaget. Hun vil kjempe for helt andre ver-
dier enn det Høyre står for. Jeg forstår Syse vel-
dig godt, for han er jo helt ideologisk enig i
grunnlaget for Roma-traktaten og også i det
verdimessige grunnlaget for EØS-avtalen.

Men når han sier at EØS-avtalen er et viktig
skritt videre i det nordiske samarbeidet, glem-
mer han en ting, og det er Danmarks nei til
Maastricht-traktaten. Ikke bare et flertall,
knapt sådant, i det danske folk var imot den
prosessen som de da tok stilling til, vi finner et
lignende sterkt mindretall også i de andre nor-
diske land. Så det er ikke slik at disse landene
er enige i at dette er den rette vei, det er store
politiske forskjeller og stor folkelig motstand.

Mitt spørsmål til Syse er: Dersom ikke Dan-
marks nei blir tatt hensyn til av EF, vil det da
være enkelt for de øvrige nordiske land å henge
seg på i den dynamiske prosess som nå starter
med EØS, og som muligens ender opp med en
europeisk union.

Jan P. Syse: Jeg skjønner egentlig ikke tanke-
gangen hos sosialister, jeg! (Munterhet i salen.)
Det er da noe aldeles utrolig i dette, at enten nå
Tora Aasland Houg og jeg kjemper i sesjonen i
Nordisk Råd, eller vi kommer til å gjøre det i
Europaparlamentet, eller vi gjør det her i Stor-
tinget, står vi vel fortsatt for de samme grunn-
holdninger. Vi lager bare en ny og større ramme
rundt det. Er det virkelig Tbra Aasland Hougs
oppfatning at hvis vi kommer inn i EF, må hun
gi opp sitt sosialistiske grunnsyn, for da må vi
alle være enige om de fundamentale faktorer i
den økonomiske politikken? Ja, vær så god og
fortsett med den tankegangen, men jeg tar av-
stand fra den.

Så har vi det nordiske samarbeidet, at jeg der
glemmer en ting, nemlig Danmarks nei til Maa-
stricht. A, hvor jeg skulle ønske at det var det vi
diskuterte i Det norske storting, nemlig ja eller
nei til Maastricht - da hadde vi kommet langt.
Dette vi nå gjør, er et lite skritt på veien, men et
viktig skritt på veien. Det nei man fikk i Dan-
mark, dreier segjo ikke om Danmark skal være
medlem av EF eller ikke. Og når jeg sier at det
nordiske samarbeidet er mest gagnet nettopp
av EØS-avtalen, er det fordi jeg ikke ønsker å
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vandre over i en annen økonomisk region når
jeg passerer grensen til Vårmland-jeg har ikke
noe ønske om det.

Når det gjelder hva danskene skal gjøre i nes-
te runde, får vi rikelig anledning til å diskutere
det, men det tror jeg danskene får gjøre selv
først og fremst. Det er så mange ting i vinden
som jeg tror vil føre til at det hele ender med en
løsning som vil være ganske smakelig.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Inger Pedersen: Først et lite spørsmål til re-
presentanten Anne Enger Lahnstein, som nett-
opp beklaget seg over utenlandske bedriftseiere
som synes Norge ligger for langt fra de store
markeder. Det er en beklagelse jeg kan slutte
meg til, men jeg kan ikke helt forstå hvordan
det kan forkorte avstanden mellom Norge og de
store markedene at vi ikke vil være med på
EØS-samarbeidet. Det tror jeg trenger litt nær-
mere forklaring.

Dernest til representanten Paul Chaffey, som
i går kom med noen merkelige utsagn når det
gjelder avfall. Han sa at farlig avfall er en vare
som fritt kan omsettes. Dette er direkte feil. Re-
presentanten Chaffey glemmer da Baselkon-
vensjonen av 1989, som nettopp dreier seg om
retningslinjer for å minske handelen med farlig
avfall. I konvensjonen kommer det helt klart
fram at det er de som produserer avfallet, som
selv har ansvaret for å ta forsvarlig hånd om
det, og det skal man i utgangspunktet gjøre i
den staten hvor avfallet oppstod.

Nå er det likevel ikke slik at Norge bryter in-
ternasjonale konvensjoner ved å eksportere
problematisk avfall til Sverige, slik miljøvern-
ministeren nevnte i går. Det kan gjøres unntak
for prinsippet i konvensjonen hvis vedkommen-
de stat selv, slik tilfellet er for Norge, ikke har
nødvendige destruksjonsanlegg eller teknisk
kapasitet til å ta seg av avfallet. Men det forut-
settes at importerende stat har anlegg som kan
skaffe avfallet av veien på en miljømessig for-
svarlig måte. Jeg må innrømme at jeg synes
dette høres fornuftig ut, både sett fra et økono-
misk og miljømessig synspunkt. Det kan også
gjøres unntak fra konvensjonen hvis avfallet
det er snakk om, kan resirkuleres, gjenvinnes
eller brukes som råmateriale i et nytt produkt. I
så fall vil avfallet, enten det er farlig eller ikke,
bli betraktet som en vare som kan omsettes over
landegrensene.

Men: Til tross for prinsippet om fri flyt av
varer innenfor EF, og at avfall, som jeg nettopp
nevnte, i enkelte tilfeller kan betraktes som en
vare, avsa altså EF-domstolen i sommer den så-
kalte Wallonia-dommen, at avfall ikke kan eks-
porteres mot mottakerlandets vilje. Med andre
ord, miljøhensyn går foran prinsippet om fri flyt

av varer. Jeg synes representanten Chaffey
burde ta seg tid til å studere både Baselkon-
vensjonen og Wallonia-dommen litt nærmere,
hvis han da er interessert i å unngå å komme
med feilaktige påstander.

Flere talere har snakket om styringsmulig-
hetene og våre demokratiske rettigheter innen-
for EØS. Det er selvsagt riktig at vi avgir en viss
nasjonal suverenitet ved å vedta EØS-avtalen.
Men vi gjør jo dette for å oppnå å være med å
styre i fellesskap med andre stater som vi har et
nært og godt samarbeid med fra før. Jeg syns
faktisk ikke dette virker så veldig skremmende.

Dette samarbeidet skal foregå på flere plan,
også på det parlamentariske, gjennom en parla-
mentarikerkomite for EØS. Denne komiteen
skal bestå av 66 medlemmer, 33 fra EFTA og 33
fra EF, og av disse vil fem medlemmer være
norske stortingsrepresentanter.

Denne komiteen skal ha en rådgivende funk-
sjon. Noe annet ville verken være ønskelig eller
mulig, i og med at det ikke skal overføres noen
lovgivningsmyndighet fra nasjonalforsamlin-
gene i EFTA-landene til noe EØS-organ. Med
andre ord, ingen lov, intet direktiv blir norsk lov
før det er vedtatt av Stortinget. Parlamentari-
kerkomiteen skal sørge for bedre forståelse
mellom EF og EFTA-statene gjennom debatter
og uttalelser. Særlig skal komiteen behandle
den faste EØS-komiteens årsberetning om
hvordan EØS-samarbeidet utvikler seg.

Utenrikskomiteen har i sin innstilling også
drøftet hvordan Stortinget skal sikres informa-
sjon og konsultasjonsordninger. Handelsminis-
teren har gitt uttrykk for at den konkrete utfor-
mingen av slik kontakt mellom storting og re-
gjering vil måtte skje i nært samarbeid med
Stortinget. Det er jeg helt ut enig i. Men jeg vil
understreke at Stortinget også må utnytte de
mulighetene som fins for påvirkning og infor-
masjon gjennom det parlamentarikersamar-
beidet som blir et resultat av EØS-avtalen.

Ingvard Sverd rup hadde her overtatt
presidentplassen.

Jens Marcussen: EØS-avtalen vil i første rek-
ke virke som en utvidet handelsavtale med EF.
Avtalen gir Norge en bedre og mer beskyttet ad-
gang til det europeiske markedet enn vi hittil
har hatt. Dette markedet er Norge helt avhen-
gig av for å kunne omsette den vare- og tjeneste-
produksjon som vi skal leve av.

Våre viktigste eksportnæringer, eksklusive
olje og gass, er skipsfarts- og fiskerinæringene.
Disse næringene har i første rekke gitt Norge
valutainntekter som vi har kunnet leve av gjen-
nom tidene. Hvis vi skal ta vare på disse nærin-
gene og utvikle arbeidsplasser her, er vi helt av-
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hengig av det europeiske markedet. I den sam-
menheng må vi tilpasse oss det markedet vi
skal konkurrere i. Selvsagt gjelder dette nærin-
genes egen tilpasning og konkurranseevne. Vi
snakker da om kvalitet, sikre leveranser og ra-
sjonell produksjon.

Som det høykostlandet Norge er, gjelder for
konkurranseevnen ikke minst de rammevilkår
som Regjeringen og Stortinget setter for næ-
ringslivet. Jeg skal nevne noen eksempler.

Jan P. Syse nevnte skipsfarten. Hva har vi så
opplevd i den sammenheng? Da vi fikk Norsk
Internasjonalt Skipsregister, NIS, glemte vi ar-
beidsplassene og sendte våre sjømenn i land. Vi
har nå mistet mer enn en generasjon sjømenn,
mens konkurrerende nasjoner innenfor EF har
revurdert sine skattesystem og bygger opp nye
arbeidsplasser om bord i sine skip.

Bedrede rammevilkår for næringen betyr i
øyeblikket noe reduserte inntekter for staten -
j a. På sikt tar man imidlertid igjen på innsparte
trygdeutgifter og økt sysselsetting. Hvorfor
skal det da være så vanskelig for Regjeringen å
se denne sammenheng? Jeg tillater meg nå å
etterlyse Regjeringens reaksjon på Stortingets
vedtak etter Budsjett-innst. S. nr. 10 for 1991—
92. Viljen til å tilpasse oss det markedet vi i dag
skal gjøre vedtak om å gå inn i, synes å henge
igjen hos Regjeringen i forhold til Regjeringens
mange vakre ord om nødvendigheten av en til-
pasning.

Fiskeforedlingsindustrien er i nær sagt sam-
me båt som skipsfarten, energiavgiftene truer
her hele næringen i forhold til våre konkurren-
ter i EF. Sjøfarts- og fiskerikomiteen har også
pekt på dette spørsmål, mens Regjeringen, så
langt jeg kan se, gjør lite og ingenting for å til-
passe norske rammevilkår til de vilkår som
våre konkurrenter driver under.

Jeg har nevnt to meget viktige eksempler.
Hvis Regjeringen vil målet om markedstilpas-
ning, må den også ville midlene, i stedet for bare
å bli sittende som administrator for en stadig
økende arbeidsledighet.

Når jegi dag vil stemme for EØS-avtalen, gjør
jeg det fordi jeg har tro på norsk næringslivs og
norske arbeidsplassers tilpasningsevne. Men
tilpasningsevnen vil, som foran sagt, i stor ut-
strekning være avhengig av Regjeringens vilje
til å se mulighetene og handle deretter.

Under 1980-årenes høykonjunktur manglet
våre skiftende regjeringer denne evnen. I nå-
værende krisesituasjon forbereder den sittende
regjering diverse tilpasninger gjennom en flom
av lovendringsforslag, mens det viktigste hen-
ger igjen, nemlig skatte- og avgiftslovene. Gjen-
nom EØS-samarbeidet vil Regjeringen før eller
siden bli tvunget til å lette på disse rammevil-
kårene. Det er også en vesentlig grunn til at jeg
kan stemme for EØS-avtalen.

Jens Stoltenberg: Også i denne EØS-debat-
ten har motstanderne av EØS-avtalen påstått
at avtalen vil undergrave norske velferdsord-
ninger og norske lønns- og arbeidsbetingelser.
Det er ikke riktig. På godt og vondt vil disse om-
rådene i all hovedsak være upåvirket av en
EØS-avtale. Enten vi får en avtale eller ikke, vil
det være opp til oss selv å utforme vår egen na-
sjonale velferdspolitikk. Det betyr at det blir
opp til oss selv å sikre folketrygden, opp til oss
selv å gjøre noe med sykehuskøene og opp til oss
selv å bygge barnehager og jevne ut inntektsfor-
skjellene.

For dem som mener at EØS-avtalen faktisk
vil svekke norsk velferdspolitikk og norske ar-
beidsbestemmelser, burde det være et tanke-
kors at mange land i EF og EFTA har strengere
og bedre ordninger enn vi har. De offentlige
utgiftene utgjør en større andel av nasjonalinn-
tekten i EF-land som Danmark, Nederland og
Belgia enn de gjør i Norge. Mange EF- og EFTA-
land har høyere utgifter til sosiale formål enn vi
har. Norge har sammen med Danmark Europas
høyeste pensjonsalder, og vi ligger under en
rekke EF-land når det gjelder barnehagedek-
ning. På andre områder er de norske velferds-
ordningene blant de beste i Vest-Europa. Slik
vil det også være med en EØS-avtale.

På enkelte i den store sammenhengen mindre
områder innebærer EØS-avtalen noen justerin-
ger av vår helse- og sosialpolitikk. Norsk Medi-
sinaldepots enerett til import og engrossalg av
legemidler vil bli opphevet. Men vi kan opprett-
holde de strenge norske reglene for kontroll
med legemidler, og vi kan også stille krav om
landsdekkende distribusjon av legemidler til
like priser.

Vi må justere enkelte trygderegler, slik at
nordmenn får de samme trygderettigheter i
andre EØS-land som innbyggere i EØS-land
skal få i Norge. Dette er ingen svekkelse av
norsk trygdepolitikk, det vil tvert imot gi nord-
menn økte rettigheter når de bor i utlandet.

I Norden har vi hatt et felles arbeidsmarked
helt siden 1954. Erfaringene med dette felles
arbeidsmarkedet er-jeg vil nesten si dessverre
- at relativt få innbyggere i Norden har valgt å
benytte seg av det. Statsborgere fra andre nor-
diske land utgjør ikke mer enn 0,9 pst. av folke-
tallet i Norge, og det gir en indikasjon på at noen
massive flyttinger vil det heller ikke bli når vi
får et felles arbeidsmarked for alle landene in-
nenfor EØS.

Gjennom en egen dom i EF-domstolen er det
slått fast at det enkelte land har rett til å sikre
seg at oppholdslandets lønns- og arbeidsvilkår
skal gjelde for utenlandske statsborgere som
arbeider i landet. Det gjelder også for kortere
arbeidsoppdrag. Det vil også gjelde i en EØS-
avtale. For Norge betyr dette at vi kan sikre oss
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at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for
alt arbeid som utføres i Norge, uavhengig av
hvilket land arbeidstakerne kommer fra.

Det er riktig at EF-kommisjonen har lagt
fram et direktivforslag som unntar arbeid av
kortere varighet enn tre måneder fra bestem-
melsen om at det er oppholdslandets regler for
ferie og lønn som skal gjelde. Det er uenighet om
dette direktivforslaget i EF, og det er usikkert
om det blir vedtatt. Dersom det blir vedtatt i EF,
vil det kreve enstemmighet i EØS-komiteen -
der Norge er med ~ for at det også skal gjelde i
Norge. Statsministeren gjorde det klart i går at
dette er blant de områder der vi vil bruke EØS-
regelverket for å sikre norske regler og norske
lønnsbestemmelser.

Et overveldende flertall av LOs fagforbund
har støttet EØS-avtalen, og LOs representant-
skap har med stort flertall gått inn for avtalen.
Det ville ikke LO ha gjort dersom avtalen er en
trussel mot norske arbeids- og lønnsvilkår.

Norske velferdsordninger og våre lønns- og
arbeidsbestemmelser trues ikke av EØS-av-
talen. Tvert imot innebærer utviklingen av den
sosiale dimensjon i EF, som også skal omfatte
alle EØS-landene, at man fastsetter mini-
mumsbestemmelser om arbeidsmiljø og ar-
beidstakeres sosiale rettigheter. Det vil reduse-
re faren for sosial dumping, fordi det vil bli
mindre lønnsomt, mindre fristende for bedrif-
ter i Norge å flytte til andre EF-land eller EØS-
land som har svakere regler enn vi har når det
gjelder sosiale rettigheter og arbeidstakeres ar-
beids- og lønnsvilkår. Det vil styrke den sosiale
standarden i Norge, ikke føre til sosial dum-
ping, slik motstandere av EØS-avtalen har hev-
det.

Anders Talleraas: Som et lite land med en
åpen økonomi må Norge finne sin naturlige
plass i et forpliktende internasjonalt samar-
beid. Dette har vært en ledetråd i Høyres poli-
tikk lenge. Og i et Europa i forandring må vi sør-
ge for å ivareta Norges interesser på en slik
måte at mulighetene kan utnyttes og velferden
sikres og videreutvikles. Derfor har Høyre gjen-
nom hele EØS-prosessen støttet arbeidet med å
få til en omfattende EØS-avtale. EØS-avtalen
løser mange av våre økonomiske problemer i
forhold til EF ved at Norge blir en del av det ind-
re marked.

Hele Høyres gruppe står i dag bak avtalen. Vi
gjør dette i trygg overbevisning om at det er i
Norges interesser å få åpen tilgang til de viktige
markedene i Europa. Behovet for en slik til-
knytning er minst like stor i dag som da Stortin-
get støttet igangsettelsen av EØS-prosessen. I
motsetning til Senterpartiet mener vi det sam-
me nå som da.

En EØS-avtale er likevel ingen automatisk

løsning på alle Norges problemer. Avtalen gir
både pluss og minus. Den gir utfordringer for
mange bedrifter, men særlig vil den jo gi mulig-
heter. Og det er vår evne til å utnytte mulighete-
ne som vil avgjøre om EØS-avtalen skal bli en
god eller en meget god avtale for Norge.

Det som imidlertid er kontrollspørsmålet til
dem som tar sjansen på å stemme nei i dag, er:
Hva er alternativet, og hvilke konsekvenser vil
det ha for fremtiden?

I debatten har jeg ikke hørt noen slags alter-
nativ analyse fra nei-siden. De prøver etter bes-
te evne å gjøre EØS-spørsmålet til et valg mel-
lom dagens norske samfunn og noe helt nytt.
Dette stemmer ikke. Uansett hvilke valg Norge
gjør i forhold til EØSog EF, vil det få konsekven-
ser for Norge. Jeg er sikker på at nei-sidens al-
ternativer vil medføre langt større endringer
enn et ja til EØS. Et nei vil være et brudd med
vår utenrikspolitiske samarbeidstradisjon. Et
nei vil bety at vi skiller lag med våre nordiske
venner og resten av EFTA, og se at de går et
langt skritt nærmere Europa og den europeiske
tradisjon. Norge vil i praksis gå et skritt tilbake.
Et nei til EØS vil gi vårt næringsliv handikap i
konkurransen. Da blir det vanskeligere og ikke
lettere å skaffe investeringer og arbeidsplasser
i Norge.

Nei-siden fremhever sitt standpunkt som et
verdivalg. Jeg vil snu deres argumentasjon. Jeg
går inn for EØS-avtalen, og jeg gjør det først og
fremst for å sikre Norges interesser. Jeg gjør det
fordi jeg ønsker å forsvare mange av de sterke
verdiene vi har i det norske samfunn, og for å
utvikle dem videre.

Sikring av bedre omsorg for våre eldre, skole-
tilbud og arbeidsplasser til vår ungdom og et
bedre miljø for våre etterkommere betinger at
vi kan legge grunnlaget for vekst og en bære-
kraftig utvikling fremover.

Det er verdier som jeg og Høyre kjemper for.
Derfor sier vi ja til EØS-avtalen. Og i neste om-
gang ønsker vi å sikre Norge også økt politisk
innflytelse i samarbeidet ved å arbeide for at
Norge skal bli medlem av EF.

Dette er også en kamp for verdier vi i Norge
setter høyt, og Høyre mener at Norges interes-
ser best ivaretas gjennom norsk medlemskap i
EF. I dag godtar vi EØS-avtalen som en viktig
etappe på veien.

I denne forbindelse vil jeg gjerne si at jeg er
opprørt over en del av det - unnskyld, hr. presi-
dent-jeg vil kalle søppel som enkelte personer
og organisasjoner kan få seg til å skrive og sen-
de til Stortinget.

Som politiker må en finne seg i mye. Men når
det dukker opp et skriv fra Folkebevegelsen mot
EF som har flaggets farger på toppen, hvor en
får seg til å påstå at «Stortinget er nå i ferd med
å vedta flerdobbelt landssvik», da går det over
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alle grenser etter mitt skjønn. Jeg går uten vi-
dere ut fra at nei-siden her i Stortinget også er
enig i at dette er grov og demagogisk desinfor-
masjon, uten rot i virkeligheten. Det ville være
en fordel om det kan bekreftes i den videre de-
batten.

Men tilbake til selve EØS-avtalen og dens
virkninger. Jeg har et helt annet utgangspunkt
enn SV og Senterpartiet. Jeg tror nemlig Norge
er tjent med økt samspill og samarbeid med
våre handelspartnere. Jeg tror at Norge og
norske bedrifter vil makte konkurransen og
komme styrket ut av den. For meg er det særlig
viktig å sette søkelyset på de mulighetene Nor-
ge kan få, og de fordeler Norge og norske ar-
beidsplasser kan høste av et nærmere samar-
beid i EØS.

I første rekke vil en EØS-avtale gi muligheter
for vårt næringsliv til å øke sin foredlingsgrad
og sin eksport til EF gjennom en langt sikrere
markedsadgang enn den vi har i dag. En EØS-
avtale sikrer at norske bedrifter får like kon-
kurransevilkår med næringslivet internt i EF.
Avtalen vil beskytte vårt næringsliv mot dum-
pinganklager og andre handelshindrende tiltak
fra EF. På sikt vil dette gi rom for økonomisk
vekst og nye arbeidsplasser, ikke minst i Dist-
rikts-Norge.

På ett område har Norge måttet gi avkall på
sine ambisjoner. Vi nådde ikke så langt som vi
ønsket når det gjelder frihandel og fjerning av
antidumping for fisk. Dette var bakgrunnen for
at jeg under landsmøtet i Norges Fiskarlag sa at
jeg kan tross alt forstå at den fisker som vur-
derer EØS-avtalen helt isolert for seg og sin næ-
ring, kan komme fram til et nei til EØS-stand-
punkt. Men trekkes fiskeindustriens forbedre-
de rammebetingelser inn, er svaret klart ja til
en EØS-avtale.

Og det er helt nødvendig for oss her i Stortin-
get å se helheten. Ser en på alle de mange næ-
ringer som er med på å opprettholde aktivitet og
bosetting i Kyst-Norge, så er svaret soleklart.
Norge og Kyst-Norge har store fordeler av EØS-
avtalen. Spesielt for Kyst-Norge vil dette gi nye
muligheter. Men det er fortsatt slik at vi selv må
utnytte mulighetene for å få uttelling for for-
delene.

Friere markedsadgang vil gi tøffere konkur-
ranse for vårt næringsliv, og vil føre til en del
vanskelige omstillinger for landet. Men omstil-
linger blir nødvendig uansett. Vår omverden
blir stadig mer sammenvevd. Det er vel ingen
som tror at det å stå utenfor EØS medfører
mindre krav til omstilling og konkurransedyk-
tighet. Karl Glad sa for en tid tilbake:

«Uansett hvilke tiltak vi treffer, kan vi ikke
hindre konkurranse. Den vil før eller siden
innhente oss.»
Permanente gjerder rundt Norge kan bare

bygges på bekostning av vår velstand, og det
kan ikke jeg og Høyre anbefale.

Høyre er sterkt opptatt av at norsk nærings-
liv skal stå best mulig rustet til å møte den økte
konkurransen. Mye kan gjøres: skjemavelde
minskes, formuesskatten fjernes, lavere be-
driftsbeskatning gjennomføres, styrking av
egenkapitalsituasjonen gjennom f.eks. AMS-
ordninger. Skolesystemet må gjøre oss interna-
sjonalt orientert og konkurransedyktige. Vi
tror imidlertid ikke at konkurransedyktighet
ordnes gjennom økt offentlig kontroll eller stat-
lig eierskap, slik både Senterpartiet og SV og til
dels Arbeiderpartiet legger opp til. Dette har en
tendens til å hindre omstilling, og ikke påskyn-
de den. Vi kan ikke styre oss forbi konkurran-
sen. Rammevilkårene må innrettes slik at næ-
ringslivet kan bli konkurransedyktig på egen
hånd og med egne midler.

Debatten i Stortinget i går og i dag har ikke
gitt særlig nye momenter når det gjelder reali-
tetene i saken. Men det er verdt å merke seg den
meget kjølige tone som gjennom debatten har
preget forholdet mellom Kristelig Folkeparti og
Senterpartiet. Det blir spennende å se om dette
betyr at de gamle «sentrumskameratene» vil gå
i forskjellig kurs i hverdagspolitikken som føl-
ger etter denne dag.

Personlig vil jeg gi Kristelig Folkeparti hon-
nør for å ha stått løpet fra starten av EØS-for-
handlingene og helt inn til mål. Det har vært et
tøft løp til tider, det har vi absolutt fått inntrykk
av. Men Kristelig Folkeparti fullfører med stil,
og det fortjener honnør og avtvinger respekt.

Høyre har sammen med et flertall her i Stor-
tinget vært med på å arbeide fram en best mulig
EØS-avtale. Det har vært bred oppslutning om
disse viktige forhandlingene i Stortinget. Og for
enhver regj ering er det av uvurderlig betydning
å ha bred støtte hjemme når viktig arbeid for
Norge skal gjøres i utlandet. Høyre vil fortsatt
legge vekt på å medvirke konstruktivt på lig-
nende måte også i framtida.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til tre replikker.

Astrid Marie Nistad: I samband med den av-
talen vi i dag tek stilling til mellom EFTA-landa
og EF, har ei av våre store og framtidige nærin-
gar, fiskerinæringa, sagt nei til både samarbeid
med EF og EØS-avtalen. Ca. 90 pst. av vår tota-
le fangst av fisk vert eksportert som råvare eller
i foredla stand, og ca. 80 pst. av dette går til den
framtidige EØS-marknaden. Næringa syssel-
set ca. 50 000 menneske, og samla eksportverdi
var i 1991 på over 15 milliardar norske kroner,
noko som gjer denne næringa til ei av våre store
tradisjonelle eksportnæringar.

Ser vi på dei høge tollsatsane vi har møtt til
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no for foredla fiskevarer, ikkje minst i EF-mark-
naden, har også på dette området vår rolle som
råvareleverandør vorte stadfesta.

I Arbeidarpartiet ser vi på næringa som ei av
våre framtidige vekstnæringar, dersom ram-
mevilkåra vert lagde til rette. Desse rammevil-
kåra bestemmer vi ikkje einsidig her i Stortin-
get. Vi er nøydde til å forhandla og samarbeide
med våre marknadsinteresser. Eg vil difor spør-
je om Talleraas er einig i Arbeidarpartiet si vur-
dering, at den tollreduksjonen vi no har opp-
nådd i denne EF-avtalen, vil gje grunnlag for å
styrkje vår konkurranseevne og samstundes
gje grunnlag for nye arbeidsplassar i distrikta
for å foredle fiskeprodukt, styrkje distrikta og
arbeidsplassane i Kyst-Noreg og leggje grunn-
lag for nye arbeidsplassar først og fremst for
kvinner? Og eg spør vidare: Deler også laller-
aas mi oppfatning av at her er fiskarane og dei-
ra organisasjonar lite solidariske med Kyst-No-
reg og kvinnene i desse områda?

Anders Talleraas: Jeg deler absolutt den opp-
fatningen at fiskerinæringen er en av våre
framtidige sterke vekstnæringer, som kan ska-
pe verdier og arbeidsplasser på kysten i Norge
framover. Samlet sett får fiskerinæringen for-
del av den avtalen som er framforhandlet, og
som ligger til behandling i dag. Men vi må også
innrømme, - både Arbeiderpartiet, Høyre og
alle andre — at vi nådde ikke så langt fram som
vi skulle ønsket. Det er vel rett å erkjenne i dag
at det er bare et EF-medlemskap som vesentlig
kan bygge ned de resterende hindringene - de
tollhindrene som vi ikke nådde fram med nå.
Det er jo en av grunnene til at vi fortsatt mener
at det er riktig med EF-medlemskap.

Når det gjelder fiskernes organisasjoner og
deres oppfatning om dette, vil jeg ta følgende ut-
gangspunkt: Jeg hadde gleden av å være til ste-
de på landsmøtet i Norges Fiskarlag. Der var
det en som anbefalte søknad om EF-medlem-
skap. Jeg tenkte da på forfatteren som sa at den
står sterkest, som står alene. Jeg støttet ham,
men det hjalp jo ikke mye.

Men jeg syns at Norges Fiskarlag var veldig
ensidig, satte på skylappene og bare sa nei, nei,
nei til en avtale som ikke bare angår fiskerne og
deres interesseområde, men som angår næ-
ringslivet langs hele kysten og i hele Norge. For
bosettingen i Kyst-Norge, for virksomhet i fis-
keindustrien og for virksomhet i andre nærin-
ger som er viktig for bosetting i Kyst-Norge, er
EØS-avtalen avgjørende for å oppnå de framti-
dige vekstmulighetene som ligger der.

Kjellbjørg Lunde: Framstegspartiet er langt
meir nøkternt i si vurdering av innhaldet i og
verknaden av EØS-avtalen enn Høgre er. I dei-

ra fraksjonsmerknad i innstillinga heiter det
bl.a.:

«. . . et fritt arbeidsmarked i EØS vil øke
lønnsforskjellen i Norge.»
Framstegspartiet sine medlemmer i komi-

teen seier og vidare at dei
«imøteser en avvikling av råfiskloven».
Og vidare:

«Man kan imidlertid ikke se bort fra at den
billige kraften til kraftkrevende industri kan
bli ansett som forbudt statsstøtte etter EØS-
avtalen.»
Korfor tilslører Høgre slike verknader av

EØS-avtalen? Høgre er jo faktisk for større
lønnsforskjellar. Høgre er for mindre styring i
fiskeripolitikken. Høgre likar dårleg subsidie-
ring av næringslivet, som dette med krafta
inneber. Eg må då få spørje: Er det slik at Høgre
er like tilfreds med desse sannsynlege verkna-
dene av EØS-avtalen som Framstegspartiet er?
Det skulle jo passe, men korfor seier ein det ik-
kje i klartekst?

Om vetoretten seier Framstegspartiet:
«Men det blir ikke lett å gjøre bruk av denne
vetoretten hvis det dreier seg om regler som
de andre EFTA-landene godtar.»
Eg må spørje om Høgre er einig i denne vur-

deringa, eller vil Høgre f.eks. støtte bruk av
norsk veto mot et eventuelt lisensdirektiv for
oljesektoren, som vi har høyrt etter alt å dømme
er varsla frå Regjeringa si side? Dersom Høgre
tar i bruk norsk veto i slike tilfelle, kva blir då
Høgre sine argument for EF-medlemskap, der
slik vetorett ikkje finst? Er i tilfelle norsk sty-
ring av oljeverksemda mindre viktig i EF enn i
EØS?

Anders lalleraas: Nå har jeg så langt hørt
ganske mye på debatten disse to dagene, og har
hørt nei-sidens argumentasjon når det gjelder
alle de problemer som eventuelt kan oppstå i et
framtidig EØS, og alle de bekymringene som
kommer der. Det minner meg om kona som fylte
75 år. Så var det et jubileumsintervju, og jour-
nalisten spurte: Det er vel sånn at du har hatt
mange problemer og mange bekymringer opp
gjennom livet ditt, du som er så gammel? Da
svarte kona: Ja, jeg har hatt mange bekymrin-
ger, men de fleste har det heldigvis ikke blitt
noe av.

Det er litt betegnende. Man plukker opp det
ene spøkelset etter det andre. Dette er vanske-
lig, dette kan gi problemer. Men man lar alle
disse mulige problemene stenge for utsikten til
at dette kan gi enorme muligheter for Norge og
norsk næringsliv. Det er dette utkikket etter
muligheter som har vært det viktigste for Høyre
når vi etter en helhetsvurdering går inn for
EØS-avtalen, og sier ja, denne EØS-avtalen og
dette EØS-samarbeidet må Norge være med på.
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Så må en på enkelte områder finne praktiske
løsninger. Det er vi innstilt på. Ta bare spørs-
målet om bruk av veto. Tilnærming til et kon-
struktivt samarbeid har ikke det beste ut-
gangspunktet hvis man går inn i samarbeidet
og skal bruke veto i alle mulige og umulige sam-
menhenger. Men Høyre er innstilt på å arbeide
for Norges interesser. Vi har sagt i innstillingen
at om det er nødvendig på enkelte områder, er vi
innstilt på å bruke veto for å sikre norske inter-
esser. Men vi forutsetter som hovedregel at det i
et konstruktivt samarbeid i EØS er mulig å
komme fram til konstruktive løsninger som tje-
ner både Norge og våre naboland.

Presidenten: Presidenten er kommet i et av
presidentenes dilemma. Det er svært mange
som har tegnet seg til replikkordskiftet, og det
er begrenset til tre replikker. Ut fra et rimelig
forholdstallsprinsipp vil presidenten gi ordet til
Thor-Eirik Gulbrandsen som sist inntegnede i
replikkordskiftet.

Thor-Eirik Gulbrandsen: Talleraas var opp-
tatt av norske verdier og bevaringen av arbeids-
plasser i Norge. Arne Skauge var i et replikk-
ordskifte opptatt av norskeide bedrifter. Han sa
det slik:

«Det vil i debatten være viktig for oss å
drøfte en politikk som skal legge til rette for
at vi får norskeide bedrifter i Norge, et norsk
næringsliv som vi føler er vårt eget.»
Han viste til Freia. Han viste til Viking As-

kim, og han sa at dette er dagens norske regime.
Det er ikke EØS.

Med fri flyt av kapital, som Arbeiderpartiet
og Høyre går inn for, er det ingen overraskelse
at utenlandsk kapital kjøper de beste bedrifte-
ne, bedrifter med gode produkter og de bedrifte-
ne som har markeder. Ingen har vel trodd at de
skal kjøpe de dårligste. Derfor er det en viktig
del av vår industripolitikk å sikre norsk eier-
skap.

Når Høyre nå ønsker å drøfte en politikk for
norskeide bedrifter og Skauge har tatt dette
opp, så spør jeg: Hva har Høyre å bidra med?
Hvilke virkemidler vil Høyre bruke? Hvilken
innflytelse, hvilken styringsrett eller hvilket
koordinerende styringsansvar mener Høyre
det offentlige bør ha?

Senest i dag tidlig fikk vi høre at et ameri-
kansk selskap legger ned 120 lønnsomme ar-
beidsplasser ved Nordiskafilt, og Skauge sier at
dette er dagens Norge og ikke EØS. Derfor stil-
ler jeg mine spørsmål. Jeg håper jeg får et svar,
og at svaret ikke er reduserte skatter og lavere
avgifter. For det er ingen utenlandsk kapitalist
som vil la være å kjøpe en norsk bedrift fordi det
er lave skatter i Norge.

Anders Talleraas: Jeg må få lov til å starte
med å svare at det svaret Thor-Eirik Gulbrand-
sen ikke ville ha, skal han få. Det er ganske vik-
tig for å drive norsk næringsliv at det er ramme-
betingelser som gjør at det blir lønnsomt. Lave-
re skatter og lavere avgifter er vesentlig for det.

Dette med mangel på norsk eierskap er et
problem for Norge, for norske bedrifter og for
nyskaping av arbeidsplasser. Spørsmålet er
hvordan vi kan forbedre det. Jeg må bare si som
min ærlige og oppriktige mening at jeg har
ingen tro på at man kan forbedre det ved å gi
staten sterkere styringsrett over at det skal
være norske som eier, uansett. Det som man
kan håpe på eller drømme om, er at vi kommer i
en slik konkurransemessig situasjon i Norge at
det blir interessant å eie bedrifter, at det blir
spennende og lønnsomt å etablere nye bedrifter,
at det blir lønnsomt å eie bedrifter i Norge, og at
man får avkastning, slik man kan få ved andre
investeringer.

Noe av hovedproblemet ved å drive norsk næ-
ringsliv i dag er at de aller fleste andre plasse-
ringer av kapital enn det å eie bedrifter har gitt
høyere avkastning. Da kan man ikke vente at
idealismen er så stor at norske kapitalister i
lengden vil plassere nok kapital inn i norsk næ-
ringsliv. Men svaret er ikke mer reguleringer.
Det er større frihet, større muligheter for å tje-
ne penger ved å eie og i tillegg en omlegging av
politikken. Men det skal vi komme tilbake til se-
nere i høst også. En kan jo håpe at Arbeiderpar-
tiet da vil lytte til noen fornuftige råd fra det
norske Høyre som kan bedre situasjonen.

Johan J. Jakobsen (fra salen): Hr. president,
til dagsordenen.

Presidenten: Hr. Johan J. Jakobsen får ordet
til dagsordenen.

Johan J. Jakobsen: Presidenten er selvsagt i
sin fulle rett formelt sett når han fordeler re-
plikkene slik han nå gjør, slik at Arbeiderpar-
tiet kan få to replikker på Høyre og Høyre vice
versa kan få tilsvarende på Arbeiderpartiet.
Det å legge forholdstallsprinsippet til grunn gir
selvsagt presidenten god dekning for å gjøre
dette.

Men hensikten med et replikkordskifte skal
være å klarlegge spørsmål. Det er først og
fremst de fraksjoner som står mot hverandre i
saken, som har behov for å få klarlagt uklare
spørsmål. Vi opplever at Senterpartiet blir ut-
fordret i omtrent hvert eneste innlegg fra Høyre
og Arbeiderpartiet. De samme partiene bruker
så sin replikkadgang til å stenge Senterpartiet
ute fra muligheten til raskt å kunne komme til
orde og ta til motmæle mot det som sies.

Som sagt - presidenten er i sin fulle rett for-
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melt sett, og jeg vet at Presidentskapet har fun-
net at Senterpartiet har hatt relativt mange re-
plikker i denne debatten. Men jeg ber allikevel
både presidenten og partigruppene i Stortinget
om å legge litt større vekt på hva som er hen-
sikten med et replikkordskifte, og at ikke de
største partiene bruker tiden til nærmest å
skjerme hverandre mot replikk fra opposisjo-
nen ved å stille spørsmål og replikker som tar
sikte på å klargjøre forhold som i stor grad alle-
rede er klarlagt gjennom den brede enighet i
innstillingen mellom nettopp Arbeiderpartiet
og Høyre.

Presidenten: Presidenten vil gi adgang til
korte merknader fra de parlamentariske ledere
eller dem som måtte ønske det fra hver enkelt
partigruppe når det gjelder dette spørsmålet.
Presidenten vil imidlertid ikke invitere til noen
stor debatt, i og med at en må regne med at dette
for så vidt var avtalt, og at en her følger en sed-
vane og en praksis som er innarbeidet i Stortin-
get når det gjelder adgang til replikker og for-
deling av replikker.

Presidenten vil også si at etter en rask opp-
telling har Senterpartiet så langt hatt 10 eller
11 replikker. Arbeiderpartiet har hatt 12 eller
13, og med den styrke som disse to partiene har i
parlamentet, fant presidenten det rimelig - på
bakgrunn av at det var svært mange som hadde
bedt om ordet i replikkordskiftet - å gi ordet til
Arbeiderpartiets Thor-Eirik Gulbrandsen som
siste replikant i dette replikkordskiftet.

Anders Talleraas: Bare kort for å støtte presi-
denten i den praktiseringen som blir brukt når
det gjelder replikkordskiftet. Vi har tidligere
hatt protester på dette fra Senterpartiet. Det
virker nesten som om Senterpartiet er innstilt
på at det er meningsmålingene som skal legges
til grunn for fordeling av taletid i Stortinget
istedenfor representantantallet. Men det er
klargjort, det er blitt drøftet mellom gruppele-
derne og Presidentskapet, og den linjen som blir
fulgt når det gjelder fordeling av replikker og
taletid og alt mulig, er i godt samsvar med sik-
ker tradisjon i Stortinget. Presidenten har min
fulle støtte til å fortsette den linjen som er valgt
for debatten.

Roger Gudmundseth: Jeg skal også gjøre mitt
for å medvirke til at denne seansen blir kortest
mulig.

Presidenten er selvsagt på trygg grunn i sine
vurderinger og handlinger. Han har vår fulle
støtte.

Representanten Jakobsen, som tok opp dette
spørsmålet, pekte på det som er replikkordskif-
tets første og fremste hensikt, nemlig at det
gjennom replikkordskiftet skal avklares og

klarlegges spørsmål som er av betydning for
hvorfor det enkelte partiet avgir sine respektive
stemmer. Der føler selvfølgelig Arbeiderpartiet
et behov for å få klarlagt hvorfor også Høyre
stemmer slik som de gjør. Vi kommer til å fort-
sette å benytte vår naturli ge rett til å få klarlagt
de spørsmål som vi finner å ville stille gjennom
replikkordskiftet.

Carl I. Hagen: Jeg må få lov til å innrømme at
jeg egentlig synes det er litt usmakelig at Johan
J. Jakobsen prøver å fremstille seg selv og Sen-
terpartiet som den forfulgte uskyldighet over-
for det norske folk. Det er ingen tvil om at det i
mange sammenhenger, i hele EØS-debatten og
behandlingen i Stortinget, har vært fattet ved-
tak nettopp for å tilfredsstille Senterpartiet.
Ved flere korsveier har man tatt veldig hensyn
til Senterpartiet.

Så skal man plutselig klage over en metode å
organisere debatten på som Senterpartiet tid-
ligere har gitt sin tilslutning til. Jeg har aldri
noen gang før hørt hr. Jakobsen eller noen fra
Senterpartiet si at presidenten skal tildele re-
plikker basert på en politisk vurdering av inn-
holdet i den tale som har vært fremført, for å fin-
ne ut hvilket politisk parti som fortjener å få lov
til å svare eller angripe taleren. Det er det Ja-
kobsen legger opp til, at presidenten skal be-
gynne politisk å vurdere hvilket parti som pas-
ser inn her, og hvilket som ikke passer inn. Had-
de man måttet gjøre det, er det veldig mange
sammenhenger hvor Senterpartiet i hvert fall
ikke ville fått noe særlig med replikker.

Jeg finner det usmakelig og ser det som et
rent forsøk på å fremstille seg selv og Senter-
partiet som den forfulgte uskyldighet overfor
det norske folk. Sannheten er nøyaktig det mot-
satte.

Kjellbjørg Lunde: Presidenten er ikkje å kri-
tisere, det er heilt klart. Han har alt det formel-
le og fordelingsprinsippa på si side. Men likevel
synest eg kanskje det er grunn til å peike på det
Johan J. Jakobsen tok opp. Vi som har sete her
på andre dagen trufast i salen og følgt med i des-
se replikkrundane, har i alle fall registrert at
Høgre og Arbeidarpartiet utnyttar si mogleg-
heit til fulle, og det har dei full rett til. Og den
klargjeringa som kjem i desse replikkrundane,
er veldig bra, synest eg, for den fortel tydeleg at
desse to store partia her i salen støttar kvarand-
re fullt ut, og dei verkar ganske finurlege der dei
prøver å ta replikkar på kvarandre. Eg synest
det er greitt at det kjem fram.

Så er det og veldig illustrerande at når to par-
ti som er så einige i sak, i alle replikkrundar
brukar dei moglegheitene dei har, hindrar det
at dei som har eit anna syn, får kome til orde. Så
sit det norske folk som følgjer denne debatten,
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og er vitne til dette, og eg er ikkje i tvil om kven
som taper, og kven som vinn på den runden.
Sidan presidenten har det formelle på si side,
rekner eg med at dette går vidare i det sporet
som det er kome inn i, og eg tar det som sagt med
stor ro. Men eg hadde lyst til å seie dette, for slik
fungerer dette replikkordskiftet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet un-
der denne delen av debatten, og presidenten be-
trakter den da som avsluttet. Vi går tilbake til
talerlisten.

Oddrunn Pettersen: Næringslivet i distrikte-
ne er i stor grad eksportrettet. Store deler av
vår eksportrettede industri ligger nettopp i
Distrikts-Norge. Virksomheter i distriktene
har lange tradisjoner i å søke ut til andre land
for å finne markeder for det de har produsert.

Den dominerende del av vår eksport er rå-
stoff og halvfabrikata. Det viktigste råstoffet vi
har på kysten, er fisken. Vi eksporterer, som fle-
re har vært inne på, 90 pst. av vår fisk og våre
fiskeprodukter, og denne eksporten domineres
også av leveranser av råstoff og halvfabrikata.
Vi eksporterer til et marked hvor forbrukerne,
eller markedet, om man vil, etterspør produk-
ter av høy kvalitet som er mest mulig foredlet.

Handelshindringer og tollbarrierer har med-
ført at vår fiskeindustri har hatt problemer med
å delta på dette markedet.

Vårt aller største marked er EF. EF/EFTA-
markedet tar ca. 75 pst. av vår eksport. Størs-
teparten av vårt råstoff blir eksportert til EFs
fiskeindustri. Arbeidsplassene skapes ikke på
kysten vår, men i det markedet vi skal konkur-
rere med. I stedet for å bruke det viktigste rå-
stoffet for å sikre bosetting og sysselsetting,
eksporterer vi arbeidsplasser ut av Norge og ut
av distriktene.

Selv om vi i EØS-avtalen ikke har oppnådd
full tollfrihet på all fisk og alle fiskeprodukter,
innebærer EØS-avtalen en vesentlig forbed-
ring. EFs tollregime er slik innrettet at det skal
tjene EFs fiskeindustri, med lav toll på ubear-
beidet fisk og høy toll på videreforedlede pro-
dukter. Dermed har EFs tollsystem også påvir-
ket og vært med på å bestemme strukturen i vår
fiskerinæring. EØS-avtalen innebærer at dette
systemet blir revet opp, og vår handlefrihet
øker. Fiskeindustrien vil langt på vei få de sam-
me rammevilkår som konkurrentene arbeider
under, og med ytterligere forbedringer av ram-
mevilkårene vil vi ha en slagkraftig industri.
EØS-avtalen løser selvsagt ikke alle våre pro-
blemer - heller ikke de problemer vi har i fis-
kerinæringen. Men den åpner muligheter som
det nå er opp til næringen å utnytte.

Vi har mistet flere tusen arbeidsplasser i fis-
keindustrien de siste årene. Samtidig har EF

bygd opp flere tusen arbeidsplasser i sin fis-
keindustri. Grunnlaget for denne industrien i
EF-landene er råstoff fra Norge og den beskyt-
telse mot konkurranse som tollsystemet har
gitt. . -

Senterpartiet og SV mener at vi bør fortsette
som i dag. De er åpenbart tilfreds med at vi får
levert vårt råstoff til vårt viktigste marked, som
bygger opp arbeidsplasser gjennom sin videre-
foredling. De mener at vår eksport til EF ikke er
noe problem, fordi EF vil være interessert i vårt
råstoff til sin industri. De har så langt i denne
debatten ikke ofret ett ord på den verdiskaping
som er nødvendig for å sikre våre kystsamfunn.

Skal vi sikre bosettingen i Kyst-Norge, tren-
ger vi flere arbeidsplasser. En stor del av disse
arbeidsplassene kan vi skaffe oss gjennom en
økt verdiskaping av den fisken vi tar på land. Vi
må vinne tilbake de arbeidsplassene som er
gått tapt. Fiskerinæringen kan vise seg å bli vår
viktigste vekstnæring.

Siden 1980 har vi hatt en fiskeriavtale med
EF. EF-landenes fiskere har fisket i våre far-
vann - også i Barentshavet. Norske fiskere fis-
ker i EFs farvann. Avtalen innebærer ikke av-
givelse av råderett over våre fiskeressurser. Det
er selvsagt også tilfelle med det utvidede fiske-
risamarbeidet Norge og EF nå er blitt enige om.
Siden 1983 innebærer avtalen at verdien av den
fisk som tas opp av begge parter gjennom den
årlige kvotebyttingen, skal være i balanse. Slik
er det selvsagt også i det utvidede fiskerisam-
arbeidet som nå er nedfelt i fiskeribrevet.

Vi må konstatere at selv om handelsavtalen
med EF av 1973 har tjent sin hensikt, er den
ikke noe redskap å bygge den videre utvikling
på. I de 20 år den har fungert, har den ikke gitt
merkbar bedring når det gjelder våre tollbetin-
gelser for handel med fisk på EFs marked.

Senterpartiet og SV har ikke noe alternativ
til den avtalen vi drøfter i dag. De vil bygge på
den eksisterende handelsavtale og gjennom re-
forhandlinger forbedre denne. Samtidig som de
beskriver et EF som gjennom EØS-avtalen vil
påføre det norske samfunn ubotelig skade, me-
ner de at Norge uten problem vil få reforhandlet
handelsavtalen - og det med et resultat som
skal møte de behov vi har.

Vi har lang erfaring med at den nasjonale vil-
jen til satsing på distriktspolitikk er det avgjø-
rende. Tyngden i distriktspolitiske virkemidler
har variert etter hvem som har sittet med re-
gjeringsmakten. Arbeiderpartiet har stått og
står for en sterk satsing i Distrikts-Norge. De
gangene Senterpartiet har hatt sete i regjerin-
gen, har ikke den distriktspolitiske satsingen
vært det mest markante politikkområdet.

Med en EØS-avtale vil det fortsatt være slik
at satsingen på distriktene vil være avhengig
av den politiske vilje i dette hus. Senterpartiet
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og SV har ikke grunnlag for sin påstand om at vi
ikke kan fortsette med en sterk satsing i dist-
riktspolitikken. Ikke noen av de tyngste virke-
midlene vil bli endret dramatisk med EØS-av-
talen. Vi kan opprettholde statsbankene, diffe-
rensiert arbeidsgiveravgift, transportstøtten,
lån og tilskudd til investeringer, for å nevne
noen.

Senterpartiet og SV har en beskrivelse av det
norske samfunn som bør vekke forundring.
Aller helst bør det norske samfunn stoppe opp
og forbli som i dag. Vi Jiar verken kraft eller
evne til å møte framtida med de mulighetene og
de endringene det innebærer. Vi er dømt til å
lide nederlag i vårt møte med verden. Vi har
ingenting vi skulle ha sagt, og det er ingenting
vi kan bidra med i et forpliktende samarbeid.
Dersom vi gjennom EØS-avtalen skulle innlate
oss på et tettere og mer forpliktende samarbeid
i Europa, vil de verdiene som kjennetegner vårt
samfunn, gå tapt. Derfor bør vi etter disse par-
tienes mening velge å stå utenfor og spille fyr-
tårnrollen, og gjennom den påvirke utviklingen
på en rekke felter i Europa. Det er Senterpar-
tiets og SVs oppskrift på hvordan vi skal møte
framtida.

Arbeiderpartiet har sterk tro på Distrikts-
Norge. Vi har tro på menneskene som bor der,
tro på verdiene og kvalitetene som fins der, og vi
har tro på at vi er i stand til å utnytte mulig-
hetene. Vi mener at vi med stor kraft og frimo-
dighet kan møte den virkelighet som omgir oss,
og at vi er i stand til å yte gode bidrag til den
framtida vi skal inn i.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til tre replikker.

Magnus Stangeland: Først ein honnør til pre-
sidenten.

Vi hadde nettopp eit innlegg som klart viser
at det er Senterpartiet og SV som er angripne
frå Arbeidarpartiet si side når det gjeld denne
EØS-avtalen. Og eg er litt forundra over tidle-
gare fiskeristatsråd Oddrunn Pettersen når ho
så til dei gradar som ho gjorde i dette innlegget,
hyllar EØS-avtalen og fortel kor stor verdi og
kor stor giv dette skal få for norsk fiskerinæ-
ring.

Eg vil berre ganske enkelt spørja om ikkje re-
presentanten Oddrunn Pettersen har merka
seg at det ikkje berre er Senterpartiet og SV
som meiner denne avtalen er dårleg for norsk
fiskerinæring. Til og med eit omtrent samrøys-
tes fiskarlag meiner dette er for dårleg. Det er jo
ikkje lenge sidan vi fekk ei tilråding frå Fiskar-
laget om at denne avtalen burde vi gå imot. Eg
meiner at som tidlegare fiskeristatsråd burde
Oddrunn Pettersen vera litt audmjuk overfor
den gruppa som også har meining om kva som

er godt og kva som er dårleg for norsk fiskeri-
næring.

Eg vil då spørja representanten Oddrunn
Pettersen heilt til slutt når det gjeld dei tolletta-
ne vi har fått, og som vi bytta med ressurstil-
gang: Ser ikkje Oddrunn Pettersen prinsipielle
vanskar når ein vidare skal forhandla om ein
betre marknadstilgang til EF, at ein då må hal-
da fram med å bytta med ressursar? Eller er
dette eit prinsipp som Arbeidarpartiet no mei-
ner er all right for det vidare samarbeidet med
EF på fiskerisektoren?

Oddrunn Pettersen: Vi hadde tilløp til en de-
batt om. folkeopplysning under gårsdagens de-
batt. Magnus Stangeland forfølger nå denne
typen folkeopplysning som Senterpartiet har
lagt seg på.

For det første er det slik at fiskerinæringen
består av flere deler, og både industrien og de
som eksporterer, har understreket verdien av
de lettelsene vi nå har oppnådd. Selvsagt har
jeg registrert at Fiskarlaget har sin oppfatning.
Det hører med i et demokrati at man skal kunne
hevde sine oppfatninger.

Jeg må bestemt avvise den typen folkeopplys-
ning som representanten Stangeland bedriver.
Det er ingen kobling mellom det som ligger i
EØS-avtalen av tollettelser og det utvidede fis-
kerisamarbeidet med EF som er nedfelt i brev-
vekslingen. Selv om vi ikke fikk de tollettelsene
vi helst ville ha, nemlig full tollfrihet - det had-
de vært det aller beste - er det slik at de lettelse-
ne vi har oppnådd, gir vår fiskerinæring fornye-
de muligheter til å skape verdiene og arbeids-
plassene i dette landet og ikke eksportere dem
til EFs fiskeindustri.

Nils O. Colten: I Norge har me ord på oss for å
vera flinke fiskarar, og eg trur faktisk at det er
tilfellet. Men samtidig har me ord på oss for ik-
kje å vera så særleg flinke med å foredla råstof-
fet vårt. Norge er ein råstoffleverandør når det
gjeld fisk, heiter det, og eg trur det og er riktig.
Ein av hovudgrunnane til at det er slik, er vel
dei høge tollbarrierane som me møter når me
skal eksportera fiskevarene våre. Dei siste åra
har me sett ei utvikling der ein stor del av råfis-
ken vår går på trailerar frå Finnmark og like
ned til Danmark. Dette skjer endå ein må køyra
den lange vegen det eigentleg er frå Finnmark
til Danmark.

Då er spørsmålet mitt: Korleis vil represen-
tanten Oddrunn Pettersen vurdera ein situa-
sjon der f.eks. både Finland og Sverige er EF-
medlemer, og der freistinga for vår fiskeindu-
stri i Båtsfjord, i Vadsø og kor den måtte liggja,
vil vera enorm til å flagga ut bedriftene sine
over grensa til eit EF-land som ligg ganske
nær? Finnmark er ein bastion når det gjeld nei
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til EØS og til EF. Men eg vil berre spørja: Vil ik-
kje ein slik visjon om utflagging av viktige be-
drifter frå vår nordlege landsdel vera eit kraftig
argument både for ja til EF og ja til EØS?

Oddrunn Pettersen: Jeg er selvsagt enig med
representanten Golten i at det er all grunn til å
bekymre seg over de tap av arbeidsplasser vi
har hatt i fiskeindustrien. Og spesielt sørgelig
er det at de som bygger opp sine arbeidsplasser
på vårt råstoff, er de vi skal konkurrere med på
vårt aller viktigste marked. Derfor er det
enormt viktig, som jeg også sa i mitt første inn-
legg, at de rammevilkårene som vår fiskeindu-
stri skal jobbe under, er mest mulig lik de våre
konkurrenter har. Og EØS-avtalen legger slike
rammevilkår, på tross av den svakhet den har
ved at vi ikke oppnådde full tollfrihet. Dersom
vi på nasjonalt grunnlag er i stand til ytterlige-
re å forbedre rammevilkårene for industrien, er
det min oppfatning at vi vil få en meget slag-
kraftig næring, en meget slagkraftig fiskeindu-
stri, som er i stand til å skaffe frem det arbeids-
plasstilfanget som vi trenger for å sikre boset-
tingen og sysselsettingen på kysten.

Det er derfor bekymringsfullt i vårt forhold
til EF - enten det består av de 12 landene som i
dag eller også med våre naboland ~ om vi blir
stående utenfor. Da vil vi møte nettopp den type
hindringer for vår fiskeindustri som vi ikke
trenger. Snarere er det sånn at vi trenger å skaf-
fe vår fiskeindustri likeverdige rammevilkår.

Jens Marcussen: Jeg hørte med interesse vår
tidligere fiskeriminister Oddrunn Pettersen
tale om nødvendigheten av å finne marked for
våre fiskeprodukter, og om tilpasning til det
markedet vi skal gå inn i. Hun sa i sitt første
innlegg at vi hittil har eksportert arbeidsplas-
ser til EF-området. Oddrunn Pettersen vil da
sikkert, som tidligere fiskeriminister, være vel
kjent med en av de viktigste grunnene til hvor-
for vi i dag eksporterer arbeidsplassene. Det er i
stor utstrekning energiavgiftsnivået for vår fis-
keforedlingsindustri som ruinerer arbeidsplas-
sene, med opptil 140 000 kr i avgift pr. arbeids-
plass i Norge - kontra null avgift i de landene vi
skal konkurrere med.

La meg da få lov til å spørre representanten
Oddrunn Pettersen: Vil hun arbeide for å få fjer-
net disse ødeleggende avgiftene, utover de stak-
kars syv ørene av 62 øre som er foreslått i det
fremlagte budsjett for 1993?

Oddrunn Pettersen: Ja, det er selvsagt slik
som representanten Marcussen nevner, at det
er mange deler som er med på å skape de totale
rammevilkår. Jeg deler hans oppfatning av at
det er nødvendig å se på en rekke forhold, for å
skape likeverdige rammevilkår.

Men det er nok min oppfatning at det som
sterkest har hindret oss i å klare å bygge opp en
foredlingsindustri og dermed gjort at vi har tapt
flere tusener arbeidsplasser på kysten, først og
fremst har vært tollmurer og andre former for
handelshindringer.

Men jeg er enig med representanten Marcus-
sen i at avgiftssystemet kan være en viktig del
av rammevilkår. Derfor er det min oppfatning
at man ikke skal bagatellisere den reduksjon i
avgifter som deler av vår fiskeindustri vil nyte
spesielt godt av. Jeg tror at den avgiftslettelse
som er kommet i budsjettet, også vil ha positive
virkninger, spesielt for den delen av industrien
som har med sildemel og sildeolje å gjøre.

Presidenten: Dermed er replikkordskiftet
omme, og presidenten går tilbake til talerlisten.

Johan J. Jakobsen: Debatten om EØS-av-
talen har så langt vist at flertallet i Stortinget
har hastverk med å få vedtatt avtalen. Til tross
for voksende skepsis i folket og sterke henstil-
linger fra tunge grupper om å utsette behand-
lingen, insisterer flertallet på at avtalen skal
behandles og avgjøres politisk nå. Eller kanskje
er det nettopp den voksende motstanden mot
EF og EØS som dagens meningsmålinger i Af-
tenposten og Bergens Tidende dokumenterer,
som gjør at flertallet vil ha EØS-avtalen ferdig-
behandlet så raskt som mulig?

Etter alle solemerker vil flertallet i Stortin-
get i kveld godkjenne en ratifikasjon av EØS-
avtalen. Et slikt vedtak vil i realiteten inne-
bære full norsk økonomisk integrasjon med EF.
Det er sterkt å beklage at en så viktig beslut-
ning blir fattet på et usikkert grunnlag. Når
skepsisen mot EØS-avtalen nærmest har eks-
plodert de siste månedene, skyldes det både at
folk har fått bedre kjennskap til avtalens inn-
hold og den store usikkerhet som gjør seg gjel-
dende på stadig flere områder, en usikkerhet
som Regjeringen ikke har maktet å bringe klar-
het i.

I debatten om utsettelsesforslagene i går ble
det fokusert på den usikkerhet som er knyttet
til EFs forslag til oljedirektiv, usikkerheten om-
kring sosial dumping og det faktum at Stortin-
get skal vedta en EØS-avtale som betyr en svek-
kelse av vår konsesjonslovgivning, uten å kjen-
ne til hvilke tiltak Regjeringen vil foreslå i ste-
det for dagens bestemmelser. Dagens nyhets-
melding om utflagging av ytterligere en lønn-
som bedrift har i høy grad aktualisert det siste
spørsmålet.

Men usikkerheten stopper ikke her. Heller
ikke fiskeridelen er klar. Det viktige spørsmål
om transitt av fisk er fortsatt uavklart. Det skal
føres nye forhandlinger, og resultatet skal vi
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først få vite etter at Norge har ratifisert EØS-
avtalen!

Jeg vil også nevne den usikkerhet som er
knyttet til spørsmålet om vår framtidige dist-
riktspolitikk. Ingen av våre nåværende støtte-
ordninger har vært gjenstand for forhandlin-
ger. Først når EØS-avtalen har trådt i kraft,
skal Norges distriktspolitiske virkemidler prø-
ves og eventuelt godkjennes av et kontrollorgan
som skal legge EØS-avtalens - dvs. EFs - prin-
sipper til grunn. Vi skal altså ta stilling til EØS-
avtalen i dag uten å vite hvilke distriktspolitis-
ke virkemidler vi i framtida skal kunne bruke i
Norge!

Jeg vil dvele litt ved spørsmålet om våre
framtidige muligheter for å kunne føre en aktiv
politikk for en stabil bosetting i Norge. For det
første vil forkjørsrett for markedskreftene føre
til økt sentralisering. Gjennomføringen av det
indre marked vil ifølge økonomiprofessor Tore
Thonstad føre til en selvforsterkende markeds-
styrt sentraliseringsprosess. I skyggen av EØS
skjer det dessuten en målrettet EF-tilpasning
av vår fiskeri- og landbrukspolitikk som også
vil svekke distriktene. Og som sagt: Vi vet ikke
hvilke distriktspolitiske virkemidler vi kan be-
holde i framtida.

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har i
innstillingen en dristig påstand som det etter
min oppfatning ikke finnes saklig grunnlag for.
Disse to partiene viser bl.a. til:

« . . . at den differensierte arbeidsgiverav-
giften fortsatt skal kunne videreføres som
viktig distriktspolitisk virkemiddel.»
Den forrige handelsminister, Eldrid Nordbø,

var ærlig nok til å innrømme fra Stortingets
talerstol at hun selvfølgelig ikke kunne gi noen
garanti for hva som kan skje når de distriktspo-
litiske virkemidlene skal godkjennes eller noti-
fiseres, som det heter.

Flertallet i utenrikskomiteen består av par-
tier med helt ulike oppfatninger av EØS-av-
talens begrensninger og hvilke styringsmulig-
heter den gir grunnlag for. For Arbeiderpartiet,
Høyre og Fremskrittspartiet er denne avtalen
bare et skritt mot fullt norsk EF-medlemskap.
Både statsministeren og saksordføreren fra Ar-
beiderpartiet la i gårsdagens debatt stor vekt
på Regjeringens og Stortingets styringsmulig-
heter.

Men Arbeiderpartiets argumentasjon er
egentlig innbyrdes motstridende: På den ene
siden hevdes det at EFs utkast til oljedirektiv
og direktivet som åpner for sosial dumping, er
uakseptable i sin nåværende form. Dette er alt-
så en åpen innrømmelse av at disse direktivfor-
slagene er i strid med norske interesser. På den
annen side går ledelsen i Arbeiderpartiet inn
for å sende en søknad om norsk EF-medlem-
skap som vil frata Norge retten til å bruke veto.

En medlemskapssøknad innebærer at en i ut-
gangspunkt godtar både Romatraktaten, En-
hetsakten og EFs langsiktige mål om en poli-
tisk og økonomisk union. Når EFTA-landene
ikke fikk varige unntak i forbindelse med EØS-
avtalen, er det liten grunn til å anta at vi får
varige unntak fra EFs direktiver ved et even-
tuelt EF-medlemskap!

Senterpartiet vil bruke de muligheter EØS-
avtalen gir - herunder vetoretten - til å for-
hindre at Norge må ta inn i sitt lovverk EF-be-
stemmelser som skader norske interesser. Mot
denne bakgrunn gir statsministerens innlegg i
går god veiledning. Statsministeren sa:

«Regjeringen, norske parlamentarikere og
representanter for organisasjonene skal iva-
reta norske interesser i EØS-sammenheng.»
Og hun fortsatte:

«Og vi vil være rede til å bruke den retten
avtalen gir oss til å motsette oss at forslaget
blir til felles EØS-regel, dersom vi finner det
nødvendig.»
Dette er interessant. Gro Harlem Brundt-

land har i realiteten invitert norske parlamen-
tarikere til å forsvare norske interesser i EØS-
sammenheng ved å bruke den retten avtalen gir
oss til å motsette oss EF-direktiver.

Dette er interessant også sett i sammenheng
med EØS-avtalens Artikkel 120. Herer det bl.a.
understreket at eksisterende avtaler, herunder
frihandelsavtalen, ikke oppheves som en kon-
sekvens av EØS-avtalen. Eksisterende avtaler
skal kunne komme til anvendelse

«dersom en avtalepart sier opp EØS-av-
talen, eller i tilfelle av delvis opphør av EØS-
avtalens bestemmelser i henhold til avtalens
artikkel 102».
Artikkel 102 sier bl.a. at dersom EØS-komi-

teen innen gitte frister ikke kommer fram til
enighet om nye regler,

«betraktes den del av Avtalens vedlegg som
berøres direkte av EFs nye regler, som mid-
lertidig satt ut av kraft»

- altså som midlertidig satt ut av kraft. Så lenge
vi har en EØS-avtale, vil vi få en strøm av nye
EF-direktiver til behandling i Stortinget.

Saksordfører Gunnar Skaug sa i et replikk-
ordskifte i gåi\at han gledet seg til den fram-
tidige diskusjon i Stortinget om nye EF-direkti-
ver.

For en som ønsker norsk EF-medlemskap, og
som således ønsker at Norge skal overta EFs
lov- og regelverk fullt ut, er dette en logisk hold-
ning. Jeg er imidlertid ikke sikker på at alle re-
presentanter som står bak EØS-avtalen, med
samme entusiasme ser fram til denne debatten.

EØS II, som vil inneholde ca. 250 direktiver,
vil komme til Stortinget en gang på nyåret. Da
vil det trolig ligge en søknad om norsk EF-med-
lemskap i Brussel. Og som Thorbjørn Berntsen
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har sagt: Søker en ora medlemskap, må det
være fordi en ønsker å bli medlem i EF.

Jeg har understreket Senterpartiets hold-
ning ved behandlingen av nye EF-direktiver i
Stortinget. Men hvor interessert vil Arbeider-
partiet, Høyre og Fremskrittspartiet være i å
motsette seg vidtrekkende EF-direktiver når
de samme partiene faktisk ønsker at Norge skal
adoptere EFs lov- og regelverk fullt ut? Tiden
vil vise.

Når Arbeiderpartiets landsmøte om tre uker
trolig vil gi grønt lys for en norsk søknad om EF-
medlemskap, vil EF-debatten gå inn i en ny
fase. Men det betyr ikke at EØS-debatten tar
slutt. I forbindelse med EØS II og stadig nye
EF-direktiver, vil EØS være en forsmak og en
kontinuerlig illustrasjon av hva veien mot et
stadig mer EF-likt samfunn vil innebære. Fordi
det i 1989 ble lagt et tett lokk på EF-debatten i
stortingsvalgkampen, vil spørsmålet om norsk
EF-medlemskap selvsagt bli det sentrale tema i
neste valgkamp. Men samtidig vil det også bli
en valgkamp hvor det foreløpige regnskap for
EØS vil spille en viktig rolle.

To dagers debatt om EØS-avtalen vil trolig
ikke påvirke resultatet ved avstemningen i
kveld. Men debatten har i det minste under-
streket at kampen mot EØS og det EF-like sam-
funn vil fortsette.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til tre replikker.

Jan Elvheim: Det forundrer meg at hver gang
vi tar replikker på innlegg fra Senterpartiet
eller SV, er vi nødt til å presisere at vi mener
man har hatt god nok tid til å gjennomgå EØS-
avtalen her i huset. Og hver gang må vi også
presisere at de eneste som ber om utsettelse for
å få gjennomgå EØS-avtalen, er de to partiene
som sa nei til EØS-avtalen nesten før vi fikk den
på bordet. Så jeg er av den formening at uansett
innholdet av denne avtalen, ville det antakelig
ha vært noen som hadde gått imot - men ikke ut
fra realitetene i den saken som ligger på bordet.

Senterpartiet har en tendens til å gå ut og si
at EØS-avtalen medfører at vi gir fra oss ressur-
sene på kysten. Vi må vel alle innrømme at vi
har et problem nettopp når det gjelder ressurs-
siden, og at det er gjort en del bytte der. Men når
Senterpartiet hele tiden er så freidige å si at
dette er det EØS-avtalen som er årsaken til, da
får jeg store problemer. For i 1986 hadde vi en
regjering som bl.'a. representanten Johan J. Ja-
kobsen var statsråd i, og den regjeringen sendte
som kjent det såkalte Reiten-brevet til Brussel.
Og i går i debatten kom det opp folk fra Senter-
partiet og sa at de var forundret over at repre-
sentanter fra Arbeiderpartiet og Høyre ville
bruke Reiten-brevet fra denne talerstol, for det

kunne komme byråkratiet i Brussel for øre.
Vi vet alle sammen at Reiten-brevet har

skapt problemer for oss. Vi vet at det er blitt
dradd fram i forhandlingene. Og nå er spørsmå-
let mitt: Er det ut fra de innspillene som er kom-
met fra Senterpartiet, at Johan J. Jakobsen og
andre fra Senterpartiet som var medlemmer av
regjeringen den gangen, tar avstand fra de bre-
vene de skrev, underskrevet med Det Kongelige
Fiskeridepartementet?

Johan J. Jakobsen: Jeg er overrasket over at
representanten Elvheim startet sin replikk
med å henvise til debatten vi hadde i går om den
usikkerhet som knytter seg til saken vi nå be-
handler. Jeg har både i går og i dag brukt tid på
å dokumentere og understreke den faktiske
usikkerhet, og dette er ikke noen form for tre-
nering. Vi har usikkerheten knyttet til oljedi-
rektivet og dets konsekvenser hvis det blir
iverksatt, usikkerheten knyttet til spørsmålet
om sosial dumping, usikkerheten som Kgger i at
transittspørsmålet ennå ikke er ferdigbehand-
let, og usikkerheten ved det faktum at våre dist-
riktspolitiske virkemidler skal godkjennes av
et kontrollorgan etter at vi har ratifisert av-
talen. Hvis ikke distriktsrepresentanten Elv-
heim ser svakhetene ved dette beslutnings-
grunnlaget, må jeg si det overrasker meg stort.

Folk har krav på gjennom den offentlige de-
batt å få vite på hvilket grunnlag dette storting
fatter så viktige beslutninger at det i realiteten
dreier seg om full norsk økonomisk integrasjon
i EF. Jeg synes det er et folkekrav at de usikker-
hetsmomentene som nå er nevnt, passerer på
en slik måte at folk også blir gjort kjent med
dem.

Så var det Reiten-brevet. Det diskusjonen
har gått om når det gjelder fiskeriordningen, er
først og fremst den kobling mellom ressursad-
gang og markedsadgang som ligger i en fiske-
riordning alle vil måtte se er en reell del av
EØS-avtalen. Noen slik kobling forelå over-
hodet ikke i det brev representanten Elvheim
nå refererte til. Jeg er ganske overrasket over at
et medlem av fiskerikomiteen - til overmål fra
Nord-Norge - fra Stortingets talerstol leverer
et så helhjertet forsvar for en fiskeriløsning som
en samlet fiskerinæring faktisk har tatt av-
stand fra.

Dag C, Weberg: Jeg hadde i sin tid gleden av å
gå på samme skole som Johan J. Jakobsen, ja
faktisk i samme klasse, uten at det har ført til at
vi har sammenfallende syn på den utvikling
som nå finner sted i Europa, og de ideer som lig-
ger bak, ideer representanten Syse på en ut-
merket måte trakk opp i et innlegg tidligere i
dag.

Når Jakobsen nå peker på den økende skep-
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sis som er å finne blant folk, synes det som om
dette skal være et resultat av den opplysnings-
virksomhet SV og Senterpartiet har drevet. De
har nå bidratt til å skape usikkerhet om olje-
direktiv, om sosialdirektiv og om distriktspoli-
tikken, og mener at det på dette grunnlag er
skapt større kunnskap blant folk om virkelig-
heten som knytter seg til disse forhold, til tross
for at dette gang på gang av folk som har arbei-
det med dette og har sittet sentralt i forhand-
linger, er tilbakevist, og man har påvist at den
usikkerhet som er forsøkt skapt, er det ikke noe
reelt grunnlag for.

Dette føyer seg for så vidt inn som et ledd i den
kamp mot en EØS-avtale som er ført bl.a. fra
Senterpartiet, hvor jeg i debatter med fremstå-
ende senterpartirepresentanter er blitt møtt
med den påstand at det er på svært få punkter
innholdet i St.prp. nr. 100 korrekt. Den er ført i
pennen av embetsfolk som egentlig ønsker en
EØS-avtale for Norge, fordi de mener det tjener
norske interesser. Derfor er ikke St.prp. nr. 100
troverdig som dokument, og da har man i reali-
teten ikke noe beslutningsgrunnlag for denne
debatten. Mener Jakobsen at en utsettelse fak-
tisk burde føre til at vi også fikk en ny proposi-
sjon som - ifølge Senterpartiets syn - på en bed-
re måte klargjør de problemstillinger de mener
ikke er ivaretatt? Og hvorfor skulle vi i så fall
ellers ha en utsettelse for å behandle et doku-
ment som Senterpartiet i utgangspunktet ikke
kan gi sin tilslutning?

Johan J. Jakobsen: Jeg skjønner ikke helt
hvorfor representanten Dag Weberg starter
med å referere til Jan P. Syses innlegg tidligere i
dag. Men når han gjør det, gir det meg en an-
ledning til å nevne noe vi ikke fikk anledning til
å si i replikk, nemlig at Jan P. Syse i dag gjorde
nøyaktig den samme feil som Kaci Kullmann
Five gjorde i går, nemlig i sin omtale av Lysebu-
dokumentet kun å nevne den såkalte fanepara-
grafen, uten med ett ord å nevne det som faktisk
var det viktigste: grensene og de unntak fra ho-
vedprinsippet som også var en del av disse for-
handlingene.

Så spør Weberg om det er Senterpartiets og
SVs opplysningsvirksomhet som skal ligge til
grunn for Stortingets beslutning. Nei, men hvis
hr. Weberg har lest det forslag vi fremmet i går,
vil han ha sett at vi tvert imot bad Regjeringen
redegjøre for Stortinget om konsekvensene av
EØS-avtalen for vår oljepolitikk. Vi bad også
om at Stortinget skulle vente med å vedta en
EØS-avtale til Regjeringen hadde lagt fram sitt
forslag om tiltak mot sosial dumping, og vi øns-
ket at Regjeringen skulle legge fram forslag om
de tiltak den vil gå inn for mot utenlandske opp-
kjøpsordninger. Det er således Regjeringen vi
har utfordret.

Når Weberg da spør om vi forlanger en ny pro-
posisjon, har jeg for så vidt gitt svar på det. Sva-
ret ligger i elementene i det forslag som ble ned-
stemt i går, der vi utfordret Regjeringen på det-
te punktet.

Når Weberg til slutt prøver å skape det inn-
trykk at vi mener St.prp. nr. 100 nærmest er en
dokumentasjon og et papir lagt fram av embets-
verket, må jeg ta klar avstand fra det. Doku-
ment St.prp. nr. 100 er også et politisk doku-
ment - det er politikk EØS-saken dreier seg om.

Carl I. Hagen: Johan J. Jakobsen bruker i lik-
het med sin partileder mer og mer et spesielt
ord, nemlig «styring». Vi må ha styring, politisk
styring - styring - styring. I innstillingen står
Senterpartiet sammen med Sosialistisk Venst-
reparti på svært mange områder og særlig det
ideologiske. Jeg har lyst til å spørre Senterpar-
tiets parlamentariske leder om det nå egentlig
har skjedd et så klart og solid skifte av ideologi i
Senterpartiet at han er villig til å innrømme det
vi alle vet, at vi ikke kan betrakte Senterpartiet
som et ikke-sosialistisk parti, men må ta bort
ordet «ikke», slik at vi står igjen med «Sosialis-
tisk Senterparti». Man finner ikke ellers i den-
ne sal maken til den styringsiver som Senter-
partiet nå viser, og som de legger for dagen i for-
bindelse med EØS-avtalen.

Jeg har også lyst til å spørre Jakobsen om han
kan vise til noen særlig gode resultater i Norge
av denne styringsfilosofien. Senterpartiet er jo
1980-årenes parti, det politiske partiet som har
godkjent hvert eneste statsbudsjett siden 1981,
som har stått bak hele den økonomiske politik-
ken i Norge, en politikk som har resultert i
160 000 arbeidsledige, ventelister og dårlig ka-
pasitet innenfor helsevesen og eldreomsorg og
fremtidsutsikter som ikke er særlig gode.

Og det siste spørsmålet er: Hvem er det som
skal finansiere overføringene til landbruket og
distriktene hvis Norge ikke blir med i EØS og
det resulterer i ytterligere avindustrialisering
og utflytting av bedrifter hvis penger Senter-
partiet alltid prøver å håve inn for å dele ut til
sine egne?

Johan J, Jakobsen: I en tid da hovedparolen
ikke bare i Fremskrittspartiet - som før - og i
Høyre, men faktisk også i regjeringspartiet er i
ferd med å bli «mer marked og mindre styring»,
kan ingen være forbauset over at Senterpartiet
ser det som sin oppgave nettopp å sørge for å ta
vare på de styringsmekanismene vi har hatt i
det norske samfunn, og som tross alt har bidratt
til at Norge er et godt land å bo i. Vi har over hele
spekteret sett ulike former for EF-tilpasning,
som i realiteten - hele systemendringen går jo
på det - innebærer at styringsmekanismene
skal bort. Vi har sett det allerede. Vi har sett det
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når det gjelder konsesjonslovgivningen og på
virkemidlene i distriktspolitikken. Vi ser det nå
på fiskeripolitikken, og vi ser det på landbruks-
politikken. Det er systematikk i det flertallet i
Stortinget gjør når det gjelder det som med et
seminaruttrykk kalles «strukturpolitikken».
Og det forbeholder vi i Senterpartiet oss retten
til å gå imot, for vi har ingen tro på at prinsippet
«mer marked og mindre styring» er godt for
Norge.

Og så spør Carl I. Hagen om jeg kan vise til
noen eksempler på at styring tjener interesser.
Ja, det har vi mange eksempler på. Men jeg vil
snu historien: De siste to årene har vi sett et
eklatant eksempel på hva frislipp og mangel på
styring betyr -jeg viser selvsagt til bank- og for-
sikringsvesenet. Det kommer til å bli stående
som et historisk monument over hva som kan
skje i et samfunn som gir fra seg styringsmulig-
hetene.

Carl I. Hagen: Ærede president! Jeg vil gjerne
få oppklare en misforståelse.

Presidenten: Presidenten er i usedvanlig
sterk tvil om det det her er tale om, er en misfor-
ståelse og ikke en uenighet, men vil likevel la
Carl I. Hagen få sjansen til å bevise at det dreier
seg om en misforståelse.

Carl I. Hagen: Det må være en helt åpenbar
misforståelse hr. Jakobsen gjør seg skyldig i når
han hevder at årsaken til bankkrisen var man-
gel på styring. De to rapportene som nå er frem-
lagt, viser nettopp at bankkrisen skyldes den
styring som Johan J. Jakobsen var en talsmann
for når det gjaldt å fryse fast renten istedenfor å
slippe den fri, og politikernes instruks til Nor-
ges Bank om å låne ut alle de milliardene som
de ellers ikke ville ha lånt ut.

Johan J. Jakobsen: Nå tror jeg Carl I. Hagen
har lest disse rapportene på en måte som en viss
mann leser Bibelen. Etter min oppfatning er
det ikke dekning for det Carl L Hagen nå sier.
Jeg syns det er ganske sterkt å påstå at det vi
har sett i forsikringsverdenen - de skandaler vi
der har hatt - det som har skjedd i en del større
bedrifter, og det som har skjedd innenfor bank-
vesenet, som egentlig er en katastrofe for norsk
næringsliv og en av hovedårsakene til at vårt
finansieringssystem i dag fungerer dårlig, ikke
har noe med manglende styring å gjøre, men
tvert imot er et resultat av for mye styring. Jeg
syns dette er drøyt! Vi skal gjerne ta den debat-
ten senere, når det blir litt mer tid til det enn det
jeg skjønner presidenten har tenkt å gi meg nå.

Presidenten: Det taleren her formoder, er
helt rett.

Presidenten fikk nok bekreftet sin mistanke
om at misforståelsen berodde på ulikt politisk
syn, og kommer heretter til å være enda stren-
gere med hensyn til å åpne for adgang til eks-
trareplikker i form av oppklaringer av «åpenba-
re misforståelser».

Vi går tilbake til den ordinære talerliste.

Reidar Johansen: Stortingets debattform til-
lot ikke SV å svare på de sterke angrep som kom
fra en tidligere statsråd i innlegget før Johan J.
Jakobsen. Det var ikke uventet at den tidligere
statsråd, nåværende stortingsrepresentant
Oddrunn Pettersen, rettet krasse angrep mot
SV og Senterpartiet for vår fiskeripolitikk. Det
var ikke uventet, og det er ikke tvil om hvem det
i realiteten vil tjene. Men at en tidligere stats-
råd, nåværende stortingsrepresentant, tør ret-
te slike angrep, som også er et angrep mot minst
halvparten av hennes egne velgere i deres res-
pektive hjemfylker, skjønner jeg ikke. Jeg for-
står ikke at man tør rette slike angrep mot en
nærmest enstemmig fiskerinærings kritikk av
EØS-avtalen.

Det fremgår av EFs ensidige erklæring om
fortolkningen av fiskeriavtalen at denne av-
talen er:

«en del av det samlede resultat for forhand-
lingene og en vesentlig del av grunnlaget for
godkjennelse av EØS-avtalen».
St.prp. nr. 102 for 1991-92 - det såkalte fis-

keribrevet - bekrefter i tall hvor mye fiskerinæ-
ringa og Kyst-Norge må betale for EØS-avtalen.
Når Regjeringa og andre EØS-tilhengere frene-
tisk har avvist enhver kobling mellom ressur-
ser og marked, står det i skarp kontrast til EFs
egen holdning. På Nordkalott-konferansen i
Tromsø i august gikk sjøl statsministeren ut og
sa at fiskeridelen av EØS-avtalen ikke var god
nok; det var kun EF-medlemskap som var godt
nok.

Ett er den koblinga av markedsadgang og
ressurstilgang som faktisk har skjedd. Like
galt er den kobling som har skjedd mellom EØS-
avtalens inngåelse og de styringsredskap norsk
fiskerinæring rår over i lovverket. Jeg tenker
her særskilt på råfiskloven og fiskerigrenselo-
ven. Regjeringa har, ikke uventet, imidlertid
også på dette punkt avvist enhver kobling. Det
er imidlertid tydelig - når en gjennomgår EØS-
avtalen - at slik kobling er gjort.

Spørsmålet om transitt er særdeles sentralt
både for Norge og for EE For EF er det et spørs-
mål om å få maksimal adgang til norsk fisk,
særlig gjelder dette norsk-arktisk torsk i Ba-
rentshavet. Slik transitt vil langt på vei bidra
til at fisk fanget i Barentshavet kan lastes på
trailere i Finnmark og bringes ned til fiskeindu-
strien på kontinentet, som roper på mer råstoff i
langt større grad enn det som skjer i dag. Fri
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transitt vil det også være om EF kan kjøpe fisk
fanget i norsk økonomisk sone ved hjelp av fa-
brikkskip i våre nære farvann, foredle råstoffet
maksimalt og levere produktet direkte på kon-
tinentet.

For Norge er det et spørsmål om både å be-
skytte vårt fortrinn i fiskerisammenheng, vår
nærhet til ressursene og å sikre at råstoff fanget
i norsk økonomisk sone, blir foredlet maksimalt
i norsk fiskeindustri. Enklere eller fri transitt
vil på en fundamental måte svekke norsk fiske-
rinæring. I transittspørsmålet - i tillegg til kvo-
teavståelsen - har Norge trukket det korteste
strå.

EF trenger neppe å uroe seg for disse forhold.
Den norske regjering er i ferd med å gjennom-
føre nevnte og nødvendige endringer. Jeg ten-
ker her både på Ot.prp. nr. 61 og Ot.prp. nr, 96
for 1991-92. De forslagene som blir fremmet,
vil på alle punkt tilfredsstille EFs krav. Ved å
fjerne salgslagenes kompetanse til å godkjenne
fiskekjøpere, samtidig som en speilvender fis-
kerigrenseloven, imøtekommer en i realiteten
EFs krav om transitt.

Fiskeriministerens utspill om å vurdere en
eller annen form for kjøpergodkjenning - hvis
det er nødvendig - er for det første ganske ufor-
pliktende og for det andre egentlig oppsiktsvek-
kende. Statsråden innrømmer her noe som Re-
gjeringen til nå ikke har villet gjøre, at det er en
klar sammenheng mellom Ot.prp. nr. 61 og
EØS-avtalen.

Regjeringa bør slutte å avvise denne koblinga
som følge av EØS-avtalen, Det tjener ikke Re-
gjeringas troverdighet at den avviser slike kob-
linger når sammenhengene er så tydelige. Både
i spørsmålet om kobling av marked og ressurser
og i spørsmålet om kobling mellom EFs krav om
fri transitt og endringer i norsk fiskerilovgiv-
ning har Norge tapt og gitt slipp på vesentlige
fiskeriforvaltningsmessige og fiskeripolitiske
prinsipp.

Ved å akseptere koblinga av vår markedsad-
gang til EFs tilgang til våre fiskeressurser har
faktisk Regjeringa både forlatt sine egne for-
valtningsprinsipper og legitimert helt nye prin-
sipper i fiskeriforvaltninga. Det har etter hvert
blitt et globalt akseptert prinsipp at ressursene
skal forvaltes nærmest mulig der de tas ut. Det-
te ble langt på vei bekreftet og styrket som prin-
sipp på årets miljøkonferanse i Rio i agenda 21-
sammenheng. EØS-avtalens kobling innfører
imidlertid også et helt nytt forvaltningsprin-
sipp, at den som har, den som kontrollerer, eller
den som selv er i marked, skal ha adgang til res-
sursene. Dette er et prinsipp som vil ha alvorli-
ge konsekvenser ikke bare i forhold til marine
ressurser, men på generell basis.

Når det gjelder koblinga mellom EFs krav og
endringene i norsk fiskerilovgivning, vil dette

forholdet ytterligere forsterkes. Fjerning av ei
godkjenningsordning for fiskekjøpere vil nok på
kort sikt gi norske fiskere bedre inntektsmulig-
heter på grunn av økt konkurranse. Det er
imidlertid ingen tvil om at den bestandssitua-
sjon vi vil oppleve i våre farvann i de kommende
år, sammenliknet med hva som skjer i andre
farvann, vil invitere «raidere» til å komme inn i
norsk fiskerinæring. Element som ønsker å
skumme fløten i en kort periode, vil, takket
være de lovendringer Regjeringa legger opp til,
få relativt enkelt spillerom. Det vil finnes bety-
delig tilgjengelig fabrikkskipskapasitet i våre
nærområder og blant våre konkurrenter. Ei
speilvending av fiskerigrenseloven vil forenkle
dette forholdet ytterligere.

På sikt vil denne økte konkurransen struktu-
rere vekk de mindre fiskeindustribedriftene.
Disse bedriftene er både grunnlaget for den
spredte bosetting og for store deler av kystflå-
ten. Når de konkurreres ut, vil både arbeids-
plasser og avtaksmuligheter svekkes eller for-
svinne. Den del av flåten som har mulighet til å
bevege seg over større områder og slik kan ut-
nytte markedet, vil gradvis utvikle og overta
den nødvendige teknologi for ombordproduk-
sjon. For de større havgående fartøy vil det godt
betalende markedet på kontinentet være fris-
tende og muligens tvingende nødvendig å ut-
nytte. For de store landbaserte norske fiskein-
dustrianlegg, i den grad de finnes, vil denne
fasen være blåmandag sett i forhold til Fiskeri-
næringens Landsforenings allmenne aksept av
EØS-avtalens velsignelser.

Totalt sett vil norsk fiskerinæring gå igjen-
nom betydelige endringer som følge av EØS-av-
talen og det EF-regelverk vi faktisk tar innover
oss. Fangstleddet vil nok overleve, men vi vil stå
igjen med en helt annen flåtestruktur og med at
betydelig mindre antall fiskere. Fiskeindustri-
en vil faktisk sterkest oppleve EØS-avtalens
negative sider. Tbll-letten forsterker heller enn
fjerner vår posisjon som råvareleverandør, '[bil-
letten gir ingen virkning for de store eksport-
produktene. Alt i alt har nok den danske uten-
riksminister Uffe Ellemann-Jensen rett i sitt
notat til Folketinget. EØS-avtalen er en god av-
tale for dansk fiskeindustri.

Vi vil etter noen EØS-år med stor sannsyn-
lighet stå igjen med en helt annen kyst og et helt
annet bosettingsmønster. Kystfolket har en
gang veltet Regjeringas EF-planer. Konsekven-
sene av EØS-avtalen kan bli ei svekka politisk
kraft i det samme kystfolket. Om EØS-avtalen
får det tilstrekkelige antall stemmer her i dag -
og det ser jo slik ut- kan det se ut som Regjerin-
ga har lykkes i sin langsiktige strategi for et EF-
medlemskap. Det bør være et paradoks for de
kystrepresentanter fra ulike parti som hevder å
være EF-motstandere, men allikevel sier de vil
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stemme for denne avtalen. Disse representan-
tene bør virkelig spørre seg sjøl om de faktisk
ønsker å være med på denne prosessen. Uan-
sett - de vet hva de gjør.

For de som sitter rundt på kysten i disse da-
ger og følger med, og som vet hva dette dreier
seg om, er det en trøst - kanskje en mager trøst,
men også et håp - at vi vet at EØS-avtalen kan
sies opp.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til tre replikker.

Kirsti Kolle Grøndahl: Det vil kanskje for-
bause representanten Reidar Johansen at jeg
ikke vil spørre ham om fisk. Når jeg ikke gjør
det, er det fordi jeg så langt i debatten dessverre
har lite håp om at SV vil framkomme med et noe
mer nyansert syn på hvilke ulykker EØS-av-
talen vil påføre fiskerinæringen.

Derimot vil jeg ta opp et spørsmål der jeg
tross alt håper det kan være bevegelse i SV. I fjor
i trontaledebatten sa Paul Chaffey om en folke-
avstemning om EØS-avtalen:

«Og selvfølgelig, hvis det blir en folkeavstem-
ning, så vil vår stortingsgruppe respektere
resultatet av den. Det er nokså selvsagt så
vidt jeg kan skjønne, når man fremmer et
slikt forslag.»
I går bekreftet Paul Chaffey dette synet, og så

sent som våren 1992 beskrev SV sitt generelle
syn på folkeavstemninger slik:

«I en folkeavstemning har hver borger en
stemme og innflytelsen er jevnt fordelt.»
Men når det kommer til spørsmål om en fol-

keavstemning om et eventuelt EF-medlemskap
- og SV var raskt ute med å kreve folkeavstem-
ning om EF-medlemskap - er det ikke lenger så
selvfølgelig at hver borger har en stemme, for
når det gjelder folkeavstemning om EF-med-
lemskap, stiller SV krav om at det ikke bare
skal være et flertall i folket som sier ja, men at
også minst halvparten av fylkene må ha ja-fler-
tall. En stemme i distriktet kan dermed komme
til å veie dobbelt så mye som en stemme i tett-
bygde strøk.

Kan Reidar Johansen forklare hvordan SV
generelt kan mene at hver borger skal ha en
stemme i en folkeavstemning, og at det selvsagt
er slik at SV vil respektere resultatene i en fol-
keavstemning om EØS, men at SV vil gjøre det
maksimalt vanskelig for at folkeflertallet skal
bli respektert dersom det skulle bli en folkeav-
stemning om EF?

Reidar Johansen: Det burde være nok å vise
til Paul Chaffeys svar i går på de samme spørs-
målene. Jeg vil videre vise til SVs landsstyre-
vedtak når det gjelder folkeavstemning om EF.

Så vidt jeg husker, hadde vi i går tidlig i de-

batten oppe et forslag om folkeavstemning om
EØS. Jeg synes det er ganske underlig når re-
presentanter som var med på å stemme ned det
forslaget, nå kommer og spør hvordan man skal
tolke et forslag om en folkeavstemning som det
ikke blir noe av. Jeg synes det er merkelig!

Jeg synes også det er merkelig at represen-
tanter som er erklærte ja-tilhengere både i for-
hold til EF og EØS, ikke ser konsekvensen av
det man nå er i ferd med å gjøre, nemlig å kjøre
igjennom en folkeavstemning om EF og et EF-
medlemskap nærmest uansett hva det koster
f.eks. i form av en splittet nasjon. Hvis repre-
sentantene ikke klarer å se at representanter -
uansett hvilket parti de tilhører - som kommer
fra landsdeler hvor det er et enormt og massivt
flertall mot EF og EØS, må få ta hensyn til sine
velgere, lurer jeg på hvilket demokratisk
grunnsyn man virkelig har.

- Erna Solberg: Jeg synes Kirsti Kolle Grøn-
dahls stilte et ganske betimelig spørsmål. Hva
er det som er kjernen i forskjellen mellom EØS
og EF for SV som gjør at man slutter med prin-
sippet om at en stemme skal telle likt i Norge.
Hva er det som gjør at en Oslo-borgers stemme
skal telle mindre enn en finnmarkings? Det
synes jeg finnmarkingen Reidar Johansen skal
forklare oss. Hva er grunntanken i dette?

Jeg er litt forbauset, for jeg har oppfattet at
SVs hovedstandpunkt er at de er sterkt imot de
fire friheter og integrasjonen i det økonomiske
Europa. Men det var faktisk en periode da frem-
tredende SV-ere flørtet med tanken om at hvis
vi først fikk en EØS-avtale, kunne de kanskje
også tenke seg å gå inn i EF, nettopp for å på-
virke det økonomiske rommet som vi kommer
inn i når vi blir medlemmer av EØS. Hva er det
da som gjør at EF plutselig er blitt så mye verre
enn en EØS-avtale, slik at prinsippene for
demokrati blir forskjellig?

Min konklusjon når det gjelder de signalene
som fremtredende SV-ere tidligere har gitt, er
at EØS-avtalen burde være verre enn et EF-
medlemskap, siden den først og fremst bare
dreier seg om de økonomiske rammene og ikke
om påvirkningen og stemmeretten og innflytel-
sen som et EF-medlemskap vil innebære.

Reidar Johansen: Jeg må ærlig talt innrøm-
me at jeg ikke er helt sikker på om jeg forstod
spørsmålet.

SV har hatt en konsekvent holdning til både
EF og EØS. Det dreier seg om to vidt forskjellige
saker. Men jegbegriper ikke med min beste vilje
hvorfor noen representanter i denne saken er så
opptatt av stemmeprosedyrer, istedenfor å
være opptatt av sakens innhold. Det var det jeg
konsentrerte meg om i mitt innlegg. Jeg har
merket meg at stortingsrepresentanter som
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begge er erklærte EF- og EØS-tilhengere, ikke
vil gå inn på sakens innhold, nemlig konsekven-
sene for store deler av landet, men glatt sletter
over det ved å snakke om en folkeavstemning
som kanskje vil gi resultatet 50,1. Jeg skjønner
ikke problemet.

Jan Elvheim: Det er noe som forundrer meg
når vi diskuterer det spørsmålet som Reidar Jo-
hansen drog opp. Han hadde liten forståelse for
dem som sa ja til EØS, men nei til EF. Man fikk
det inntrykk at Reidar Johansen mente at de
som så det på den måten, bare var halvveis EF-
motstandere. Det var det inntrykk man fikk,
slik han fremla det.

Når Reidar Johansen kritiserer politikere i
andre partier på den måten som han gjør, ber
jeg ham iallfall være såpass menneskelig at han
tror at de som uttaler seg fra denne talerstol, de
mener det de sier.

Jeg må si: Måtte jeg være så skråsikker i min
tro som Reidar Johansen er! Jeg tror det er vik-
tig at vi innrømmer at den avstemningen vi skal
ha her i dag, den er ikke enkel. Jeg ville gjerne
ha sett den representanten i kvitøyet som med
handa på hjertet kan si at han er overbevist om
at det han gjør, er det eneste riktige.

Vi må foreta vurderinger ut fra det materiell
vi har fått lagt på bordet, og så finne ut hva vi
mener er best. Og det eneste vi har å vurdere ut
fra, er de papirene vi har framfor oss. Vi må
ikke, slik som SV, foreta vurderinger ut fra
materiell som ikke foreligger i forbindelse med
denne saken, men som er til behandling i huset.
Her har man bevisst fra SVs side kjørt på for å
dra inn i denne debatten andre dokumenter
som ligger til behandling -jeg tenker på struk-
turmeldingen, Ot.prp. nr. 61 for 1991-92 - selv
om man vet at den skal behandles for seg.

Reidar Johansen: Jeg må få si at jeg har stor
forståelse for det dilemma representanten Elv-
heim blant flere er kommet opp i. Jeg har ingen
grunn til å tvile på representanten Elvheims
oppriktige EF-motstand - absolutt ikke.

Det er for øvrig interessant at den samme re-
presentant Elvheim ifølge avisa Nordlys fak-
tisk deler mange av SVs tanker om folkeav-
stemning.

Det er helt klart at EØS-avtalen ikke er en
fullt ferdig avtale. Det er en prosess vi går inn i.
Det er en prosess som for det første omfatter ve-
sentlige deler av vårt lovverk, som vil ha ve-
sentlig innflytelse på det næringsliv distriktene
og landet lever av. Jeg kan nevne fisk og olje. Og
det bør bekymre representanten Elvheim at
mange av hans fagforeningskamerater i går
gjennomførte en times demonstrasjonsstreik
mot den avtalen vi behandler i dag. Det bør vi-
dere bekymre representanten Elvheim at andre

stortingsrepresentanter med et helt annet poli-
tisk syn helt klart i den videre prosess vil bruke
EØS-avtalen som en brekkstang for å oppnå
sine klare politiske mål - minst mulig styring,
minst mulig statsstøtte, minst mulig distrikts-
politikk. Og de drar gjerne til Brussel for å hen-
te hjelpen.

At ikke representanten Elvheim ser denne
faren, ser at han i dag kanskje er med på å legiti-
mere denne prosessen ved å stemme for av-
talen, får dessverre bli representanten Elv-
heims problem. Jeg kan ikke ta det inn over
meg.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Jan Elvheim (fra salen): En åpenbar misfor-
ståelse!

Presidenten: Presidenten har allerede tidli-
gere i denne debatten fått tilstrekkelig erfaring
for at de åpenbare misforståelser er forlengel-
ser av replikkordskiftet, og vil derfor anbefale
at denne avklares ved personlig samtale.

Vi går videre på den ordinære talerliste.
•>

Kjell Magne Bondevik: En grunnleggende feil
mange gjør i EØS-debatten - og det gjaldt også
siste taler - er at de nærmest tror at valget er å
fortsette som før ved handelsavtalen eller å få
noe helt nytt og ukjent, EØS-avtalen. Men slik
er det ikke. Det blir uansett en ny situasjon.
Spørsmålet er hvordan vi møter den best, enten
ved handelsavtalen eller EØS-avtalen.

Blir EØS-avtalen nå tiltrådt av alle de andre
land i Vest-Europa og vi sier nei, da blir Norge
fra neste år stående i en helt ny og usikker si-
tuasjon.-Vi blir trolig det eneste land i Vest-
Europa som ikke blir med i samarbeidsorgane-
ne i EØS, og det eneste land som ikke lar sine
bedrifter få del i de felles rettigheter og regler.

Dette er en helt ny situasjon. Og den vil helt
klart kunne skape problemer, ikke minst i ar-
beidet for å trekke investeringer til Norge, for å
skape nye arbeidsplasser, særlig i distriktene,
hvor vi har de fleste av våre eksportbedrifter.

Det tales om usikkerhet ved EØS-avtalen.
Etter min mening blir det langt mer usikkerhet
om vi skal fortsette med handelsavtalen:

Norge har valgfrihet. Vi kan velge å si ja eller
nei til EØS-avtalen. Vi kan si nei, men vi kan
ikke dermed late som om vi kan fortsette som
før. Det ligger et ansvar i å si ja, men det ligger
et minst like stort ansvar i å si nei. Et nei vil
nemlig bety et nei til vern mot antidumpingtil-
tak for industrien og vern mot diskriminering
av norske bedrifter ved offentlige innkjøp. Det
betyr et nei til å inkludere tjenestesektoren i
samhandelen. Det betyr et nei til å sikre felles
konkurranseregler. Det betyr et nei til å sikre
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utvidet samarbeid med EF om utdanning, for-
brukervern og miljø.

Jeg ser også ulemper ved EØS-avtalen.
Standpunktet for EØS blir ikke svakere av den
grunn ~ tvert imot. Jeg innrømmer at det er
usikkerhet knyttet til virkningene av de fire fri-
heter, fiskeriløsningen burde vært bedre, og vi
har en viss usikkerhet til framtidige samar-
beidsregler.

Jeg respekterer derfor at andre både i eget og
i andre partier kommer til en annen konklu-
sjon. Saken er ikke enkel: Fordeler skal veies
mot ulemper.

Derfor er det overraskende hvor ensidig noen
klarer å være - f.eks. SVs Paul Chaffey, som tid-
ligere var både en spennende og nyansert Euro-
pa-debattant.

Han mente for øvrig at vi i Kristelig Folkepar-
ti er de eneste som ser EØS som et selvstendig,
varig alternativ. Det er jo direkte feil. Vårt
standpunkt deles faktisk av en stor del av det
norske folk. Det viser meningsmålingene, hvor
flertallet mot EF-medlemskap er klart, men
hvor det er langt færre som er mot EØS-av-
talen. Disse mennesker er altså egentlig enige
med oss. Og blant dem finner vi også mange i
Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen, vi finner
kjente politikere som Rune Gerhardsen, Tove
Strand Gerhardsen, fiskeriminister Olsen,
Hallvard Bakke og flere. Og skal vi vinne kam-
pen mot EF-medlemskap - og det ønsker jeg at
vi skal gjøre — må vi ha med oss viktige deler av
Arbeiderpartiet og fagbevegelsen.

Den andre fallgruven mange faller i, er å set-
te nærmest likhetstegn mellom EØS-avtalen og
EF-medlemskap. Det er jo også direkte feilak-
tig-

Jeg er enig med Rune Gerhardsen. EØS-av-
talen burde kunne samle som et nasjonalt kom-
promiss.

De som er opptatt av bedriftenes markedsad-
gang til Europa, vil få det ivaretatt gjennom
EØS-avtalen.

De som er opptatt av å bevare vår nasjonale
suverenitet, å unngå å bli underlagt overnasjo-
nale flertallsvedtak som et EF-medlemskap
innebærer, vil kunne oppnå det og fortsatt stå
på den folkerettslige grunn ved å bygge på EØS-
avtalen.

Og de som er opptatt av å bevare landbruket
mot EFs felles landbrukspolitikk, kan gjøre det
gjennom EØS-avtalen. Den innebærer ikke fel-
les landbrukspolitikk.

EØS skal i motsetning til EF heller ikke ha
noen felles fiskeripolitikk.

EØS-avtalen gir oss rett til å opprettholde na-
sjonal grensekontroll, i motsetning til i EF.

EØS-avtalen gir oss også rett til selv å fast-
sette vår skatte- og avgiftspolitikk, i motset-
ning til den harmonisering de tar sikte på i EF.

EØS-avtalen sikrer Norge fortsatt rett til å
fastlegge sin handelspolitikk overfor tredje
land, f.eks. USA, Japan og ikke minst utvik-
lingslandene, mens EF er en tollunion med fel-
les tollsatser.

Dette er bare enkelte av de fundamentale for-
skjeller det er mellom å bygge på avtaleforhol-
det til EF, som en EØS-avtale er, eller å gå inn
som medlem av EF-unionen.

Unionsplanene fra Maastricht viser til fulle
hvilken prinsipiell forskjell det er mellom EØS-
avtalen og medlemskap i EF. EØS innebærer - i
motsetning til EF-medlemskap - ingen forplik-
telse til å være med i en pengeunion og en poli-
tisk og økonomisk union.

Vi står overfor et prinsippvalg: Vil vi ha en
vesteuropeisk union, eller vil vi isteden ha et
forpliktende internasjonalt samarbeid mellom
Vest-Europas selvstendige stater gjennom en
EØS-avtale? Kristelig Folkeparti velger det sis-
te, og sier derfor nei til EF-unionen.

Kort sagt: EØS-avtalen er en videreføring og
utbygging av det økonomiske samarbeidet mel-
lom EFTA og EF. Blant tilhengerne både av
handelsavtalen og av unionen fins det de som
hevder at EØS ikke kan bli noen varig løsning.
Anne Enger Lahnstein spurte om ikke vi i Kris-
telig Folkeparti ser at Høyres og Arbeiderpar-
tiets mål er EF-medlemskap. Jo, selvsagt ser vi
det, det er jo ingen nyhet i det hele tatt. Men
svaret på det er kort: Det er det norske folk selv
som må avgjøre gjennom en folkeavstemning
om EØS skal bli en varig eller midlertidig ord-
ning. Sier folkeflertallet nei til medlemskap,
blir EØS en varig ordning. Sier folkeflertallet ja
til medlemskap, ja da blir EØS dessverre en
midlertidig ordning. Dette kan ingen garantere
på forhånd.

I løpet av debatten i Stortinget er det reist en
rekke enkeltspørsmål, bl.a. om nasjonal kon-
troll over oljepolitikken, fiskeripolitikken og al-
koholpolitikken.

Jeg vil understreke at eiendomsretten til pe-
troleumsressursene og forvaltningen av dem
ligger hos norske myndigheter, og skal fortsatt
ligge der. Det kommer ikke på tale å avgi nasjo-
nal råderett over petroleumsressursene. Hvis
forslag til regler som er i strid med disse interes-
sene, skulle komme opp til behandling i EØS,
forutsetter Kristelig Folkeparti at Norge mot-
setter seg dette forslaget, om nødvendig ved
veto.

Når det gjelder fisk, er resultatet ikke så bra
som det burde ha vært. EØS vil gi oss en forbed-
ret markedsadgang, men vi nådde bare delvis
fram med kravet om å få fjernet tollen på fiske-
produkter. Antidumpingproblemet gjenstår. Vi
burde hatt en bedre løsning på kvotebytte. Jeg
skjønner at det på kysten kan være misnøye
med fiskeriløsningen. Men hovedpoenget er jo
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at avtalen totalt sett er bedre enn handelsav-
talen på også dette området, slik fiskeriminis-
teren i går understreket.

Det er viktig å understreke at EØS ikke inne-
bærer noen felles fiskeripolitikk, slik EF-med-
lemskap ville legge opp til.

Enkelte har vært innom alkoholpolitikken.
Mens en i EF tilstreber harmonisering av av-
gifter, er alkoholavgiftene i EØS-avtalen over-
latt til oss selv. Stortinget har dessuten forplik-
tet seg til å opprettholde Vinmonopolet.

Sosialministeren har nå varslet et forslag om
at omsetningen av sterkøl skal inn i Vinmono-
polets utsalg, altså et klart restriktivt forslag.
Det er vi i Kristelig Folkeparti glad for. Det viser
at EØS ikke er til hinder for slike nye alkoholpo-
litiske tiltak, og det vil i seg selv også styrke
Vinmonopolets stilling. Kampen om alkoholpo-
litikken vil for øvrig fortsette både i Stortinget
og i kommunestyrene helt uavhengig vår til-
knytning til EØS-avtalen.

Avslutningsvis vil jeg understreke at for Kris-
telig Folkeparti er verken handelsavtalen eller
EØS-avtalen noe mål i seg selv. De er viktige
redskaper i arbeidet for å skaffe Norge så gode
handelsvilkår som mulig, og det er viktig av
hensyn til arbeidsplasser. Men Kristelig Folke-
partis mål for utviklingen av internasjonal øko-
nomi, internasjonalt samarbeid, miljø og utvik-
ling, fred og menneskerettigheter, kort sagt
hele vårt internasjonale ansvar, går langt ut-
over Vest-Europa. Av og til får jeg følelsen i den-
ne debatten at Vest-Europa er verdens navle, og
at vi ikke kommer oss utenfor denne. Men ut-
fordringen gjelder menneskehetens og klodens
livsvilkår - og den utfordringen er global.

De store internasjonale utfordringene er i
dag av en slik art at de krever sitt svar i et ver-
densomspennende internasjonalt samarbeid.
Derfor kan vesteuropeiske organer aldri bli mer
enn biter av et større internasjonalt samar-
beidsnettverk.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til tre replikkrunder.

Laila Kaland: Det meste av det som represen-
tanten Kjell Magne Bondevik har sagt om EØS-
avtala, kan eg vere samd i, og det er mykje i tråd
med det som også Arbeidarpartiet meiner, at ei
EØS-avtale vil gi betre rammevilkår for nse-
ringslivet vårt.

Det er i dag mykje uro kring spørsmålet om
EØS og eit nærare samarbeid med Europa. I
den delen av landet som representanten Bonde-
vik og eg kjem frå, går argumenta på at dersom
vi seier ja til EØS-avtala eller søkjer om EF-
medlemskap, så vil vi måtte gi avkall på vår
sjølvråderett, vår kultur, vår eigen identitet, og
vi må gi avkall på våre naturressursar. Enkelte

skuldar oss for å vere landssvikarar, og trugar
med dyret i openberringa og andre skremsel
som eg synest er skremmande.

Kristeleg Folkeparti vil ha ei EØS-avtale,
men legg lokk på ein vidare debatt om ein EF-
søknad, og dette undrar meg, men det er vel for
å skape ro i Kristeleg Folkeparti sine eigne rek-
kjer, vil eg tru.

Eg har eit spørsmål til representanten Kjell
Magne Bondevik som går på forholdet til miljø-
spørsmål og fredspolitikken. Blir desse sakene
ivaretekne i EØS-avtala, kan ein sjå på det ein-
sidig at dette er godt nok ivareteke i den avtala
vi handsamar i dag, eller krev desse spørsmåla
eit utvida samarbeid med EF-landa?

Kjell Magne Bondevik: Det er riktig at det på
våre kanter av landet er mange sterke argu-
ment også mot EØS-avtalen. Jeg respekterer
folks oppfatning og ærlige overbevisning og
også deres følelser i en slik sak. Men det er klart
at når argumentasjonen ender over på slike
måter som Laila Kaland refererer til om juda-
ser og landssvikere, vitner det om en mangel på
respekt for andres standpunkt. Jeg vil også si at
når vi nå går inn i kampen om EF-medlemskap
- og jeg vil kjempe mot medlemskap - så vil jeg
oppfordre de som har samme standpunkt, til at
de i hvert fall ikke tar i bruk slike virkemidler
mot dem som er for - vi får respektere hverand-
re.

Kristelig Folkeparti ønsker ikke å legge noe
lokk på debatten om EF-medlemskap, men vi
har et standpunkt, det er nedfelt i vårt pro-
gram, og det står vi på, nemlig at vi ikke tror
Norge er tjent med en EF-union. Det vil også
være mitt svar på de to oppfølgingsspørsmål re-
presentanten Kaland reiste.

Når det gjelder miljøpolitikken, er egentlig
EØS-avtalen den mest omfattende miljøsamar-
beidsavtale vi til nå har inngått. Den bygger på
føre var-prinsippet. Vi vil i EØS-organene kon-
tinuerlig kunne ta opp miljøpolitiske spørsmål,
ikke bare for å verne vårt miljø, men for å kunne
påvirke miljøet også i Vest-Europa for øvrig. Til-
tak skal notifiseres i EØS-organene, det gir oss
en påvirkningsmulighet også i andre land, og
det er positivt.

Når det gjelder EF-medlemskap, er det godt
mulig at for miljøpolitikkens vedkommende vil
ikke forskjellen være stor. Men når det gjelder
fredens sak, som Kaland også nevnte, er det
klart at internasjonalt samarbeid normalt tje-
ner freden. Men hvis det antar former som blir
altfor stramme, slik EFs planer om en politisk
union gjør, da kan det virke motsatt. Reaksjone-
ne iDanmark, i Frankrike, ja endog også i andre
EF-land viser at når det blir et så stramt samar-
beid som en union innebærer, blir det kraftige
reaksjoner. De oppfatter det mer som en tvangs-
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trøye enn som et samarbeid, og det tror jeg for
min del ikke tjener fredens sak.

Fridtjof Frank Gundersen: Jeg synes Kjell
Magne Bondeviks innlegg var veldig prinsipielt
og veldig formelt, men kanskje ikke fullt så rea-
listisk.

EØS innebærer de fire friheter, dvs. fri flyt av
kapital, varer, tjenester og arbeidskraft over
landegrensene, og et vesentlig formål med EØS
er stabile og forutsigelige rammebetingelser for
norsk næringsliv. Dette mål kan bare nås hvis
valutakursene holdes faste. Får vi stadige deva-
lueringer, ødelegger vi nettopp den forutsigelig-
heten som vi tar sikte på å oppnå. Men skal vi
holde stabile valutakurser, må vi holde noen-
lunde samme rentenivå i Norge, samme infla-
sjonstakt, samme budsjettbalanse, og vi må
holde statsgjelden innenfor de samme grenser
som gjennomsnittet i EF, og da særlig i Tysk-
land. Tyskland vil med andre ord bli nokså
ledende på disse områdene. Dette betyr at vi i
EØS må harmonisere vår økonomiske politikk
med Tyskland for å oppnå disse stabile valuta-
kursene.

Er Kjell Magne Bondevik enig i at denne nød-
vendige budsjettmessige harmonisering tilsva-
rer kravene i å delta i den økonomiske union i
EF i henhold til Maastricht-traktaten? Hvorfor
kan vi ikke like godt melde oss inn i EF og få litt
mer medbestemmelse og ikke overlate til Bun-
desbank og den tyske regjering å bestemme vår
økonomiske politikk?

Kjell Magne Bondevik: Nå var jeg litt i tvil om
jeg skulle oppfatte hr. Gundersens innledende
bemerkning som en honnør til innlegget eller
det motsatte, men det er nå ikke helt avgjøren-
de for meg. Det er så store prinsipielle forskjel-
ler mellom Fremskrittspartiets og Kristelig
Folkepartis politikk at jeg kan leve med kritikk
fra det hold.

Når hr. Gundersen nevnte de fire frihetene,
vil jeg for det første minne om at disse fire fri-
hetene gjelder ikke fullt ut innenfor EØS. For
det første er våre primærnæringer landbruk og
fisk holdt utenfor, og det er faktisk ganske vik-
tig, i forbindelse med de fire frihetene. For det
annet er det som kjent innebygd en sikkerhets-
klausul i EØS-avtalen som gjør at Norge kan
sette en frihet ut av kraft dersom den skaper al-
vorlige problem, f.eks. i en region.

Når det så gjelder valutapolitikken, er det
riktig at Norge ikke kan opptre helt isolert. Vi
har alltid knyttet vår valutasvingning til andre
lands valutaer. En stund hadde vi en såkalt
kurv, hvor bl.a. den amerikanske dollaren spil-
te en viktig rolle. Så valgte vi å knytte den til
EFs egen valuta. Dette gjelder altså også under

handelsavtalen - for det er jo den vi har nå - så
vi opererer altså ikke helt fritt. Jeg er fullt på
det rene med at det vil vi heller ikke kunne gjøre
under EØS-avtalen. Men jeg mener at vi under
EØS-avtalen vil kunne opprettholde en langt
større ikke bare formell, men også reell frihet,
fordi unionsplanene forutsetter en langt større
grad av økonomisk integrasjon enn de som går
inn i EØS-avtalen. Derom er det heller ingen
tvil, det ser en ved å lese EØS-avtalen og Maa-
stricht-traktaten. Det gjelder ikke minst bud-
sjettpolitikken, hvor EF som kjent - dersom vi
går inn i unionen - kan gripe inn mot bestemte
budsjettunderskudd i Norge, noe de ikke kan
gjøre hvis vi har EØS-avtalen. Da kan vi vekt-
legge dette annerledes, bl.a. ut fra om vi ønsker
å ha et relativt ekspansivt budsjett i en periode
for å redusere arbeidsledighetsproblemene.

Jeg innrømmer at vi til en viss grad er avhen-
gig av EF selv om vi ikke er medlem, men vi får
en langt større ikke bare formell, men også reell
frihet ved å bygge på en folkerettslig EØS-av-
tale enn ved å bygge på medlemskap i unionen.

Peter Angelsen: Jeg synes det er på sin plass
igj en å understreke det faktum at det er delt syn
i Kristelig Folkeparti i EØS-spørsmålet. Uenig-
heten er faktisk så betydelig at det er represen-
tanter her i salen som har meddelt at de vil
stemme imot avtalen.

Jeg nevner ikke dette for å strø salt i sårene
til partilederen. Tvert imot vil jeg gi ros for at
det er et visst rom i Kristelig Folkeparti for at
uenigheten i partiet kan komme til uttrykk ved
stemmegivningen. Rosen går selvsagt i første
rekke til de representantene som har vist styr-
ke til å ville stemme imot. Det er ikke i alle par-
tier det er slik. Men jeger skuffet over de til dels
usaklige angrepene ledelsen i Kristelig Folke-
parti har rettet mot Senterpartiet for våre
standpunkt i EØS-spørsmålet, både i salen og i
media. Jeg viser spesielt til parlamentarisk
leder Kåre Gjønnes' uttalelser om Senterpar-
tiet i Dagbladet i dag:

«Først etter at en meningsmåling viser fler-
tall mot EØS- avtalen, går partiet inn for fol-
keavstemning. Dette standpunktet er vel
mye taktisk betont, for løpet har ligget der og
partiet har lenge kunnet hoppe på.»
Jeg vil minne om at Senterpartiets landssty-

re allerede i juni 1991 gjorde vedtak om rådgi-
vende folkeavstemning. Senterpartiet fulgte
opp i Stortinget den 15. oktober 1991 og var med
på et forslag om rådgivende folkeavstemning.
Jeg går ut fra at dette ikke har gått verken
Gjønnes eller Bondevik forbi. Jeg vil derfor be
Bondevik om å rette opp denne feilinformasjo-
nen fra parlamentarisk leder Gjønnes ved å av-
krefte uttalelsen som er gjengitt i Dagbladet, og
jeg håper at det kan bli gjort i såpass klare orde-
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lag at ingen misforståelser henger igjen etter-
på.

Kjell Magne Bondevik: Det er riktig at det er
ulike syn i Kristelig Folkeparti på konklusjonen
når det gjelder EØS-avtalen. Vi gir faktisk våre
representanter en slik frihet. Jeg mener det er
en styrke, og slik forstod jeg også hr. Angelsen.
Det er fordi vi, enten vi har konkludert med et ja
eller et nei, er i stand til å se at saken har to
sider, at det finnes både fordeler og ulemper. Jeg
må innrømme at jeg hadde håpet at også Sen-
terpartiet hadde gjort det i større grad, for den-
ne debatten har jo fra deres side ikke vært pre-
get av noen særlig erkjennelse av at det kanskje
også er noen fordeler ved denne avtalen. Den
har ikke vært preget av erkjennelsen av at dette
faktisk kan stå om arbeidsplasser i distriktene,
at det dreier seg om arbeidsplasser i fiskeindu-
strien, som nå vil få økte muligheter osv.

Når det gjelder kritikk av hverandre, tror jeg
nok noen og enhver har et regnskap å avlegge.
Jeg må nok også innrømme som et hjertesukk
at vi ikke akkurat har følt det slik at Senterpar-
tiet har unnlatt å kritisere Kristelig Folkeparti
i denne saken, verken i denne sal eller utover i
landet. Det får så være. Av og til har vi også følt
at angrepene har vært urimelige, men vi skal
leve med det. Og jeg tror at sentrumspartiene
har så mye til felles i norsk politikk - noe som
ikke minst vil vise seg når vi nå går inn i kam-
pen mot medlemskap - at vi vil kunne overvin-
ne dette.

Når det gjelder det konkrete referatet frå da-
gens Dagbladet som hr. Angelsen refererte til,
har Gjønnes gjort det helt klart at det som står i
Dagbladet, har han ikke sagt. Det har han alle-
rede gjort klart for vedkommende journalist, og
dette blir derfor rettet opp i samsvar med det.
Dermed skulle det punktet være ute av debat-
ten.

Presidenten: Dermed er replikkordskiftet
omme.

Tom Thoresen: Jeg er fullstendig klar over at
en del politikere og en del politiske kommenta-
torer ikke liker det historiske perspektiv. Nå til-
hører jeg dem som mener at nettopp dette er
viktig for å belyse saker og også som grunnlag
for standpunkter. Men for ikke å plage forsam-
lingen skal mitt historiske perspektiv i denne
sammenheng være kort. Jeg begynner med høs-
ten 1989.

Høsten 1989 avgav finanskomiteen i Stortin-
get en innstilling som er bakgrunnen for det ar-
beidet som senere har vært gjort om norsk til-
pasning til EFs indre marked. I denne innstil-
lingen ble det avgitt en uttalelse fra utenriksko-
miteen. Jeg siterer fra den:

«Komiteen legger vekt på at arbeidet med
EFTA/EF-prosessen og norsk tilpasning til
EFs indre marked» -jeg gjentar: norsk tilpas-
ning til EFs indre marked - «vil bety en ut-
vikling mot et bredere samarbeid i Europa
mellom de 18 EF- og EFTA-land. Denne ut-
vikling vil samtidig styrke mulighetene for et
enda bredere samarbeid i Europa, der østeu-
ropeiske land gradvis veves tettere sammen
med Vest-Europa, i et politisk, økonomisk og
kulturelt fellesskap.»
Jeg synes det er to viktige poenger ved dette

sitatet. Det ene, og kanskje mest polemiske, er
at det var en enstemmig utenrikskomite som sa
dette, altså inkludert også Anne Enger Lahn-
stein og Paul Chaffey. Det andre og kanskje vik-
tigere perspektivet ved dette sitatet er at det
har et sant internasjonalt perspektiv. Det har
basis i at vi står overfor en ny virkelighet med
EFs indre marked. Det sier klart at det er en
virkelighet vi må tilpasse oss, og det rekker en
hånd ut mot andre deler av Europa enn dem
som er integrert i EF eller EFTA i dag.

Så er det gått noen tid. Det har vært forhand-
let, og vi har sett et resultat. Så kan man selv-
sagt bedømme dette resultatet på ulike måter.
Det er et faktum at man er kommet langt i for-
hold til de målsetningene som den samme inn-
stillingen stilte opp. Men det er også et faktum
at man ikke har nådd helt fram på alle områder.
På det grunnlag kan man selvfølgelig vurdere
om den avtalen vi står overfor i dag, er god nok
eller ikke. Den alt overveiende del av dette stor-
ting mener at den er god nok.

Det som forbauser meg, og det som nok også
var noe av bakgrunnen for de tilløp til en nasjo-
nalismedebatt vi fikk her i Stortinget i går, er at
selv om man skulle mene at avtalen ikke er god
nok i alle punkter, så har altså de som er mot
EØS-avtalen, totalt svingt ståsted, fra et inter-
nasjonalt perspektiv med vekt på utfordring og
en ny situasjon; i gårsdagens og dagens debatt
har vi nesten utelukkende hørt om forsvar og
behov for forsvarsmekanismer i forhold til nors-
ke ordninger og den norske nasjonalstaten. Det
er etter min oppfatning et særdeles interessant,
men også noe urovekkende signal. For den vir-
keligheten som sier at vi møter en ny situasjon,
at vi møter betydelige nye utfordringer, den vir-
keligheten er jo ikke endret. Behovet for å ha
redskaper til å møte de nye utfordringene, er
heller ikke endret. Og da kunne man kanskje
vente at de som så utfordringene høsten 1989,
men mener at svaret som gis fra Regjeringens
og forhandlernes side i dag, ikke holder mål,
skulle kommet med andre alternativer når ut-
fordringene faktisk fortsatt ligger der. Og disse
alternativene har vært skremmende lite synli-
ge i dagens debatt.

Hva er så våre utfordringer? Skulle jeg blinke
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ut de tre viktigste, ville jeg si: sysselsettingen,
miljøet og det å skape en tilvekst i norsk økono-
mi som kan bære velferdsstaten videre. Hvis vi i
Norge i dag hadde hatt full sysselsetting, hvis vi
ikke hadde hatt miljøproblemer, verken dem vi
skaper selv eller dem vi importerer utenfra, og
hvis vi hadde vært bombesikre på at vi kunne
kjøre overskuddsbudsjetter for å finansiere vel-
ferdsstaten trygt og godt videre, da ville jeg
også mejnt at EØS-avtalen var overflødig.

Men det er jo ikke slik det er. Det er tvert imot
slik at det er på disse tre områder vi har våre
desidert største utfordringer, og hvor vi må se
etter virkemidler, ikke istedenfor, men i tillegg
til den politikk vi på nasjonal basis og med bety-
delig politisk ansvar fra alle politiske partier
fører i dag. Jeg er blant dem som innrømmer at
det kan være sider ved EØS-avtalen som også
kan skape problemer for oss på hjemmemarke-
det hvis vi ikke klarer å takle situasjonen godt
nok - men like fullt: Det er for å løse disse pro-
blemene vi må be om at vi i en bredere europeisk
sammenheng kan samarbeide for å få til ting
som også er ugjort i vårt eget samfunn. Og i den
sammenheng er det neppe noe godt svar å si:
Men det er jo miljøproblemer i EF også, det er jo
arbeidsledighet i EF også, det er jo en liberalis-
tisk utvikling i EF som mange av oss ikke liker.
Vil det forandre seg om Norge isolerer seg i for-
hold til den EØS-avtalen vi står overfor? Det vil
det neppe. Men vil resultatene av det som skjer i
EF-området, like fullt velte inn over Norge? Det
vil det. Den forsvarsmekanismen som da sier at
det er de nasjonale ordningene som skal være
de eneste, svikter etter min oppfatning ikke
bare det internasjonale perspektiv som disse
problemene i seg selv må løses på, men det fra-
tar også nasjonalstaten Norge virkemidler for å
løse problemer i vårt eget samfunn.

Så er det likevel noen som sier at det er usik-
kerhet rundt dette, fordi EØS' og EFs utvikling
er dynamisk. Ja, selvsagt er den det. Hvis det
ikke hadde vært dynamikk, hadde det ikke
vært stort Norge kunne arbeide med framover
for å få en europeisk virkelighet og en nasjonal
virkelighet som er bedre enn den vi har i dag.

EØS-avtalen løser ikke i seg selv problemene,
men EØS-avtalen gir en mulighet, et redskap
til å løse problemer hvis vi utnytter det godt,
dyktig og effektivt.

Jeg vil endelig avslutte med nok et sitat fra
den samme innstilling:

«Komiteen er enig med handelsministeren
i at det er viktig å sette ambisiøse mål i EF/
EFTA-prosessen.»
Det må også gjelde i det arbeidet vi har foran

oss.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til tre replikker.

Vidar Kleppe: Det blir sagt at folket får de po-
litikerne de har fortjent. Det så vi et godt ek-
sempel pai går da stortingsflertallet, bestående
av Høyre og Arbeiderpartiet og en del slengere
fra de mindre partiene, stemte mot at det nors-
ke folk skulle få si hva de mente om den mest
omfattende avtalen som Norge noen gang har
inngått. Det er blitt sagt at avtalen er så viktig
for norsk næringsliv. Ja vel, la gå med det at av-
talen er viktig. La gå med at det er viktig å ha
internasjonale avtaler om samarbeid, om han-
del og det vi skal leve av her i landet. Men hvilke
rammevilkår er det da den norske regjering har
gitt norsk næringsliv, med økte skatter, med
økte avgifter, med økte byrder på dem som pro-
duserer og gir noe i dette landet? Sosialdemo-
kratiet har kapitulert ved måten de har be-
handlet EØS-saken på, de klarer ikke å løse dis-
se problemene internt, og derfor må de inn i et
økonomisk samarbeid, slik at vi får gjort noe på
skatte- og avgiftsområdet.

Et annet spørsmål som jeg også stiller meg og
som jeg tror det norske folk stiller seg, er: Hvor
har det vært snakk om norske arbeidsplasser?
Ingen har nevnt norske arbeidsplasser. Det
snakkes så fint, folk skjønner ikke hva som
menes engang. Det snakkes om at man må inn
for å gjøre noe med rammevilkårene. Hvor er
det blitt av den solidariteten som flertallet i
denne sal reiser rundt i Kongeriket Norge og
snakker om 1. mai - solidaritet med det norske
folk? Det norske folk er overkjørt på dette om-
rådet ved den behandlingen vi har hatt her, når
det ikke godtas at det norske folk skal få si hva
de mener i en folkeavstemning.

Arbeiderpartiet sier at arbeid til alle er jobb
nr. 1. Det har de ikke klart. Men jeg vil utfordre
Tom Thoresen, som parlamentarisk nestleder i
Arbeiderpartiet: Hvor mange arbeidsplasser
kan han nå garantere at vi skal få ekstra i dette
landet ved å gå inn i EØS - eller blir det på lik
linje med de velgergarantiene hans parti har
gitt før, som ikke er verd papiret de er skrevet på
engang?

Tom Thoresen: Det er mulig at representan-
ten Kleppe ikke hørte helt presist hva jeg sa mot
slutten av mitt innlegg, jeg sa nemlig at det ikke
er slik at det er EØS-avtalen i seg selv som løser
våre problemer. Det er heller ikke slik at det er
EØS-avtalen i seg selv som skaper eller garan-
terer et visst antall arbeidsplasser. Det er slik
at ikke bare Arbeiderpartiet, men jeg tror et
temmelig trygt flertall i denne sal, ser EØS-av-
talen som et viktig og kanskje også nødvendig
redskap for å skape større tilvekst i norsk øko-
nomi og skape flere arbeidsplasser på det
grunnlag.

Jeg kan ikke se at Arbeiderpartiet i sin nære
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politiske historie og med det statsbudsjett som
er lagt fram for denne høsten, og som vi får an-
ledning til å diskutere senere, har sviktet det at
vi setter alle mulige krefter inn, både i vårt eget
budsjettarbeid og gjennom bl.a. EØS-avtalen,
på å skape økt sysselsetting i Norge. Men vi ser
altså at oppgaven er formidabel, og at vi derfor
ikke trenger færre, men flere virkemidler for å
bekjempe arbeidsledigheten.

Om Norge skulle søke medlemskap i EF, vil
det bli utlagt til en folkeavstemning. Med den
brede, langvarige politiske behandling vi har
hatt av EØS-avtalen, og med den begrensede
suverenitetsavståelse den innebærer, anser vi
det som et politisk ansvar å kunne ta stand-
punkt til den her i salen.

Kjellbjørg Lunde: Det er alltid interessant å
lytte til representanten Thoresen. Han held
gode innlegg, reflekterer på ein måte som man-
ge av oss kan følgje. Eg har med rette mistanke
om at Thoresen er ein klok mann. Men i det inn-
legget han no heldt, som var interessant, var
det faktisk ein liten brist i resonnementet og lo-
gikken. Derfor vil eg følgje opp med nokre spørs-
mål.

Eg er langt på veg samd i det som represen-
tanten Thoresen viste til når det gjeld utford-
ringane vi har i det norske samfunnet. Så gjekk
han inn på ei skildring av utviklinga og konse-
kvensen av den politikken som blir ført, vil eg
seie, som vi no strir med, og eg er og langt på veg
samd i at utan omsyn til tilknytingsform til EF
vil vi på grunn av dei vedtaka m.a. eit fleirtal i
Stortinget har gjort før, få merke nokså store
konsekvensar av utviklinga som blir innad i
EF-området - og EØS-området.

Men eg vil understreke at det som er skjedd,
når vi no har tidenes største arbeidsløyse, ikkje
er ein naturkatastrofe eller ei utvikling utan
politisk innverknad. Vi ser utviklinga mot eit
samfunn der det blir store forskjellar, der vi har
store problem med å kome på offensiven når det
gjeld miljøpolitikken osv. Det er vilja politikk,
liberalisering av den økonomiske politikken,
som har ført oss dit.

Så seier Thoresen at EØS ikkje vil løyse pro-
blema. Men EØS kan bli ein reiskap, i alle fall er
det intensjonen til Thoresen at EØS skal bli den
reiskapen som Arbeidarpartiet og fleirtalet her
skal bruke, «godt, dyktig og effektivt», som han
seier, for å motverke dei negative tinga vi no har
opplevt i vårt samfunn, Då spør eg: Kva slags
styringsreiskap er det i EØS-avtalen som vil
gjere at Thoresen som sosialist, eller sosialde-
mokrat er han vel, føler seg trygg på at ein vil
klare å gjenskape den type samfunn i Norge
som vi langt på veg hai- stått saman om å for-
svare?

Tom Thoresen: Får jeg først få takke Kjell-
bjørg Lunde for alle gode komplimenter og be-
krefte at jeg er sosialdemokrat.

Kjellbjørg Lunde sier at en rekke av de pro-
blemene som vi har i det norske samfunnet i
dag, er selvforskyldte, og de er villet. Hvis vi nå
skal se på det jeg personlig mener er de tre store
hovedutfordringene, arbeidsledigheten, miljø-
et og tilveksten til vern for velferdsstaten, må
jeg si at jeg kjenner ikke til noen regjering i mo-
derne tid som har lagt ned større innsats for
nettopp å løse de problemene. Jeg kjenner f.eks.
ikke tU noen regjering som til de grader har
brukt budsjetter aktivt både for å få til syssel-
setting, for å løse miljøproblemer og for å opp-
rettholde et høyt nivå på velferdsstaten. Men vi
ser altså, og det må vi være ærlige nok til å si, at
det fortsatt er store og formidable oppgaver
igjen på dette feltet, og da trenger vi kanskje
verktøy og virkemidler i tillegg.

Så spør Kjellbjørg Lunde meg: Hva slags sty-
ring skal vi få i EØS? Det indre markedet blir
etablert uansett. Gjennom EØS-arbeidet er vi
altså med og håndhever spilleregler og vil være
med og behandle framtidige spilleregler i stedet
for at de ensidig kan avgjøres i EF.

Ole Gabriel Ueland: Eg kan og gjerne etter
mange års samarbeid få gje Tom Thoresen ein
bra attest når det gjeld å vera reflektert og ten-
kja gjennom dei standpunkta han hevdar her
på talarstolen.

Han begynte hovudinnlegget sitt med å leg-
gja litt historisk perspektiv på utviklinga. Det
var kort, sa han. Og han brukte lita tid på det,
men det var 6g kort i perspektiv. Me har levd
gjennom ein periode som minner ganske mykje
om det me står framfor no, og ein bør gå nokre år
lenger tilbake i tid.

I tilknyting til vår neifraksjon sin motstand
mot det forslaget til EØS-avtale som no ligg
føre, etterlyste han alternativ. Me har hatt ein
situasjon der det norske folket sa nei til ei EF-
tilknyting, som av mange og utanom dette hu-
set er sagt ikkje å vera meir vidtgåande enn det
som me i dag truleg kjem til å vedta. Resultatet
av den behandlinga var då at det kom ein han-
delsavtale i staden. Då kan det vera grunn til 6g
no å revurdera den handelsavtalen som me har
hatt, på ein del område. Det vil eg tru er ein na-
turleg utgang om ein seier nei til EØS, eller om
ein i neste omgang seier nei til EF.

Ein skal ikkje gløyma at Norge er eit verdi-
fullt land og for Europa. Me står ikkje her med
hua i handa og ber om almisser. Me er ein verdi-
full byggestein i det som Europa prøver å byggja
opp økonomisk og i balanse med resten av ver-
da.
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Tom Thoresen: Jeg er helt enig med Ole Ga-
briel Ueland i at Norge verken står eller skal stå
med lua i handa. Jeg tror også at da forhand-
lingene ble forberedt, og da forhandlingene ble
gjennomført, var det en balansert prosess mel-
lom to parter. Jeg synes ikke at forhandlings-
resultatet gir grunn til å si at EFTA-landene
har stått med lua i handa, tvert imot har de fått
gjennomslag for viktige problemstillinger og in-
teresser for seg selv. Ved et norsk medlemskap i
EØS vil selvsagt Norge ikke stå med lua i han-
da. Man vil fremme interesser med den tyngde
og den bakgrunn vi har. Og jeg tilhører dem som
bl.a. stoler på at som en stor og betydelig oljena-
sjon vil Norge ha betydelig gjennomslagskraft
også i forhold til det oljedirektiv som EF nå har
under behandling, men som ennå ikke er ferdig-
behandlet.

Presidenten: Dermed er replikkordskiftet
omme.

Per-Kristian Foss: Jeg er enig med de to siste
replikantene, som har sagt at Norge ikke har
noen grunn til å bli stående med lua i handa i
forhold til et europeisk samarbeid. Vi har mye å
gi - og da tenker jeg i første rekke på politiske
verdier, politiske tradisjoner og en tenkning ut-
viklet i en velferdsstat som mange i Europa i
dag ser hen mot med betydelig grad av interes-
se, for ikke å si misunnelse. Det er ingen grunn
til å sette oss på vår høye hest, men vi har noe å
tilføre også europeisk tenkning og europeisk po-
litisk praksis på disse områder.

Men problemet er at EØS-avtalen begrenser
oss på mange måter til å ha økonomiske rettig-
heter og en begrenset innflytelse, mens den in-
teressante politiske debatten i dagens Europa
foregår innenfor det mange her litt nedsettende
kaller unionen. Det er jo for utvikling av et sam-
arbeid utover det rent økonomiske unionen vir-
kelig betyr noe. Det er her Norge har mye å til-
føre, og det er her Norge ved å avstå fra medlem-
skap stiller seg utenfor denne interessante de-
batten som vi nå ser utspille seg i hele Europa -
f.eks. hvor langt EF skal gå når det gjelder det
vi kan kalle den sosiale dimensjon, å knytte vis-
se minimumsbetingelser til utvikling av vel-
ferdsstaten - et område vi i Norge kjenner godt
fra debatter, men som er kommet for kort i den
europeiske debatten knyttet til EF.

Debatten om EØS har, som mange har under-
streket, dreid seg om økonomi. Det er slått fast i
debatten, og det er jeg enig i. Avtalen sikrer oss
adgang til det europeiske markedet, som størs-
tedelen av norsk næringsliv trenger. Det er et
viktig bidrag for å sikre forutsigbare og gode
rammebetingelser for norsk næringsliv. Men
det er ikke tilstrekkelig. EØS-avtalen er en mu-
lighet som må utnyttes av norske politikere.

Det går an å misbruke den - det håper jeg ikke
vi skal gjøre - men muligheten må vi få til å bru-
ke den positivt for norsk sysselsetting.

Man kan stille spørsmålet: Vil så EØS bare gi
oss fordeler på den økonomiske siden? Til dette
er det å si at EØS-avtalen selvfølgelig krever
omstilling. Den krever en omstilling som også
er vanskelig. Det er en omstilling som etter mitt
syn er nødvendig uansett avtale eller ei, men
som gjennom en EØS-avtale vil bli lettere. Jeg
må også si at denne debatten har vært uten det
element som mange hadde håpet på, nemlig at
nei-siden skulle belyse at deres alternativ- alt-
så å ikke gå inn for en EØS-avtale - vil bety
mindre omstillingsbehov for norsk næringsliv.
Det er det ingen grunn til å tro, snarere tvert
imot. Omstillingen kan man kanskje utsette ett
år eller to, men så kommer den bråere og mye,
mye hardere etter mitt syn.

De økonomiske virkningene for Norge kan i
følge proposisjonen beløpe seg til en gevinst på
mellom 2 og 4 pst. av vår realinntekt. Det er
mye penger, det. Og det er gevinster som vi i
tiden fremover kan utnytte gjennom - og jeg lis-
ter opp en del momenter:
- reduksjon i kostnader som følge av lavere

handelshindre,
- økt produktivitet og lavere priser som følge

av økt konkurranse,
- lavere kostnader som følge av et større mar-

ked, og dermed muligheter for å produsere i
større skala,

- reduserte kapitalkostnader som en følge av
et mer enhetlig kapitalmarked.
Så spør mange seg sikkert: Hva betyr dette

for den enkelte innbygger i dette land? Jo, det
betyr at hvis vi som politikere klarer å utnytte
disse mulighetene, kan vi klare å bruke avtalen
til å sikre arbeidsplassene bedre enn hittil, gi et
bidrag til lavere priser - altså tryggere økonomi
i husholdningene.

EØS-avtalen vil også ha en virkning for hver
enkelt gjennom lavere priser og bedre tilbud på
en rekke områder. En analyse laget på Handels-
høyskolen i Bergen har kommet frem til at hver
husholdning vil kunne spare om lag 7 000 kr på
EØS-avtalen. Det er penger som monner for
mange husholdninger i en trengt situasjon.

Debatten om økonomi knyttet til EØS-av-
talen har på mange måter også avdekket nye
skillelinjer og nye posisjoner i norsk politikk.
Det er lenge siden jeg har hørt representanter
for SV og Senterpartiet tale så samstemmig om
synspunkter som SV i tidligere tider var alene
om. Det synes som om motstanden mot EF og
EØS i disse to partiene har utviklet en langt
sterkere tro på reguleringer enn den som har
vært til stede selv i den internasjonale sosialis-
tiske debatt, eller rettere - den europeiske so-
sialistiske debatt de siste tre-fire årene.
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Det synes som om den sosialistiske debatt i
SV er upåvirket av det totale sammenbrudd i
troen på regulerings- og kommandoøkonomien
som har skjedd etter sammenbruddet i Øst-
Europa. Og paradoksalt nok, kanskje, synes det
som om Senterpartiet følger denne troen på re-
guleringer. Og det gjør et parti som har hatt an-
svaret i ti år for å bygge ned reguleringer, in-
nenlands og utenlands, et parti - Senterpartiet
altså - som har stått bak alle de dereguleringer
i forhold til internasjonal valutahandel og flyt
av penger over grensene som Norge gradvis har
gjennomført på 1980-tallet og på 1990-tallet
under skiftende regjeringer.

Disse partier har også lagt frem et økonomisk
alternativ der man nå satser på mindre økono-
misk vekst og lavere utvinningstakt i olje- og
gassektoren. Og det er ikke på noe punkt avdek-
ket hvordan lavere økonomisk vekst kan bety
økt sysselsetting.

Det er ikke ofte jeg finner grunn til å sitere
statsbedriftsledere i innlegg fra denne talerstol
og si meg hjertens enig. Men i en av gårsdagens
aviser sier den ellers fåmælte direktør Mykle-
bust i Norsk Hydro følgende om SV og Senter-
partiet:

«For de som er opptatt av økt verdiskap-
ning er det urovekkende at partier som ensi-
dig konsentrerer seg om fordelingspolitikk og
overføringer stadig vinner fram.»
Hans spissformulering er: «Sky SV og Senter-

partiet», hvis man er opptatt av økt sysselset-
ting. Og han sier at «disse partier undergraver
grunnlaget for vår velferd og velstand». Jeg tror
han oppsummerer det rimelig godt i disse spiss-
formuleringer.

Debatten om oljedirektivet og den frihet vi i
Norge vil ha til å fastlegge nasjonal olje- og
gasspolitikk i årene som kommer, har også vært
et tema i debatten. Fra SVs side, og langt på vei
også fra Senterpartiets, er det åpenbart at man
er mer opptatt av hvordan utenlandske oljesel-
skapers advokater i et internt prosesskrift vur-
derer oljedirektivet, enn av å lese hva som fak-
tisk står i direktivet. Det er intet mindre enn
utrolig når SVs leder i et replikkordskifte i går
bruker som sannhetsvitne et notat fra OLF, alt-
så organisasjonen av samtlige oljeselskaper,
som selvfølgelig domineres av utenlandsk eide,
private oljeselskaper. Jeg har mange ganger i
denne sal hørt hr. Solheim uttrykke i sterkere
ordelag enn jeg noen gang vil gjøre, sin forakt
for og misbilligelse av disse oljeselskaper.

La meg si det noe mer nøkternt: Det er all
grunn til å ta det de kommer med, med en klype
salt, for de har andre interesser enn Norge som
myndighetsutøver og skatteoppkrever på man-
ge områder. Men så opplever vi altså at disse
oljeselskaper nå brukes som sannhetsvitne for
tolkninger av EF-direktivet, som jo er et ledd i
en intern debatt i EF.

Jeg har lyst til å peke på at Storbritannia,
som en av de største olje- og gassprodusenter i
EF-området, i de siste 10 år har fulgt en politikk
hva gjelder konsesjonstildelinger og varer og
tjenester, som i store trekk følger den Norge har
fulgt. På en del områder har de sågar tilpasset
seg i norsk retning. Forskjellene mellom oljepo-
litikken på britisk og norsk sektor har gradvis
blitt mindre. Jeg ser, i likhet med handelsminis-
teren, rimelig positivt på at dette direktivet
etter hvert vil utvikle seg til noe som kan opp-
fattes som en beskrivelse av en norsk-britisk
tradisjon hva gjelder synspunktet på oljepoli-
tikk.

Det å debattere på dette tidspunkt hvorvidt
man skal bruke en fremtidig mulighet for å ned-
legge veto, er et altfor tidlig stadium av debat-
ten. Jeg vil våge den påstand at på dette områ-
det vil Norge ha en relativt sterk innflytelse for-
di vi er - og forhåpentligvis forblir - den største
olje- og gasseksportør i Europa.

Presidenten: Det blir replikkordskifte på inn-
til tre replikker.

Paul Chaffey: Ettersom Høyre er tilhenger av
å gi markedskreftene større innflytelse, tilhen-
ger av å styre mindre, tilhenger av en mindre
rolle for offentlig sektor og tilhenger av hardere
konkurranse på absolutt alle områder, har Høy-
re god grunn til å være tilfreds med EØS, og det
er i grunnen unødvendig å føre den debatten
noe særlig videre.

Men det er likevel noe ved Høyres holdning til
EØS som verken virker helt forståelig eller lo-
gisk. Det er særlig to ting i innstillingen jeg har
lyst til å ta opp. Det ene er at Høyre har store
problemer med å bli enig med seg selv når det
gjelder om Norge får noen innflytelse i EØS.
Man sier ett sted, på side 28 i innstillingen,
sammen med Arbeiderpartiet og Kristelig Fol-
keparti:

«Dette flertallet vil peke på at Norge gjen-
nom EØS får mulighet til å påvirke utformin-
gen av nye regelverk i handelsområdet som
mottar 80 pst. av Norges vareeksport.»
lb sider etterpå sier Høyre:

«EØS-avtalen gir Norge meget begrenset
innflytelse - selv i spørsmål som angår Norge
i betydelig grad.»
Mitt spørsmål er: Hvilken av disse merkna-

dene er dekkende for Høyres syn på EØS?
Så til offshore og oljedirektivet: Foss har i to

innlegg i dag skapt en viss tvil om Høyres hold-
ning. Han framstiller dette direktivet som
uproblematisk for Norge. Det syns jeg er litt un-
derlig, på bakgrunn av at et flertall i utenriks-
komiteen, Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig
Folkeparti, beskriver direktivet og sier:

«Dette flertallet viser til at Norge om nød-
vendig må bruke sin vetorett i EØS-komi-
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teen, hvilket vi har full rett til i henhold til
EØS-avtalen...»
Det er rart å ha to syn på en gang i et såpass

viktig spørsmål, og jeg vil spørre Per-Kristian
Foss: Er det Høyres medlemmer av utenriksko-
miteen som har rett, at man skal legge ned veto?
Eller er det Høyres finanspolitiske talsmann,
som ikke vil legge ned veto?

Per-Kristian Foss: Det er jo to saler i dette hu-
set. Men de som var her, vil vite at jeg sa nøyak-
tig det samme om veto som står i innstillingen,
og som Høyres leder, Kaci Kullmann Five, be-
lyste i et tidligere innlegg og et replikkordskif-
te. Stikkordet er, som Chaffey også korrekt si-
terte, «om nødvendig» - om nødvendig! Selvsagt
er man tilhenger av å kunne bruke vetoretten
om det er nødvendig. Det er derfor man kan gå
inn i systemet. Jeg kunne jo replisere til Chaf-
fey og si at han går ikke inn i systemet, så han
må bare finne seg i det som blir resultatet. Det
er han som her har et større forklaringsbehov
enn det som lar seg dekke i et replikkordskifte.
Selvfølgelig skal vi bruke det om nødvendig.
Men den interessante diskusjonen er jo: Blir det
nødvendig? Men Chaffey har jo en pessimisme i
forhold til vår gjennomslagskraft i en europeisk
oljediskusjon som jeg syns er fremmed, for å ut-
trykke meg så forsiktig jeg kan. Norge har fak-
tisk gjennomslag i en internasjonal diskusjon
om disse spørsmål, særlig hvis den konsentre-
res om Europa. Nå tror jeg ikke at Europas av-
hengighet av norsk gasseksport for all fremtid
er ubegrenset. Vi får jo konkurranse fra øst
etter hvert, men den er på politikkområdet me-
get sterk. Så svaret er at begge oppfatninger er
riktige, og de er sammenfallende.

Chaffey stilte også spørsmål om hvilken inn-
flytelse vi har gjennom EØS. Han hitsatte to si-
tater og spurte hvilket som er dekkende. Svaret
er begge. Den ene dekker en situasjon der vi dis-
kuterer hvilken innflytelse vi kan ha gjennom
EØS. Det andre dekker en situasjon der vi skal
influere på EFs fremtidige politikk på for oss
ganske viktige områder. Jeg skulle gjerne som
norsk politiker, gjerne regjeringsmedlem, vært
i den situasjon at jeg nå kunne hatt innflytelse
på diskusjonen om utformingen av den fremti-
dige unionen som vedrører Norge, men det har
vel Chaffey - iallfall hans parti - bestemt seg
for for all fremtid å stille seg utenfor.

Gudmund Restad: Uenighet mellom Høyre og
Senterpartiet i synet på konsesjonslovene førte
til Syse-regjeringens fall for to år siden. Vi men-
te det ville være avgjørende for vår selvråde-
rett, bl.a. over norske naturressurser, at vi også
for framtida skulle kunne gi fortrinnsrett til
norske eierinteresser. Det mente ikke Høyre,
som var villig til å gi avkall også på konsesjons-

lovenes viktige bestemmelser i sin iver etter å
oppnå norsk medlemskap i EF-unionen via en
EØS-avtale som et springbrett.

Senterpartiet mener f.eks. at det er av stor
betydning at norske finansinstitusjoner kan
forbli i norsk eie ogunder norsk styring. For det-
te formål er finansieringslovens § 2-3 av uvur-
derlig betydning. Den fastslår at utlendinger
ikke kan eie mer enn 10 pst. enkeltvis eller 33/3
pst. samlet av aksjene i norske finansinstitusjo-
ner. I en tid hvor norske banker og forsikrings-
selskap kan være på billigsalg, er dette en be-
tryggende bestemmelse. Etter en overgangspe-
riode på to år må Norge som følge av EØS-av-
talen oppheve grensen for samlet utenlandsk
eierskap. Utlendinger vil altså kunne oppnå
aksjemajoriteten i og dermed også styringen
over norske finansinstitusjoner.

Mener Foss det er ønskelig at norske finans-
institusjoner eies og styres av nordmenn, eller
er dette uten betydning? Hvis han mener at ut-
lendinger like godt kan overta norske banker og
forsikringsselskaper, hvorfor har da Høyre hit-
til gått inn for nåværende begrensningsregel?
Senest i juni 1990 stemte Høyre for at utlendin-
ger samlet ikke skulle eie mer enn 33'/3 pst. av
aksjene i norske finansinstitusjoner. Det var
kun Fremskrittspartiet som stemte for å opp-
heve denne begrensningsregelen. Hvis Foss
derimot deler Senterpartiets ønske om å bevare
slike institusjoner i norsk eie og under norsk
styring, hvordan har han tenkt seg at dette skal
kunne skje for framtida etter at EØS-avtalen er
ratifisert?

Per-Kristian Foss: Min gode komitekollega,
hr. Restad, utfordrer meg som partipolitiker
stadig ved å minne om behovet for å sitere fra
Lysebu. Min partileder har Lysebu-erklærin-
gen nærmere tilgjengelig enn jeg ofte har. La
meg bare si det slik at jeg tror Restad også ville
ha godt av å sitere den i en del av sine innlegg,
mer enn hittil.

Jeg siterer følgende fra Lysebu-erklæringen:
«Regjeringen vil arbeide for å sfkre nasjonale
konsesjonsordninger som gir nasjonal kon-
troll med forvaltningen av ressurser og miljø,
bygget på gjensidighetsprinsippet.»
Det står ikke i dette at det skal være diskrimi-

nerende konsesjonsordninger. Vi får komme til-
bake til diskusjonen om hvorvidt disse konse-
sjonsordninger skal være slik at de setter be-
grensninger knyttet til maksimum eierskap på
10 pst., 20 pst.

Generelt tror jeg nok at hovedproblemet ved
norske finansinstitusjoner i dag er at ingen vil
eie dem, at de knapt nok er verdt å eie, og at sta-
ten måtte overta på et tidspunkt da det ikke var
noen som ville eller kunne eie. Jeg tror at vi må
gjennom en utvikling der vi får private eiere inn
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i norske finansinstitusjoner, dvs. banker, som
dominerende på eiersiden for at det skal kunne
fungere og for å lette en altfor sterk belastning
på staten.

Så kan vi diskutere: Bør denne private kapi-
talen som kommer inn etter hvert som det blir
balanse og pluss i regnskapene, bare være na-
sjonal? Mitt svar er nei, ikke bare nasjonal. Men
jeg tror på en riktig dosering av økonomisk poli-
tikk som gjenskaper et nasjonalt kapitalmar-
ked som i dag er omtrent borte, altså at noen
private i Norge vil kjøpe aksjer i bankene, ha
aksjer i forsikringsselskapene og tror på det og
derfor gjør det. Det er hovedoppgaven. Som et
ledd i dette dra-arbeidet, vil jeg også åpne for at
utlendinger skal kunne komme inn gradvis.

La meg bare minne om at hr. Restad også har
vært med på dette da han sendte Vesta til Sveri-
ge. Jeg hørte ikke noe fra hr. Restad den gang.

Jon Lilletun: Representanten Per-Kristian
Foss var nokså oppgitt over Senterpartiets og
SVs ensidighet og totale enøydhet i denne sa-
ken. Fra denne talerstol har det vel også fra
Kristelig Folkepartis talere vært gitt uttrykk
for visse synspunkter i samme retning.

Når det gjelder motstykket, å beskrive EFs og
unionens fortrinnlighet, må jeg si at hr. Foss
ikke akkurat utmerker seg med noen stor yd-
mykhet på den siden, han heller. Den balansen
han etterlyser på den motsatte side, synes jeg
ikke han heller representerte.

I innstillingen til dagens debatt er det sagt
også fra Høyre - selv om det nesten er indirekte
- at EØS-alternativet kan stå på egne ben som
et alternativ for Norge. Det jeg skulle ønske, er
at også det hadde kunnet komme fram også fra
Høyres talere i litt sterkere grad enn det har
gjort. Det var det første.

Så til et spørsmål. Når hr. Foss beskriver den
totale styringsviljen og den enorme regule-
ringsiveren som noen her i salen har, savner jeg
kanskje en viss erkjennelse av at noe må regu-
leres, og noe må styres. Jeg trodde Høyre var et
parti som egentlig bekjente seg til - i den grad
en bekjenner seg til politikk - at vi har en blan-
dingsøkonomi. Ser ikke representanten Foss at
faktisk også innenfor EF-systemet vil en kom-
me til å trenge styringsredskaper, eller mener
han at markedet stort sett kan løpe fritt uten
noen slags type regulering? Jeg hadde håpet på
en viss nyansering også på den andre kanten, i
og med en ironiserer så sterkt over andre - selv
om vi også har hatt et snev av det. Men dog -
Foss var jo atskillig bedre, ifølge ham selv.

Per-Kristian Foss: På Lilletuns spørsmål om
hvordan vi ser på EØS i forhold til EF, vil jeg -
for jeg har følelsen av at jeg på mange måter på-
virker Kristelig Folkeparti-representanter av

Lilletuns type mer ved å sitere arbeiderpartipo-
litikere enn ved å bruke egne ord - si som Reiulf
Steen sa i forbindelse med presentasjonen av
hans siste bok. Han er en mann man nå ofte si-
terer etter at han sluttet i dette storting. Han
brukte uttrykk som at EØS er et nødvendig,
men et utilstrekkelig skritt. Jeg er enig i det ho-
vedsynspunktet, nettopp fordi de politisk spen-
nende utfordringene i tiden fremover diskute-
res nå i EF i tilknytning til bl.a. debatten om det
som kalles den økonomiske monetære union og
utdypingen av det politiske samarbeidet.

Det som overrasker meg av og til med Kriste-
lig Folkeparti-representanter, er at de som ofte
sier at vi ikke må være så ensidig opptatt av
økonomi, sier at de er tilfreds med EØS, og den
dekker bare økonomi. Men den politiske debat-
ten som nå pågår i Europa, om utvidelse til en
sosial dimensjon i EF-samarbeidet, til omfat-
tende samarbeid over landegrensene om politi
og narkotikakontroll, til et forsvarssamarbeid,
til et utenrikspolitisk samarbeid, gjelder tema-
er som hr. Lilletuns parti sier at det skal man se
på, men ikke deltai. Det er den dobbeltheten jeg
ikke helt forstår ved de reflekterte Kristelig
Folkeparti-representanter som har hatt ordet i
denne sammenheng.

La meg bare ta avstand fra to beskrivelser i
innlegget. Jeg har ikke uttalt meg om unionens
fortreffelighet. Jeg vil gjerne delta i en unions-
debatt, men jeg har nyanserte synspunkter på
det. Det betyr ikke at jeg slutter meg til alt som
er gjort. Jeg har en del nyanser som både går i
britisk og dansk retning, men jeg har forståelse
for at den måten reservasjonene er fremført på,
kanskje ikke er rette måten for å få gjennom-
slagskraft.

Til slutt får jeg bare si at jeg erkjenner selv-
sagt at det er behov for politisk styring i forhold
til markedskrefter. Det er bl.a. derfor jeg er EF-
tilhenger.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Statsråd Gunnar Berge: Med EØS-avtalen
etableres et felles arbeidsmarked innenfor hele
EØS-området. Personer i EØS-land, det vil si
EFTA og EF-land, vil dermed fritt kunne ta ar-
beid innen disse 19 landene. Også bedrifter vil
fritt kunne ta oppdrag innenfor hele EØS-om-
rådet. Arbeidstakerorganisasjonene har stilt
spørsmål om hvilke konsekvenser dette vil kun-
ne få for det norske arbeidsmarkedet.

Jeg ser at komiteen ikke tror at EØS-avtalen
vil medføre store bevegelser på arbeidsmarke-
det. Flertallet mener videre at slik fri bevegelse
for personer neppe vil skape store problemer.
Dette fordi det forutsettes at personer som tar
permanent opphold i Norge, innretter seg etter
norske lønns- og arbeidsvilkår. Det understre-
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kes samtidig at det er viktig å sikre at heller
ikke midlertidig arbeidskraft på kortvarige
oppdrag får dårligere vilkår. Dette er syns-
punkter jeg for min del deler fullt ut.

Det er neppe grunn til å tro at omfanget av
utenlandske arbeidstakere som kommer til
Norge, vil bli stort, sjøl om det vil kunne være
aktuelt i enkelte bransjer som f.eks. bygg og an-
legg. Men jeg vil sterkt understreke at Regjerin-
gen er opptatt av å sikre at de utenlandske ar-
beidstakere som kommer til Norge, får lønns-
og arbeidsvilkår som er likeverdige med dem
norske lønnstakere har.

Det ble i sommer sendt ut et høringsnotat
hvor hovedelementet var et forslag til lov om
minstelønn. På grunnlag av høringsinstanse-
nes synspunkter vil Regjeringen foreslå å åpne
for at norske lønns- og arbeidsvilkår blir gjort
gjeldende for alle arbeidstakere innen vedkom-
mende bransje. Som oftest vil dette kunne opp-
nås ved å gjøre hele eller deler av den aktuelle
norske tariffavtale allmenngyldig. Det betyr at
tariffavtalen blir gjeldende for alle. Vedtak om
allmenngjøring kan også - hvis man ønsker det
- avgrenses geografisk.

Det kan også bli behov for å fastsette regler
om minstelønn m.v. Det kan være i tilfeller hvor
det faktiske lønnsnivå ikke gjenspeiles i tariff-
avtalene. Regjeringen vil foreslå at en nemnd
etter krav fra de større organisasjonene i ar-
beidslivet får myndighet til å ta standpunkt til
hva som er nødvendig for å hindre såkalt sosial
dumping.

Regjeringen gjennomgår nå også boikott-
loven. Vi legger opp til at boikott skal kunne
iverksettes mot virksomheter som ikke følger
nemndas vedtak. Det er slik at bestemmelser
på dette området også må følges av sanksjons-
midler, og derfor denne mulige endringen også i
boikottloven.

Regjeringen legger stor vekt på å finne fram
til en ordning som på en hensiktsmessig måte
sikrer likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Sam-
tidig skal hensynet til organisasjonenes frie for-
handlingsrett ivaretas. En proposisjon er nå
under utarbeiding, og Stortinget vil få over-
sendt lovforslaget, som tidligere meddelt, i
løpet av november.

Hovedoppgaven i den økonomiske politikken
er å legge forholdene til rette for økt sysselset-
ting på et varig grunnlag. Med EØS-avtalen ut-
vides det indre marked til å omfatte hele Vest-
Europa. EØS-avtalen vil bidra til å sikre norsk
næringsliv stabil adgang til dette store marke-
det.

I Sysselsettingsutvalgets, altså Kleppe-ut-
valgets, vurderinger når det gjelder utsiktene
for 1990-årene, er en ratifikasjon av EØS-av-
talen faktisk lagt til grunn for den analyse og de
tilrådinger som dette utvalget legger fram.

Hvis en lykkes med politikken, i tråd med Sys-
selsettingsutvalgets forutsetninger, vil det
være grunnlag for en sterkere vekst både i of-
fentlig og privat sektor. Dermed vil det skape
grunnlag for flere arbeidsplasser, økt sysselset-
ting og redusert arbeidsledighet. Regjeringen
vil, som omtalt i nasjonalbudsjettet for neste år,
følge opp Sysselsettingsutvalgets tilrådinger.

En EØS-avtale vil etter min vurdering være
en viktig forutsetning for at norsk økonomi skal
få de nødvendige rammebetingelser for å kunne
nå disse målene.

EØS-avtalen er ikke bare en viktig, avtale for
distriktene. Den er også en nødvendig avtale og
en god avtale. Viktige deler av norsk konkur-
ranseutsatt næringsliv er, som mange har vært
inne på i denne debatten, lokalisert utenfor de
sentrale strøk. EØS-avtalens største betydning
for distriktene er at den sikrer gode rammebe-
tingelser for akkurat denne delen av nærings-
livet og åpner for en videre utvikling innenfor
de konkurranseutsatte næringer. På denne
måten legger vi grunnlaget for vekst og syssel-
setting i distriktene i årene som kommer. Jeg vil
også nevne de muligheter som avtalen gir fis-
kerinæringen. Selv om vi ikke fikk så store toll-
reduksjoner som vi ønsket, er det ingen tvil om
at en EØS-avtale med kraftig reduserte tollbar-
rierer er langt bedre enn vår någjeldende.avtale
med EF-landene. Som komiteens leder uttalte i
sitt innlegg i går, dreier det seg i gjennomsnitt
om en halvering av tollsatsene.

Regionalpolitisk begrunnet statsstøtte er til-
latt innenfor EF og vil bli det også etter EØS-
avtalen. Alle EFs medlemsland gir i dag slik
støtte. Dette er ikke noe unikt for vårt land. De
regionale problemene i Norge er naturligvis
annerledes enn problemene i EF-landene, og
det er følgelig behov for hos oss å bruke andre
metoder for å avgjøre om en region er støttebe-
rettiget- Dette aksepteres av EF. Det er faktisk
nedfelt i en felleserklæring i avtalen. Vi kan
bruke andre kriterier som lav befolkningstett-
het, dersom en region ikke tilfredsstiller de øv-
rige hovedkriterier i avtalen.

Også i framtida vil det først og fremst være
opp til den norske regjering og Stortinget hvor-
vidt vi skal føre en aktiv og ambisiøs distrikts-
politikk. De som håper at EØS-avtalen skal
rasere distriktspolitikken, vil nok bli skuffet.
Heldigvis er det heller ikke så mange som håper
på det. De som er motstandere av avtalen, bør
erkjenne at de påståtte negative konsekvenser
for distriktspolitikken er sterkt overdrevet, og
en får heller lete etter andre argumenter.

La meg til slutt si at jeg ble meget overrasket i
går da de to stortingsrepresentantene Anne En-
ger Lahnstein og Paul Chaffey i Dagbladet ut-
talte at de ikke kjente til utkastet til direktiv
som omtaler denne tremånedersfristen når det
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gjelder oppdrag i andre land, hvor det skal være
unntak fra eventuelle bestemmelser mot sosial
dumping.

Jeg er meget overrasket over det, fordi dette
utkastet til direktiv ble faktisk omtalt i denne
sal av tidligere handelsminister Eldrid Nordbø
for over ett år siden. Dessuten står det omtalt,
faktisk bredt omtalt, i St.prp. nr. 100 for 1991-
92, som ligger til grunn for den innstilling Stor-
tinget i dag behandler. Jeg synes egentlig det er
litt leitt at vi skal være nødt til å føre den form
for debatt. Regjeringen kjenner til dette utkas-
tet til direktiv, men vi vil i det lovforslaget om
tiltak mot sosial dumping som legges fram for
Stortinget i november, ikke ta hensyn til dette
direktivet, og vi vil lage våre bestemmelser på
en slik måte at vi sikrer oss mot risikoen for so-
sial dumping.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

John G. Bernander: Jeg konstaterer at svært
mye av debatten har gått på det å bygge opp et
skremmebilde av en situasjon med sosial dum-
ping. Vi har nå fått redegjort for at det finnes
mekanismer i form av minstelønnsordninger,
allmenngyldige tariffavtaler, eventuelt revi-
sjon av boikottlovgivningen, som vil tilfredsstil-
le dem som har gitt uttrykk for frykt. Fra Høy-
res side tar vi ikke stilling til de forslag som her
er antydet, men vi vil komme seriøst tilbake til
dem.

Men det som forundrer meg når vi først er på
det sosiale området, er at ikke noen av dem som
er fulle av frykt også har fokusert på de krav
som EØS-avtalen stiller til oss, at vi faktisk må
skjerpe vår egen arbeidsmiljølovgivning, lov-
givningen i forhold til masseoppsigelser, i for-
hold til å gi ansatte sterkere rettigheter enn det
de har i dag etter norsk lov, forslag som gjelder
fusjoner, fisjoner og overdragelser, ågi de ansat-
te større vern og trygghet i forhold til opptjente
feriepenger eller for den saks skyld i forhold til
informasjon og medvirkning - underveis i en
prosess hvor vi altså må skjerpe oss opp til euro-
peisk standard. Det er jo ikke slik, når vi nå
snakker om det sosiale området, at det bare er
dumpingaktivitet vi får fra Europa. Vi må fak-
tisk skjerpe oss ganske sterkt for ikke selv å bli
utsatt for at andre beskytter seg mot sosial
dumping hvis norske arbeidstakere skulle reise
ut med et manglende vern i forhold til dette lan-
dets egen lovgivning.

Jeg skal ikke foregripe den replikkordveks-
lingen som kommer mellom venstresides vå-
pendragere, representert ved statsråden og hr.
Chaffey. Men hvis jeg ser tilbake på egne dager i
Studentersamfundet, er jeg iallfall overbevist
om at hadde det vært en Høyre-representant
som for 15 år siden hadde gitt uttrykk for de

samme holdninger som Chaffey nå gjør når det
gjelder å bygge opp en beskyttelsesmur rundt
Norge i forhold til disse spørsmål, ville SFs tid-
ligere våpendragere ha kalt det for mangel på
internasjonal solidaritet!

i
Presidenten: Presidenten må minne om at re-

plikken skal rettes til foregående taler. -

Statsråd Gunnar Berge: Får jeg først si om
dette lovforslaget om tiltak mot sosial dumping,
som jo har fått en viss oppmerksomhet som et
forspill til gårsdagens og dagens debatt: Det har
hele tida fra Regjeringens side vært forutset-
ningen at dette forslaget skulle sendes til Stor-
tinget i november, Aldri har det noen gang vært
uttalt at dette skulle komme før Stortinget had-
de behandlet EØS-avtalen! Og det er en logisk
begrunnelse for det: Vi må jo først vite om det
blir en avtale. Dette har LO for sin del sagt seg
innforstått med - og synes det er helt i orden,
logisk og riktig. Derfor synes jeg det var nokså
unødvendige protester vi så i forkant av denne
debatten. Forslaget kommer, og det blir et for-
slag som jeg tror fullt ut vil tilfredsstille de krav
som bl.a. arbeidstakernes organisasjoner her
har stilt.

Når det gjelder den sosiale dimensjon, er det
korrekt det som representanten Bernander sa:
EFs direktiver under den sosiale dimensjon er
gitt som minimumsregler, dvs. at vi kan opp-
rettholde eller innføre også strengere lovgiv-
ning dersom vi ønsker det. Det er faktisk også
eksempler på at vi må foreta justeringer for å
justere oss opp til det som er EFs nivå. I det hele
tatt skaper ikke dette, slik jeg ser det, noen pro-
blemer når det gjelder å opprettholde høye
standarder på dette området. Dessuten er det
ikke slik at vi er absolutt unike på alle områder
- heller ikke når det dreier seg om disse spørs-
målene.

Paul Chaffey: Det er nokså interessant, for
ikke å si avslørende, å se hvordan Høyres og Ar-
beiderpartiets representanter stadig løper opp
og ned på talerstolen for å støtte hverandre.

Jeg har et spørsmål til Gunnar Berge knyttet
til sosial dumping: EØS-avtalen skal som kjent
knytte Norge til EFs indre marked, uten unn-
tak. Det betyr at varer, tjenester, kapital og ar-
beidskraft skal flyte fritt, og at konkurransen
skal skjerpes. Konkurranse når det gjelder ar-
beidskraft betyr bl.a. at man konkurrerer på
pris, på lønn, på arbeidstid, på sikkerhetsreg-
ler. Mer konkurranse betyr mer press og en mu-
lig sosial dumping. Hvis alle har som utgangs-
punkt at de skal utkonkurrere de andre, risike-
rer man at alle kommer dårligere ut enn tidli-
gere - og det er bakgrunnen for diskusjonen om
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denne lovgivningen for å hindre sosial dum-
ping.

Jeg har vanskelig for å se hvordan en ny lov
kan bli en fullgod erstatning for det systemet vi
har i dag området, men jeg er for så vidt glad for
at det etter det kommunalministeren sa, virker
som om man trekker tilbake det lovforslaget
som var sendt ut til høring, og at man kommer
med et annerledes forslag.

Men når kommunalministeren sier at han er
overrasket over det som stod i Dagbladet i går,
må jeg si at det har han ingen grunn til å være.
Vi har stilt spørsmål fra utenrikskomiteen om
ny lovgivning. Vi har ikke fått noe skikkelig
svar. Vi har forlangt lovteksten fra Regjeringen
før EØS-avtalen blir ratifisert i Stortinget Det
har ikke Regjeringen vært innstilt på. Statsrå-
den har fått reklamere i mediene for en lov som
ingen har kjent innholdet av. Det synes vi er en
nokså uansvarlig måte å behandle denne nye
loven på.

Og mitt spørsmål er det samme som det som
ble reist i Dagbladet: Hva gjør man fra Regjerin-
gens side dersom EF vedtar lovgivning som
hindrer Gunnar Berge i å få gjennom sin lov for
arbeidstid på under tre måneder eller andre
kortvarige perioder?

Statsråd Gunnar Berge: Det er korrekt at SV
under komiteens behandling har stilt spørsmål
til handelsministeren om dette - og fått svar.
Det er også noe av grunnlaget for min overras-
kelse over at det uttales i Dagbladet at dette ut-
kastet til direktiv er ukjent. Det er altså nevnt
ved en rekke anledninger, og det er også omtalt i
proposisjonen - nærmere bestemt på side 255,
første spalte, omtrent midt på siden. Der står
det altså omtalt.

Nå er ikke dette et stort poeng for meg, men
jeg må si at jeg blir litt lei meg når man driver
den form for debatteknikk at man opererer som
om Regjeringen skal forsøke å skjule et eller
annet her. Det har vi altså ikke på noen måte
gjort - og det var egentlig det som var mitt po-
eng.

Når det så gjelder innholdet i dette lovforsla-
get, kan jeg bekrefte overfor representanten
Paul Chaffey at lovforslaget vil få en annen ut-
forming, et annet innhold, enn det høringsut-
kastet inneholdt, i samsvar med det som jeg sa i
mitt innlegg. Istedenfor å stille krav om mins-
telønn, vil det bli et krav om allmenngjøring av
tariffavtaler, og det er en klar imøtekommelse
av de krav som arbeidstakerorganisasjonene
har stilt.

Når det gjelder dette direktivet - hvis det da
blir direktiv i EF - og hva Regjeringen even-
tuelt vil gjøre, tror jeg jeg kan svare på det best
ved bare å henvise til hva statsministeren sa i
sitt replikkordskifte i går kveld. Jeg tror stats-

ministeren har større autoritet på dette områ-
det enn jeg har.

Pål Atle Skjervengen: Regjeringen skal altså
legge frem en lov for å forhindre såkalt sosial
dumping. Det er jo i og for seg interessant å dis-
kutere det også før vi har sett lovutkastet, men
det som kanskje er mest interessant på dette
tidspunkt, er å se hva sosial dumping egentlig
er.

De fleste rygger vel og får en negativ rygg-
margsrefleks hver gang de hører det uttrykket,
og det er vel det som er hensikten også. Men in-
nenfor begrepet sosial dumping skjuler det seg
også en realitet som ikke utelukkende kan ses
på som negativ. Vi må huske på at noe av det
som er konkurransefortrinnet for arbeidstake-
re fra EF-land, er at de kommer fra land med
lavere kostnadsnivå, og at de derved har et
lavere lønnsnivå, men ikke nødvendigvis lavere
kjøpekraft. Kanskje de til og med har like høy
kjøpekraft som oss nordmenn. Men de har altså
lavere lønninger fordi det er lavere kostnader.
Og det største konkurransefortrinnet de men-
neskene har, er nettopp at de jobber innenfor et
system med lavere kostnader. Hvis man tar fra
dem den muligheten fullt og helt, gjør man ikke
bare dem en bjørnetjeneste, men antakeligvis
også norske forbrukere.

For å ta en parallell: Folk innenfor varepro-
duksjon i Norge har levd med disse problemene
bestandig, fordi varene produseres i land med
betydelig lavere kostnader enn i Norge. La meg
ta et hypotetisk eksempel, at vi skulle hatt en
videokameraproduksjon i Norge og konkurrert
med det japanske markedet. Da hadde antake-
ligvis et videokamera produsert i Norge kostet
30 000 kr, mens det i Japan koster 10 000 kr.
Hvis man skulle lage en lov for å beskytte mot
japansk konkurranse på dette området, hadde
altså et videokamera for norske forbrukere kos-
tet tre ganger så mye som det i realiteten koster
i dag. Jeg vil derfor bare advare Regjeringen
mot å gå for langt og stiller spørsmålet: Er
egentlig sosial dumping noe stort problem, når
man tar i betraktning at arbeidstakere fra EF-
land også må oppholde seg i Norge, med det
norske kostnadsnivå, mens de er arbeidstakere
her?

Statsråd Gunnar Berge: Regjeringen kom-
mer ikke til å legge fram et lovforslag som for-
byr Skjervengen eller andre å kjøpe billige ia-
panske videokameraer - også europeiske om de
finnes - det vil jo selvfølgelig være helt legalt.
Det er altså ikke det det dreier seg om. Dess-
uten er detjo slik at lønns- og kostnadsnivå er et
konkurranseelement. Selvfølgelig er det det.
Det er derfor det er konkurranse landene imel-
lom om oppdrag, og det vil detjo fortsatt bli. Det
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vil kanskje til og med bli større konkurranse
enn i dag og definitivt på enkelte områder. Det
er derfor det er viktig for oss å være konkurran-
sedyktige også når det gjelder kostnader.

Det lovforslaget går på, er et forbud mot at ar-
beidstakere fra andre land skal komme til Nor-
ge for kortsiktige avtaler og jobbe etter helt
andre lønns-, arbeids- og arbeidstidsbestem-
melser enn norske arbeidstakere. Det er det vi
definerer som sosial dumping og ikke vil tillate.
Og jeg tror at man også vil anlegge tilsvarende
resonnement i andre land.

Ellers vil det selvfølgelig bli konkurranse om
oppdrag, og det vil bli fritt varebytte som før.
Men det er akkurat dette med å dumpe vilkår
for sosiale forhold i arbeidslivet man ikke vil
akseptere.

Lars Gunnar Lie: EØS-avtalen er ein omfat-
tande avtale, og den har i seg ein dynamikk som
einskilde ser på som utryggleik. Derfor er det
svært viktig at dei retningslinene som avtalen
skal utvikle seg langs, er rimeleg klare. Kriste-
leg Folkeparti ser på levande bygdesamfunn
med desentralisert busetnadsmønster som vik-
tig og vesentleg for landet vårt.

I samband med handelsministerens oriente-
ring til Stortinget i august 1991, stilte eg spørs-
mål om i kva grad låg folketettleik ville verte eit
kriterium for støtteordningar til distrikta, og i
kor sterk grad desse kriteria ville verte klar-
gjorde. I handelsministerens brev av 25. sep-
tember 1992, som ligg ved innstillinga, vert det
sagt at låg folketettleik vil vere eit sjølvstendig
kriterium ved godkjenning av støtteområde i
samband med notifisering av støttetiltak til
EFTAs overvåkingsorgan.

Eg synest dette er vesentlege område og vil
spørje kommunalministeren i kor stor grad Re-
gjeringa vil nytte dette kriteriet i ein distrikts-
politikk for framtida, og i kor sterk grad Regje-
ringa vil satse ressursar i ein aktiv distriktspo-
litikk.

Statsråd Gunnar Berge: Som Regjeringen
har gitt uttrykk for i St.prp. nr. 100, og som det
også er uttrykt i utallige redegjørelser i Stortin-
get, anser man mulighetene for i all hovedsak å
kunne opprettholde de eksisterende distrikts-
politiske virkemidlene også innenfor EØS-av-
talen. I den grad det skulle bli behov for end-
ringer, er det bare snakk om mindre justeringer.
Mulighetene for å opprettholde distriktspolitis-
ke virkemidler er altså til stede i stort monn.

Neste spørsmål fra Lars Gunnar Lie var så i
hvilken grad Regjeringen vil opprettholde disse
virkemidlene. Jeg tror jeg kan forsikre om at
det ønsker man. Det er selvfølgelig et sentralt
mål å bevare og verne om det bosettingsmøns-
ter vi har i Norge. Og det er klart at dermed blir

lav befolkningstetthet et svært viktig distrikts-
politisk kriterium ved utformingen av de dist-
riktspolitiske virkemidlene i Norge, og Regje-
ringen vil selvfølgelig basere seg på det.

Edvard Grimstad: Statsråd Gunnar Berge
konsentrerer mye av sitt innlegg omkring
spørsmålet om sosial dumping. Han sier at Re-
gjeringen i november skal fremme et lovforslag.
Siden første gang spørsmålet om lov om sosial
dumping ble reist av LO, er det gått 26 måneder
- 2 år og 2 måneder. Og så skal altså Regjerin-
gen fremme et lovforslag i november, og gi Stor-
tinget en måned på saksbehandlingen fram til
dette skal tre i kraft. Denne fordelingen av tid
synes jeg er uforsvarlig.

Statsråd Berge uttaler videre at han skal sik-
re lik lønn for utlendinger og nordmenn. Lik
lønn for alle, sier han, ved at tariffene skal gjø-
res gjeldende for alle, både for nordmenn og for
utlendinger. Dette må jo i så fall være å innføre
et helt nytt prinsipp som har vært motarbeidet
tidligere, ikke minst fra fagforeningene, og
være et skikkelig spark til og slå igjen døra mot
fagforeningene og deres innflytelse når det gjel-
der såkalte «gratisåkare».

Han nevner også at det kan bli aktuelt å inn-
føre en minstelønn. Minstelønn har man jo er-
faring med fra andre land. Det fører lett til en
permanent lavlønnsgruppe, som blir brukt
både i privat og offentlig sektor. Og det kan da
bli en slags «Arbeid for trygd»-løsning i Norge,
et opplegg som neppe passer så veldig mange
her i landet. - Det blir spennende å se hvilke
håndgrep statsråden kommer med for å løse
dette.

I går sa statsministeren her at EØS skulle
sikre sysselsettingen. Jeg må si det lyder ikke
helt logisk at EØS-avtalen skal sikre sysselset-
tingen. Riktignok har Norge en altfor høy ar-
beidsledighet, men EF har en langt høyere ar-
beidsledighet. Og det lyder ikke logisk at ar-
beidsledigheten skulle gå ned ved at vi slutter
oss til et område med enda høyere arbeidsledig-
het. Det lyder virkelig merkelig.

Jeg viser også til at Per Kleppe som formann i
Sysselsettingsutvalget har sagt i sin utredning
at EØS neppe vil ha sysselsettingseffekt her i
landet.

Statsråd Gunnar Berge: Når det gjelder lov-
forslaget mot sosial dumping, har Regjeringen
aldri sagt noe annet enn at denne saken vil bli
fremmet etter at EØS-avtalen er behandlet i
Stortinget. LO har vært fullt ut innforstått med
dette og akseptert det, så på det punktet har vi
altså ikke vært uenige.

Representanten Grimstad sa at dette lovfor-
slaget skulle sikre lik lønn for alle. Det har aldri
jeg sagt. Det jeg har sagt, er at vi kan kreve at



300 1992. 16. okt. - Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS), m.v.

den tariffavtale som gjelder på vedkommende
område, skal gjøres gjeldende også i den grad
det kommer utenlandske arbeidstakere inn og
utfører oppdrag i Norge. En allmenngjøring av
eksisterende tariffavtaler, med andre ord. Og
det er en metode som jeg tror norske arbeidsta-
kerorganisasjoner vil være godt fornøyd med.

Når det så gjelder EØS-avtalens virkning på
norsk sysselsetting, er det vel ingen av oss som
har sagt at EØS-avtalen i seg selv vil sikre full
sysselsetting. Det tror jeg ingen har sagt. Det
har heller ikke Kleppe-utvalget sagt. Men det
er veldig mange som har sagt at en EØS-avtale
på plass er en viktig forutsetning for å kunne
sikre sysselsetting i framtida. Og det holder vi
fast ved.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Carl I. Hagen: Jeg vil gjerne begynne med å
være litt snill og gi noen komplimenter. Først og
fremst vil jeg gi en kompliment til Senterpar-
tiets leder, Anne Enger Lahnstein, fordi hun
har greid et kunststykke i Norge. Hun har greid
å fremstille ordet «frihet» som et skjellsord.
Over hele Øst-Europa har man i årtier ropt på
frihet, og i mange land over hele verden roper
man på frihet. Frihetsbegrepet har tidligere
stått høyt hos alle. Det ordet har Senterpartiets
leder greid å få fremstilt som et skjellsord ved å
snakke negativt om de fire friheter, som om fri-
het er noe galt.

Jeg og mitt parti ønsker velkommen mer fri-
het - og mindre politikerstyring. Alle steder
over hele verden hvor man har hatt sterk politi-
kerstyring, har det gått galt. Vi har sett det spe-
sielt i øst og i alle sosialistiske og kommunistis-
ke land, hvor alt har vært styrt av såkalt vel-
menende mennesker som sier at bare de får sty-
re, skal det bli så bra for folk. Resultatet er det
stikk motsatte.

Derfor er det heller ikke noe rart at Senter-
partiet nå snakker om styring, styring og atter
styring. Senterpartiet har jo styrt på hele 1980-
tallet. Det er Senterpartiet som har satt god-
kjenningsstempel på hvert eneste statsbud-
sjett, på all økonomisk politikk, som har skapt
160 000 ledige, som har skapt krise for person-
lig økonomi, skapt gjeldsofre, skapt problemer
når det gjelder helsevesen og eldreomsorg på
grunn av mangel på penger. Og mangel på pen-
ger er det fordi det er mangel på verdiskaping.
Noen må nemlig skape de verdier som Senter-
partiet glad og fornøyd deler ut til sine særin-
teressegrupper så godt de kan.

Det er en annen som også fortjener en kompli-
ment. Det er Erik Solheim. Han har greid å få
vekst til å være negativt. I en situasjon hvor
160 000 er på jakt etter en arbeidsplass, vil han
at vi ikke skal ha vekst. Vi skal ikke ha noen

vekst i antall arbeidsplasser, vi skal ikke ha
noen vekst i verdiskaping, i industriproduk-
sjon, transportnæringer eller bygg og anlegg. Vi
skal ikke ha noen vekst, fordi vekst er «fali», sier
Erik Solheim.

Men samtidig er Erik Solheim også den snil-
leste julenisse, i konkurranse med Anne Enger
Lahnstein, når det gjelder å dele ut ting. Vi har
nå et underskudd på statsbudsjettet på 49 mil-
liarder kr, og fortsatt skal de dele ut ting og gjø-
re det verre for dem som skaper verdier.

Det som EØS-avtalen medfører, er en del
komplikasjoner og vanskeligheter. Men den gir
muligheter. Den gir muligheter for norsk næ-
ringsliv til å satse på trygge, langsiktige, forut-
sigbare rammevilkår når det gjelder markeds-
adgang og mulighet til å selge sine produkter
over hele Europa. Rasjonelle industriproduk-
sjoner krever effektiv virksomhet av en viss
størrelse, og da må man ha sikkerhet for et mar-
ked. 4 millioner i Norge er ikke nok. Vi trenger
de industrilokomotiver som vi har hatt- Hydro,
Elkem, Orkla. Alle disse store bedriftene sliter
nå om dagen. De har begynt å bygge fabrikker
og kjøpe fabrikker i utlandet, for der har de
markedsadgang. De har omtrent investerings-
stopp her hjemme.

Når SV og Senterpartiet er så flinke til å
svartmale, skal jeg også prøve meg litt på det,
men med omvendt fortegn: Hva ville skje hvis vi
ikke fikk EØS-avtalen, som er alternativet til
SV og Senterpartiet? Da ville ikke så mye bli
sagt, men det ville bli gjort en del. Da vil styrene
i de store og mellomstore norske bedrifter om-
trent innføre investeringsstopp i Norge. De vil
begynne å se hvordan de kan etablere fabrikker
og produksjon i utlandet, hvordan de kan kom-
me seg inn på det europeiske marked gjennom
etablering i europeiske land. De vil ikke utbasu-
nere det - de vil bare gjøre det, og det har de for
så vidt allerede gjort i lang tid. Det betyr mindre
arbeid for underleverandører til disse store be-
driftene. Det blir mindre sysselsetting i andre
bedrifter, og det blir mindre sysselsetting i bygg
og anlegg. Det blir mindre verdiskaping. Og hva
skal vi da betale helsevesenet og eldreomsorgen
med? Det er jo det som er vårt største problem
nå for tiden! Vi har ikke lenger nok bedrifter
som skaper verdier, og da vil det gå ut over hel-
sevesenet og eldreomsorgen, som man snakker
varmt for. Ja, det vil til og med gå ut over dist-
riktene og landbruket!

Hadde Senterpartiet vært litt logisk isteden-
for bare styringskåt og sosialistisk innstilt, ville
de vært for EØS-avtalen, slik at man sikret den
verdiskaping i industrien som de kunne over-
føre til vårt ineffektive landbruk, som er helt
avhengig av industrien. Hvis vi ikke har verdi-
skaping, er det ingen midler til å strø ut på
ulønnsomme, subsidierte prosjekter i Distrikts-
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Norge. Hvis vi ikke har verdiskaping i industri-
virksomhet, er det ingen mulighet til å gjøre det
SV og Senterpartiet elsker, nemlig å fordele de
penger og verdier som er skapt av andre. For de
snakker jo nesten bare om fordelingspolitikk,
mens problemet er at kaken som er til fordeling,
blir mindre og mindre. Det vi må gjøre i Norge,
er å få flere og flere «bakere», flere til å skape
verdier, sette mer ressurser inn på å skape noe
og ikke bare bruke og fordele.

Og en ting til som ville skje hvis vi ikke fikk
EØS-avtalen i havn: Vår handelsbalanse ville
også komme i fare. Den er allerede omtrent på
nullpunktet, selv om vi har massevis av olje.
Fordi lokomotivene i næringslivet, varepro-
duksjonen, blir flyttet gradvis ut, får vi under-
skudd i utenriksøkonomien, og da får vi auto-
matisk et press mot kronen, som ikke er stabil
fordi fremtiden ser mørk ut - og da får vi rente-
oppgang. Dette er akkurat det som Senterpar-
tiet og SV sier de er imot, men som deres poli-
tikk automatisk vil medføre. Får vi renteopp-
gang, går det ut over vanlige mennesker som nå
sliter - gjeldsofrene - for ikke å snakke om at
det går ut over kapitaltilgangen og mulighetene
for å sette i gang næringsvirksomhet i små og
mellomstore bedrifter. Renteoppgang er det
verste som kunne skje i Norge nå, og et nei til
EØS-avtalen vil medføre så stor grad av reduk-
sjon i investeringer, så mye pessimisme og
utrygghetsfølelse at vi får alt det som SV og
Senterpartiet sier de ikke vil ha. Det får vi hvis
vi følger den linje som disse partier vil følge når
det gjelder EØS-avtalen.

Jeg må si at egentlig er det de har gjort, et
kunststykke når det gjelder å fremstille frihet
som noe negativt, når det gjelder å fremstille
vekst som noe negativt, når landet til de grader
går - ikke på tomgang - men på halvgang, og
ikke får brukt sine ressurser. De greier å gjøre
det populært. I hvert fall skaper man inntrykk
av at det er veldig populært. De har jo enkelte av
media på sin side—der er de veldig flinke. Vi har
en håndfull demonstranter utenfor Stortinget.
Det er vel 15 stykker, men det er også fotografer
og TV-kameraer.

Når jeg ser dekningen av dette som skjer nå
om dagen, minner det meg litt om da NRK på
Kveldsnytt hadde et stort innslag med en
demonstrant som bar en plakat hvor det stod
«Homser mot EF». Det var en person som ble fil-
met og fikk uttale seg, og det norske folk satt og
tenkte at det var enda en særpressgruppe som
kom frem. Sannheten var at det var en spøk
med en som skulle gifte seg, iscenesatt av en av
våre gruppesekretærer. Men poenget er jo at
NRK gikk på limpinnen. Bare det er noen som
er imot EF og kan si noe negativt, kommer de
løpende med kameraet med en eneste gang. Det
har de gjort de siste dagene også.

Vi håper at Norge som nasjon nå vil se de mu-
ligheter som EØS-avtalen skaper. Vi kan ikke
vedta at det skal gå bedre. Men nå gir vi i hvert
fall næringslivet mulighet til å komme i gang,
sette i gang rasjonalisering, få til noe for å bli
handlingskraftig på det europeiske marked. Vi
lager bedre rammevilkår for norsk næringsliv
for å styrke verdiskapingen, slik at vi kan tryg-
ge helsevesenet, eldreomsorgen og de viktige
oppgavene i stedet for som SV og Senterpartiet
ønsker å gjøre, å forverre situasjonen i den nød-
vendige offentlige sektor ved at de dreper høna
som legger gullegget, de dreper de som skaper
verdiene i dette samfunnet, nemlig vårt private
konkurranseutsatte næringsliv.

Presidenten: Det blir replikkordskifte, be-
grenset til tre replikker.

Presidenten ser at den reglementsmessige
tiden er omme, og vil foreslå at møtet fortsetter
til replikkordskiftet er slutt. - Det anses bifalt.

Ranveig Frøiland: Som så mange andre har
eg og følgt EØS-debatten i Framstegspartiet frå
dag til dag ei tid, og det har vore ei underleg opp-
leving.

Eg forstår det slik at det er ulike haldningar
til EØS i Framstegspartiet og, og det er ikkje
uvanleg i noko parti. Men det som er så uvanleg,
er at ein retta skytset mot folkerøysting i staden
for å ta opp ein intern diskusjon. Strategien var:
Når problema er store i Framstegspartiet, går
vi til folket, folket får avgjera, så kan vi framleis
vera eit populistisk parti som slepp å ta upopu-
lære avgjerder. Men framlegget om folkerøys-
ting var oppe for eit år sidan og vart nedstemt,
og det er inga endring i Stortinget, så det er det i
grunnen ikkje noko å gjera noko med. Derfor
har det synt seg at representanten Hagen gjor-
de rekning utan vert, for innan partiet var det
faktisk mange som var veldig opptekne av å få i
hamn denne EØS-avtalen, for den var viktigare
enn noko anna. Det vart vel ei buklanding for
Hagen, men eg må seia at utfallet er eg glad for,
og eg er glad for at Framstegspartiet støttar
EØS-avtalen.

Men eg er usamd i mange av merknadene frå
Framstegspartiet i innstillinga i dag. Når det
gjeld arbeidstakarane sine lønns- og arbeidsvil-
kår, skriv Framstegspartiet i sine merknader:

«Disse medlemmer ser det som en ulempe
at lønnsforskjellene i Norge er så små,... og
antar at et fritt arbeidsmarked i EØS vil øke
lønnsforskjellene i Norge.»
Eg håpar ikkje på nokon måte at det skal skje,

og vi frå Arbeidarpartiet si side er veldig opp-
tekne av å ha høge sosiale standardar, utlikning
av lønn m.v.

Dette med sosial dumping har vore eit tema
her i dag, så eg har eit spørsmål til representan-
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ten Hagen: Regjeringa har varsla eit lovfram-
legg som hindrar sosial dumping, slik at lønns-
vilkåra skal vera dei same - korleis vil Fram-
stegspartiet stilla seg til det?

Carl I. Hagen: Jeg er takknemlig for dette
spørsmålet, fordi det har vært laget en del
uetterretteligheter om diskusjonen i Frem-
skrittspartiet. Det har siden vårt landsmøte
ikke vært noen tvil om at Fremskrittspartiet
har ønsket både EØS-avtalen i havn og en folke-
avstemning. Det er fordi vi har et spesielt syn
på folkeavstemning. Vi vil gjerne styre med
folket i stedet for over folket. Vi vil gjerne ha
det som statsminister Gro Harlem Brundtland
påpekte etter avstemningen i Frankrike - en
dialog med befolkningen. EØS er i realiteten,
som VG skriver, et økonomisk medlemskap i EF
som kanskje er mer omfattende enn den EF-av-
talen vi hadde folkeavstemning om i 1972. Vi
tror at veldig mange i dette land føler seg litt
overkjørt ved at vi ikke får folkeavstemning. Vi
vil ha både folkeavstemning og EØS-avtalen i
havn. Fremskrittspartiet har aldri sagt at vi er
mot EØS-avtalen, vi ville hatt begge deler. Og vi
hadde en diskusjon om vi skulle tvinge fram å få
begge deler, men partiorganisasjonen - vi har
også demonstrert hvordan vår partiorganisa-
sjon kan drøfte politikk - har gitt et klart råd,
som selvsagt er blitt respektert av partiets
ledelse og stortingsgruppen.

Når det gjelder fremtidig lovforslag mot sosi-
al dumping, skal vi ta stilling til det når det
kommer til behandling i Stortinget og vi kan
sette oss inn i det.

Men det er en ting som skiller Fremskritts-
partiet fra Arbeiderpartiet. Vi tenker også på
forbrukerne. Et av problemene i Norge med
vårt høye kostnadsnivå er også at vi har veldig
høye priser, særlig høye avgifter. Vi er faktisk
interessert i å få tilgang også på litt rimeligere
tjenester og få konkurranse inn på tjenestemar-
kedene. Da ville vi fått lavere priser, og det ville
vært til gunst for forbrukerne i dette landet.

Anders C. Sjaastad: Carl I. Hagen delte ut så-
kalte komplimenter i sitt innlegg. Jeg vil også
komme med en kompliment til Carl I. Hagen.

I Dagens Næringsliv i går innrømmet han det
alle vi andre lenge har visst, nemlig at Hagen
rotet til behandlingen av EØS-saken i Frem-
skrittspartiets stortingsgruppe. Den smule
selvkritikk som han kom med i går, og som så ut
til å være borte nå, fikk oss faktisk til å bære litt
over med at han brukte den samme taktikk som
han fordømte Kåre Gjønnes for å forsøke seg på i
vår. Jeg hadde faktisk ikke forventet å se en
angrende synder i Carl I. Hagen, men kanskje
en smule ydmykhet.

I replikker i går og i dag og i sitt innlegg har
han holdt en refsende tone overfor partier og po-
litikere. Jeg vil stille to spørsmål: Skal folkeav-
stemning i EØS-saken være en metode for poli-
tikere til å slippe å utøve det lederansvar de er
valgt til å ta? Er det slik at en politiker bare skal
være et passivt ekko av den til enhver tid råden-
de folkemening, uten noe av den til enhver tid
rådende folkemening, uten noe selvstendig
lederansvar? Hvis svarene er ja, kunne vi opp-
fylle Hagens ønske om drastisk å redusere
antall politikere. Da kunne vi stort sett klare
oss med en maskin som registrerer folkemenin-
gen, av den typen som vi stadig oftere ser i un-
derholdningsprogrammene i TV.

Carl I. Hagen: Det slår meg av og til at Høyre-
folk i grunnen er ganske snåle. Det er ikke lenge
siden Kåre Willoch foreslo bindende folkeav-
stemning inntatt som system i Grunnloven.
Høyre har under det meste av sin historie aktivt
hatt folkeavstemning på sitt partiprogram.
Men de tok det tilfeldigvis bort etter å ha tapt
folkeavstemningen i 1972, og etter at de begyn-
te å bli såpass store at de selv kunne komme i
regjering. Tidligere hadde de svært mange
prinsipielt positive synspunkter på folkeav-
stemning.

Nå skulle man j o tro at vi har foreslått å fj erne
både kommunestyrer og Storting. Vi har fore-
slått å fjerne fylkestinget, som den håpløshet
det er, men Storting og kommunestyrer vil vi
ha. Det er ikke alle saker som automatisk skal
til folkeavstemning, men noen viktige kunne
det være. Vi har fremmet forslag om folkeav-
stemning når det gjelder EØS-avtalen, og vi har
fremmet forslag om folkeavstemning når det
gjelder innvandrings-, asyl- og flyktningpolitik-
ken. Det er de eneste gangene vi har fremmet
slike forslag.

Jeg kunne godt tenke meg mange flere folke-
avstemninger, for jeg ser ikke noe galt i at de
som er de egentlige sjefer i landet, nemlig be-
folkningen, får litt mer makt. Det er jo slik at
når man velges til Stortinget, får man fra hvert
parti en bok som kalles program, og så må man
ta hele pakka. Vi vet at folk flest i dette land er
forskjellig sammensatt - man er enig med det
partiet i noen saker, men med et annet parti i
andre saker. Man kunne la folk få bestemme
mer selv, og ikke latterliggjøre folkeavstemning
og respekten for velgerne, slik hr. Sjaastad valg-
te å gjøre, ved å si at det er det samme som et
underholdningsprogram i fjernsynet, med inn-
ringning eller mentometerknapper. Jeg er
ganske sjokkert jeg over den negative holdnin-
gen til folkeavstemning som hr. Sjaastad nå
lanserte. Og jeg skjønner at det er svært mange
i Høyre som angrer dypt på at de har lovet å
støtte folkeavstemning om et EF-medlemskap.
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Kjellbjørg Lunde: Det er Framstegspartiet
saman med Arbeidarpartiet, Høgre og Kriste-
leg Folkeparti som i kveld vil sikre at Regjerin-
ga får eit tilstrekkeleg stort fleirtal for ratifise-
ring av EØS-avtala. Framstegspartiet er sterkt
for EØS av dei grunnane som gjer at SV er
sterkt imot, og det innlegget Carl I. Hagen nett-
opp heldt, er ei stadfesting av dette.

Framstegspartiet meiner at den innordninga
under EF sitt regelverk for større marknadsli-
beralisme som EØS-avtala tyder, er heilt i tråd
med Framstegspartiet sin politikk. Punkt for
punkt slår Framstegspartiet fast at EØS-avta-
la vil legge til rette for den politikken Fram-
stegspartiet har arbeidd for skal bli ført her til
lands - ein politikk for mindre politisk styring,
mindre offentleg ansvar, større forskjellar mel-
lom folk, m.a. lønsforskjellar, større fridom for
kapitalkreftene. Alt det som har vore grunn-
laget og styringsreiskapane for vår type vel-
ferdsstat, har Framstegspartiet arbeidd mot.
No seier dei seg tilfredse og er nærare målet enn
nokon gong gjennom si støtte til EØS. Og eg trur
diverre at dei langt på veg vil få rett.

Arbeidarpartiet og Høgre sine talsmenn har
prøvt å gjere eit poeng av at SV har sagt seg
samd i dei analysane Framstegspartiet har
gjort av konsekvensane av EØS-avtalen. Eg
reknar med at Carl L Hagen kan stadfeste at
det er mindre pinleg for han å stå såman med
Arbeidarpartiet her i denne saka enn det om-
vende er.

Så har eg eit spørsmål når det gjeld den breie
storkoalisjonen som dette er, om dei vidare vil
stå saman i oppfølginga av avtala. Statsminis-
teren sa her i går ~ og stadfesta det vi var glade
for - at den formelle vetoretten vil kunne bli tatt
i bruk om t.eks. EF vil gjennomføre dette lisens-
direktivet for oljeverksemda. Eg skulle gjerne
høyre korleis hr. Hagen stiller seg til vetoretten,
gjerne med utgangspunkt i dette konkrete ek-
semplet. Men og generelt er det interessant for
Stortinget å høyre korleis dette blir vurdert frå
den andre fløya i koalisjonen.

Carl I. Hagen: Jeg velger først å gi svar på et
spørsmål jeg fikk i foregående replikk, som jeg
glemte. Hr. Sjaastad ønsket en «ydmyk» Hagen.
La meg si med en gang at jeg ikke har noen pro-
blemer med å innrømme at jeg av og til har sagt

ting jeg angrer på. Og jeg angrer dypt på det jeg
sa som kommentar til utspillet fra Kåre Gjøn-
nes i sommer når det gjaldt folkeavstemning
om EØS. Jeg angrer dypt på innholdet og orde-
ne jeg brukte, som rammet Kåre Gjønnes. Jeg
skulle ønske det usagt og ber om unnskyldning,
slik at det er gjort.

Når det gjelder det Kjellbjørg Lunde sa, tror
jeg ikke hun her kom med et helt korrekt sitat
av det statsministeren sa. Hvis jeg ikke husker
feil, sa statsministeren i går at Regjeringen var
innstilt på å bruke vetoretten dersom Regjerin-
gen fant at det ville tjene norske interesser. Det
betyr at den situasjonen må vurderes når den
eventuelt oppstår, og at det er en totalvurdering
som da må foretas.

Fremskrittspartiet kan også si at vi er klar
over vetoretten, og jeg kan ikke si at det ikke
kan dukke opp en situasjon hvor også vi kunne
tenke oss å bruke vetoretten, så lenge vi har den
etter EØS-avtalen.

Når det gjelder oljedirektivet, må jeg si at jeg
egentlig ikke ser de store problemer med det.
Oljedirektivet slik det foreligger i utkast, sikrer
oss full nasjonal styring med oljeressursene og
full nasjonal styring når det gjelder den offent-
lige inntektsandel og maksimalisering av of-
fentlige inntekter, som er vår oppgave.

Når det gjelder det mer tekniske, som å sørge
for at vi ikke bygger opp også oljevirksomheten
til en subsidiert næring som skal nyte godt av
ekstra goder og beskyttelse, ja så er ikke vi enig
i at det er nødvendig. Vi ønsker større konkur-
ranse også når det gjelder rørleggere, dykkere
og kantinepersonale i Nordsjøen. Vi ønsker
konkurranse for å få kostnadene ned. Dermed
blir det mer penger i statskassa som kan brukes
til eldreomsorg og helsevesen. Så, som vi skri-
ver i innstillingen, ser vi i realiteten ingen
grunn til å bruke vetoretten overfor oljedirekti-
vet. Det meste av det som står der, har vi frem-
met forslag om i Stortinget mange ganger.

Presidenten: Replikkordskiftet er dermed
slutt.

Den reglementsmessige tid for formiddagens
møte er overskredet med vel et kvarter. Presi-
denten foreslår derfor at møtet nå avbrytes, og
at nytt møte settes kl. 18. - Det anses bifalt.

Møtet hevet kl. 15.20.
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Møte fredag den 16. oktober kl. 18

President: Jo Benkow

Dagsorden:
Sakene på gårsdagens kart (nr. 6)

Man fortsatte behandlingen av

sak nr. l
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om samtykke til ratifikasjon au Avtale
om Det europeiske økonomiske samarbeidsom-
rådet (EØS), undertegnet i Oporto 2, mai 1992
(Innst. S. nr. 248 for 1991-92, jf. St.prp. nr. 100
for 1991-92)

sak nr. 2
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om samtykke til ratifikasjon av en a) Av-
tale mellom EFTA-statene om opprettelse av et
Overvakingsorgan og en Domstol, og b) en av-
tale om EFTA-statenes faste komite, begge un-
dertegnet i Oporto 2. mai 1992 (Innst. S. nr. 247
for 1991-92, jf. St.prp. nr. 101 for 1991-92)

sak nr. 3
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonsko-

miteen om godkjenning av en avtale i form av en
brevveksling mellom Norge og Det europeiske
økonomiske fellesskap om utvikling av det bila-
terale fiskerisamarbeidet (Innst. S. nr. 15,jf. St.
prp. nr. 102 for 1991-92)

Sigurd Verdal: Det har i denne debatten vore
sterkt framheva at verdiskapinga i dette landet
kjem i distrikta. EØS-motstandarane har vore
spesielt sterke i sine meiningar om dette. Sær-
leg gjeld det fiskeressursane og viktige produkt
frå tungindustrien.

Eg er heilt samd i denne vurderinga. Dette
åleine er eit avgjerande argument for at vi bør
slutte oss til EØS. Vår marknad for desse pro-
dukta er i all hovudsak innafor det europeiske
fellesskapet, og derfor er det livsviktig at vi
skaffar oss konkurransevilkår som er likeverdi-
ge med vilkåra til våre handelspartnarar.

Her kjem frihandelsavtalen heilt til kort. 120
år har vi hatt ein frihandelsavtale som det ikkje
har vore utvikling i. Dersom vi utafor EØS skul-
le få forbetra vilkår for våre eksportvarer, måt-
te vi bli meir konkurransedyktige enn våre han-
delspartnarar. Innafor EØS kan vi tevle på lik
fot. Etter mitt syn er det derfor distrikta som vil
ha mest å tene på EØS-avtalen. Verdiskaping,
auka samhandel og økonomisk og sosial utvik-

ling heng nøye i hop, og for Distrikts-Noreg er
dette viktige moment.

Våre motstandarar her i huset har også fram-
heva fordelingspolitikken og gitt ein del skrem-
meskot i den samanhengen.

For det første vil eg seie at det også i framtida
må vere ei nasjonal oppgåve å gjennomføre øko-
nomiske og sosiale ordningar i vårt eige land.
For det andre vil eg minne om at Margaret
Thatchers hovudmotiv for å yte motstand mot
europeisk integrasjon er at ho ikkje ønskjer so-
sialismen innført i Storbritannia bakvegen
gjennom det europeiske fellesskapet. Ho fryk-
tar altså eit press for ei meir rettferdig fordeling
gjennom eit fastare europeisk samarbeid.

For det tredje er det korkje i EØS-avtalen
eller i dei førebels GATT-dokumenta sett forbod
mot regionale støtteordningar. I praksis vil det-
te seie at vi kan få ein sterk distriktspolitikk
også i framtida, og ha hand om fordelingspoli-
tikken. Senterpartiet har vore spesielt ivrig
etter å bruke ordet «sjølvråderett» i denne de-
batten.

Påstanden om at vi har større sjølvråderett
gjennom ein handelsavtale enn gjennom ein
EØS-medlemskap, held ikkje. Senterpartiets
stortingsrepresentant Ole Gabriel Ueland har
offentleg — og med styrke - hevda at t.d. må vår
energipolitikk tilpassast det europeiske felles-
skapet dersom vi ikkje skal bli utkonkurrerte
på marknadene. Eg er heilt samd i dette synet,
men korleis vurderer Senterpartiet dette i høve
til sjølvråderetten?

Vi ventar også eit resultat av dei pågåande
GATT-forhandlingane om eit betre regelverk for
internasjonal handel. Har Senterpartiet og SV
også tenkt å fristille seg frå denne organisasjo-
nen, eller har dei tenkt å tilpasse sjølvråderet-
ten til dei kjørereglane som blir lagde?

Tbmme tønner ramlar mest, seier eit gamalt
ordtak. Her er det mykje ramling, tomprat og
svulstige ord. Men realiteten er at små land har
meir behov for å ha spelereglar enn store, og vår
framtid er basert på at vi etterlever desse regla-
ne. Det einaste rette må derfor vere å definere
sjølvråderetten ut frå den plattforma vi sjølv er
med på å snikre når det gjeld vår plass i inter-
nasjonal samanheng. Skulle vi stå utafor denne
prosessen, ville sjølvråderetten bli ein einaste
stor illusjon.

Thorhild Widvey: Vi kan slå fast at Norge
også i fremtiden kan føre sin egen helse- og sosi-
alpolitikk, både med en EØS-avtale og et EF-
medlemskap. Helse- og sosialpolitikken er et
nasjonalt anliggende. Det som derimot kanskje
er en viktig forutsetning for nettopp å kunne
trygge og videreutvikle vårt velferdssamfunn,
er at det føres en politikk i dette landet som sik-
rer en god offentlig økonomi. Som vi ser det frå
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Høyres side, må vi føre en politikk slik at ver-
diene skapes før de brukes.

Ved å skue utover landets grenser kan vi regi-
strere at Norge slett ikke uten videre er det lan-
det som har de best utviklede velferdstilbudene
i Europa. En direkte sammenligning med EF-
landene viser at de på en rekke områder har
bedre velferdstilbud enn det vi har. Utviklingen
viser at forholdet mellom velferdsordningene i
europeiske land er i endring, og at de land som
klarer å utvikle et konkurransedyktig nærings-
liv, vil være best i stand til å ta vare på og vi-
dereutvikle velferden. Etableringen av det ind-
re marked fra 1. januar 1993 er en av de viktigs-
te faktorene som vil få innflytelse på den økono-
miske utviklingen i Norge, og jeg er derfor vel-
dig glad for at et flertall i denne salen sikrer oss
en slik mulighet gjennom EØS-avtalen nå i
kveld. EØS-avtalen er et viktig steg i retning
EF-medlemskap, som etter mitt skjønn er den
beste garantien for å kunne videreutvikle og
ikke minst sikre velferden for fremtidige gene-
rasjoner.

Etter gårsdagens debatt må det bare konsta-
teres at verken Senterpartiet eller SV er villig
til å fortelle hvordan man skal gå frem, og hvil-
ken type alternativ politikk som skal føres, som
nettopp kan sikre velferden for fremtidige ge-
nerasjonen Snarere tvert imot - iveren etter å
bruke verdiene før de skapes, står meget sen-
tralt hos disse to partiene.

EØS-avtalen får konsekvenser for de lover
under Sosialdepartementets ansvarsområde
som omfatter legemidler og apotekvesen, næ-
ringsmidler, alkohol og tobakk. I tillegg vil hel-
sepersonellovgivningen bli berørt.

EØS-avtalen fører til opphevelse av Norsk
Medisinaldepots enerett på import og engros-
salg av legemidler. Norge er faktisk det eneste
landet i Vest-Europa som har en slik ordning, og
jeg kan vanskelig se at en opphevelse av mono-
polsituasjonen skulle skape de store vanskelig-
hetene og overraskelsene. Apotekene vil måtte
forholde seg til flere grossister og flere legemid-
ler. Det vil kanskje medføre at en får behov for
en større lagerfunksjon. Men det kan da umulig
være slik som nei-siden hevder, at økt konkur-
ranse innen legemiddelsektoren vil føre til store
vanskeligheter og en uønsket utvikling her
hjemme i Norge. EØS-avtalen vil ikke påvirke
detaljomsetningen av legemidler, ei heller apo-
tekenes enerett til salg av legemidler til publi-
kum og helseinstitusjonen

Avtalen fører også til en opphevelse av den så-
kalte behovsparagrafen. Dette medfører at
antall legemidler på det norske markedet vil
komme til å øke. Vi vet også at behovsparagra-
fen er veldig spesiell, faktisk så spesiell at det
bare er Norge og Island som har en slik paragraf
tilknyttet registrering av legemidler. Praksis i

forhold til behovsparagrafen her hjemme viser
at det er ca. 50 registreringssøknader som av-
slås pr. år med henvisning til behov, så den fryk-
ten for en flom av nye preparater som Senter-
partiet og SV har, er meget ubegrunnet. Norske
myndigheter vil også i fremtiden ha kontroll
med legemidlenes kvalitet, sikkerhet og effekti-
vitet. Det er altså ikke slik at legemidler i frem-
tiden ikke krever en nasjonal godkjenning før
preparatene kan selges på markedet.

Jeg har merket meg frå gårsdagens debatt at
en hadde en forholdsvis stor interesse for Vin-
monopolets eksistens og betydning som alko-
holpolitisk virkemiddel. Fra Høyres side kon-
staterer vi at EØS-avtalen ikke svekker mulig-
heten til å øve en selvstendig alkoholpolitikk. Vi
konstaterer også at Vinmonopolet kan opprett-
holdes innenfor EØS.

I et dokument som sosialkomiteen har til be-
handling, om lov om legemidler m.v. og om end-
ringer i visse andre lover som følge av EØS-av-
talen, skriver departementet bl.a. i kapitlet
som omhandler omsetning av alkoholholdig
drikk:

«Heller ikke finner departementet på nåvæ-
rende tidspunkt å kunne gå inn for at detalj-
omsetning av øl i klasse 3 skal skje gjennom
Vinmonopolets utsalg.»
Regjeringen finner altså ikke grunnlag for

det, verken ut frå EØS-avtalens krav eller ut frå
en alkoholpolitisk virkning. Det er derfor meget
oppsiktsvekkende at sosialminister Knudsen
både i en pressemelding og i intervju i media
sier at Regjeringen ønsker at øl i klasse 3 bare
skal selges gjennom Vinmonopolets utsalg i
fremtiden. Bakgrunnen for et slikt forslag skal
visstnok være at det skal bidra til både å redu-
sere alkoholforbruket med 25 pst. innen årtu-
senskiftet og å beskytte Vinmonopolet mot
fremtidige anklager fra EF-hold om at det nors-
ke alkoholsystemet virker diskriminerende.

Jeg ber representanter for Regjeringen be-
krefte om det er riktig det som står i den pro-
posisjonen som Stortinget har til behandling.
Eller er den riktig den tolkningen som sosialmi-
nisteren nå har gått ut med?

Inge Staldvik: Datoen 16. oktober 1992 kan
bli stående som en svart dag i historia om folke-
styret i Norge. I suveren forakt for folkeopplys-
ning og folkevilje slutter stortingsflertallet seg i
dag til en avtale som vil medføre svært store
endringer i det norske samfunnet, og flytting av
makt fra folkevalgte forsamlinger inn i styre-
romma til de flernasjonale selskapa.

EØS-avtalen er like omfattende - om ikke
mer omfattende på det økonomiske området -
enn EF-medlemskapet var da folket den 25.
september 1972 sa nei til EF. Med EØS-avtalen
bindes vi til EFs økonomiske prinsipper, de så-
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kalte fire friheten Vi binder oss til heile EFs
konkurranseregelverk, ja vi binder oss til EFs
økonomiske praktiske politikk.

Stortingsflertallet har avvist å sende denne
omfattende saka til folkeavstemning, og det har
avvist å få juridisk betenkning om avtalen sett i
forhold til Norges Grunnlov. Folket har heller
ikke gjennom valg hatt muligheter til å gi sitt
syn til kjenne på EØS-avtalen. Dersom Frem-
skrittspartiet og Kristelig Folkeparti hadde vil-
let sette makt bak kravet om folkeavstemning,
kunne det blitt oppfylt i dag.

Ingen burde forundres over at de som demon-
strerer utafor Stortinget i dag, bruker slagord
og uttrykk som «Bevar Grunnlova» og «Stortin-
get har ikke mandat». De som i dag smiler over
demonstrantene og rister på hue over de ung-
dommene som i natt har vaka over Stortinget i
respekt for Norges Grunnlov, kommer til å få
svar på sin hoderystende arroganse.

Det er intet mindre enn dramatisk det som
skjer i dag, med de virkningene som EØS-av-
talen får for samfunnet. Vi binder oss til den
økonomiske politikken i EF. Og vi veit alle at
har vi ikke en sjølstendig økonomi, da har vi be-
grensa mulighetene til å få gjennomført de sam-
funnsmål som vi ønsker å få gjennomført. Vi
mister styring med kapitalen, med nærings-
livet og med ressursgrunnlaget vårt. Vi åpner
for sosial dumping, utbytting av arbeidsfolk og
sentralisering. Vi svekker mulighetene til å dri-
ve en aktiv miljøpolitikk, og vi risikerer å få et
samfunn som er bygd opp om god gammeldags
og avleggs kapitalisme, der de sosialdemokra-
tiske verdiene blir skjøvet ut av saklista. Fis-
karlaget, landbruks-organisasjonene, miljøbe-
vegelsen og de største samorganisasjonene
rundt om i landet kjemper alle imot denne EØS-
avtalen, men blir sviktet i dag av stortingsfler-
tallet.

At tilhengerne av norsk EF-medlemskap
slutter seg til EØS-avtalen, finner jeg veldig lo-
gisk, for det vil gi grunnlag for slagordet «EØS
gav oss forpliktelser - EF medlemskap vil gi oss
innflytelse.» Det kan sjølsagt sies mye om den
såkalte innflytelse - tre stemmer i EFs minis-
terråd er jo ikke akkurat så mye å slå i bordet
med. Men påstanden vil komme.

For meg er det derimot uforståelig at folk som
hevder at de er motstandere av EF-systemet,
ikke minst på grunn av dets økonomiske prin-
sipper og politikk, i dag velger å stemme for
denne EØS-avtalen. Det er ulogisk og det er in-
konsekvent. Og det er litt av en beskjed å gå ut
med til et folk som blir mer og mer konsekvent i
sin motstand av EF-systemet, enten det er i
form av medlemskap eller det er i form av denne
EØS-avtalen.

EØS er så dynamisk, sier både EF-tilhengere
og EF-motstandere. Ja visst - EØS vil påtvinge

Norge stadig nye direktiver og forordninger
som er vedtatt av EFs ministerråd. Det vil bli en
stadig gjentakelse av EØS-kampen i dette hu-
set i lang tid framover.

EØS-kampen fortsetter, og jeg er ikke i tvil
om at i opinionen vil EØS-motstanden styrkes
for hvert eneste slag som utspiller seg, for i
hvert slag vil det vise seg at EF-tilhengerne her
i huset kommer til å akseptere stadig ny ned-
brytning av de bærebjelker som det norske vel-
ferdssamfunnet er bygd opp på.

Vi som stemmer imot EØS-avtalen, taper sla-
get i dag, men vi kommer igjen - og vi kommer
til å vinne!

Eilef A Meland: Med en svarfrist på fem mi-
nutter skal jeg stille to viktige spørsmål: for det
første om EØS er en sosialdemokratisk kon-
struksjon, for det andre om traktaten represen-
terer en utvidelse av folkestyret.

I EØS-debatten har det vært konfrontasjoner
på en rekke viktige enkeltspørsmål som olje-
sektor, miljø og sosial dumping. Påstand står
steilt mot påstand fordi utformingen av direkti-
vene ikke er avklart og derved virkningene om-
stridt. Hvis vi trenger bak denne uenigheten
om tolkning og konsekvenser av direktiver, kan
vi imidlertid oppspore og identifisere klare
prinsipper for økonomi og samfunnsutvikling.
EØS-avtalen er ikke uten ideologi, den er ikke
upolitisk. Hvilket grunnsyn er traktaten bygd
på - en sosialdemokratisk eller en økonomisk-
liberalistisk?

En gjennomlesning av avtalens artikler gir
en innføring og tillemping av en konsekvent
markedsorientert tenkning. EØS er derfor et
prosjekt for utvidelse av det indre marked i EF
og derved et prosjekt for deregulering og libera-
lisering. Derfor har høyresiden ingen innsigel-
ser eller motforestillinger. De er for direktiver,
men de er mot reguleringer. Hva er forklarin-
gen på denne tilsynelatende motsetning? Di-
rektivenes hensikt er å påtvinge bedrifter, of-
fentlige organer, folkevalgte organer og perso-
ner det frie marked i sin utfoldelse. Direktivene
er et redskap for å dirigere politikken bort fra en
rekke beslutninger - om det så gjelder stats-
støtte, offentlige monopoler, konsesjonslovgiv-
ning eller om sysselsettingshensyn kan legges
til grunn for offentlige kontrakter. Derfor er
EØS-avtalen en innsnevring av folkestyre og
demokrati.

EØS-avtalen er historisk fordi vedtak gjort
av Stortinget kan oppheves og endres av et
EFTA-organ bestående av embetsmenn eller
dommere. Det har vært bred politisk enighet
om distriktspolitikken for å oppnå ikke like
konkurransevilkår, men like levevilkår i alle
deler av landet. Hovedlinjene kan oppretthol-
des, forsikrer Regjeringen. Men en endelig av-
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klaring av om de enkelte virkemidler kan opp-
rettholdes, får vi ikke før EFTAs overvåkings-
organ har avgitt sin vurdering av norsk dist-
riktspolitikk. Dette organ har fullmakt til å
overprøve den distriktspolitikk vi kjenner. Kan
det herske noen tvil om at EØS-avtalen er et til-
bakeskritt for demokratiet og en ny maktforde-
ling i strid med Montesquieus prinsipper.

Mens EF-direktiver er inngrep i politikken,
er reguleringer et sosialdemokratisk virkemid-
del for inngrep i markedet. Her ligger den fun-
damentale ideologiske forskjell som begrunner
vårt ideologiske standpunkt.

Man kan beskylde EF-byråkratiet for mye,
men man kan ikke beskylde det for at det ikke
produserer direktiver. Og det har det åpenbart
tenkt å fortsette med, seiv om EØS-avtalen er
vedtatt. Det er anslått at hele 250 direktiver
venter på tur til stortingsbehandling, og de poli-
tiske problemer står i den samme kø. Oljedirek-
tivet og forslaget om sosial dumping politiserer
nye sider av EØS-avtalen. Helt uakseptabelt,
uttaler kommunalminister Gunnar Berge om
det siste, og Regjeringen er beredt til å bruke
veto mot oljedirektivet - to veto på to dager. Hva
viser disse reaksjoner? De viser de politiske
konflikter som kommer til syne - en sosialde-
mokratisk tenkning om styring av oljevirksom-
heten og fagbevegelsens stilling og innflytelse
er truet av EØS. Da vil Arbeiderpartiet reser-
vere seg mot den frie konkurranse for å beskyt-
te det norske samfunnet mot EØS. Regjerin-
gens dilemma er at den må omgå en avtale den
er for.

Når SV tok klare reservasjoner mot EØS i
1989, fikk vi høre at man ikke kan velge på
øverste hylle. Nå står Regjeringen i samme si-
tuasjon. Da er neste fase i EØS-kampen inn-
ledet. Den fasen innebærer et historisk skille i
Arbeiderpartiets utvikling, en ny mulighet for
venstredreining. (Presidenten klubber.) Mot-
stand mot nye direktiver må hente støtte hos
SV og Senterpartiet.

Og til slutt: EØS er ingen avsluttet prosess,
men det er heller ikke Arbeiderpartiets beve-
gelse.

Presidenten: Nå er innlegget en avsluttet
prosess.

Hallvard Bakke: Nå kommer det et innlegg
for EØS-avtalen, president.

Vi har i løpet av denne debatten fått høre en
lang rekke argumenter både for og imot EØS-
avtalen. Jeg tror nok en del av disse beskrivel-
ser både når det gjelder fordeler og ulemper,
kan være noe overdrevne. På flere viktige om-
råder er det uenighet om hvordan avtalen vil slå
ut. Heller ikke vet noen av oss hvordan fremti-
dige EF-direktiv av betydning for EØS-avtalen

vil se ut, og i hvilken grad de eventuelt vil være i
strid med sentrale norske interesser.

Vi må med andre ord treffe vår beslutning om
tilslutning til EØS eller ei under betydelig grad
av usikkerhet. Og vi er kanskje i noenlunde
samme situasjon som når vi kjøper ny bil. Vi
håper den skal fungere bra, men vi har ingen
garanti. Med dagens teknologi er nok graden av
sikkerhet ved kjøp av bil vesentlig større enn
når det gjelder EØS. Til gjengjeld har vi ved
inngåelse av EØS-avtalen ubegrenset angre-
frist og reklamasjonsrett.

I vurderingen av EØS-avtalen legger jeg for
min del stor vekt på at næringslivet ønsker en
slik avtale, og at de mener den vil gi norsk næ-
ringsliv større muligheter. Og da mener jeg de
bør få sjansen til å vise at de har rett, at med
felles konkurranseregler, men også sterkere
konkurranse vil norsk næringslov totalt sett
komme bedre ut og dermed styrke vår økonomi
og sysselsettingen.

Noen hevder at EØS-avtalen er jevngodt med
økonomisk medlemskap, men med den forskjell
at vi ikke har noen innflytelse. Noen har endog
kalt avtalen en husmannskontrakt. En slik
fremstilling er åpenbart uriktig. For medlem-
skap i EFs økonomiske union er fundamentalt
forskjellig frå en EØS-avtale. Jeg er enig med
statsministeren i at EØS er en utvidet handels-
avtale. Den innebærer ikke at hovedlinjene for
den økonomiske politikken skal fastlegges på
EF-nivå slik, det skal gjøres for medlemmer av
Europaunionen, det innebærer ikke felles valu-
ta, ikke felles sentralbank, det innebærer ikke
felles handelspolitikk, harmonisering av skat-
ter og avgifter eller opphevelse av grenseregu-
leringer.

Og derfor blir det også fullstendig galt når en-
kelte fremstiller det som om den eneste forskjel-
len mellom medlemskap og EØS-avtalen er at
vi ved EØS ikke får være med og bestemme noe.
Nå får vi være med og påvirke utformingen av
de felles bestemmelser som skal gjelde for EØS.
Har vi fornuftige forslag og synspunkter, kan de
vinne fram. Har vi mer nasjonale interesser
som kolliderer med interessene til andre land,
blir det sikkert verre, men da er heller ikke
sjansene særlig store selv om vi sitter med i EFs
organer. I praksis vil det antakelig ikke bli sær-
lig forskjell på den reelle innflytelse vi får.

Men den grunnleggende forskjellen er at vi
etter EØS-avtalen selvstendig skal vurdere de
bestemmelser som måtte komme. Stortinget
kan beslutte at vi ikke skal godta dem, og vi kan
si opp avtalen dersom vi kommer til at den ikke
tjener våre interesser på en tilfredsstillende
måte. Som medlem vil vi ikke ha en slik mulig-
het.

Alle vedtak som gjelder det indre marked i
EF, skjer ved flertallsavgjørelser. Vedtas det be-
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stemmelser vi er imot og vi er medlem, blir de
lov uten at Stortinget har noen innflytelse. Det
er derfor gjennom EØS-avtalen vi beholder den
medbestemmelse som ligger i at vi selv skal ta
stilling til enhver ny bestemmelse som gjelder
EØS, og at vi hele tiden kan vurdere om avtalen
er tjenlig. Det er som medlem av EF vi vil måtte
bukke og takke for ethvert direktiv enten vi er
enige eller ikke, ikke gjennom EØS-avtalen.

Noen sier også at EØS-avtalen er en ren
kremmeravtale, mens medlemskap i Europa-
unionen gir politisk innflytelse. Men når ble det
galt å inngå mellomfolkelige avtaler om handel
og økonomisk samarbeid? Det er jo det vi gjorde
med EFTA Det er det vi gjorde med handelsav-
talen. Og det er det vi nå gjør med EØS-avtalen.
Og hittil har det vært bred enighet om at et slikt
samarbeid er fornuftig. Det er riktig at EØS
ikke gir deltakelse i Europaunionens organer.
Til gjengjeld beholder vi vesentlig større innfly-
telse over vår egen samfunnsutvikling.

Stortinget kommer etter alt å dømme oni kort
tid til å vedta EØS-avtalen med tilstrekkelig
flertall. Og når avtalen er vedtatt, er det viktig
at vi søker å ta vare på og bruker de muligheter
avtalen gir oss. Jeg håper ingen ser seg tjent
med noen slags form for vedvarende gerilja. Så
kan vi etter noen år gjøre opp status og se hvor-
dan avtalen har virket. En slik naturlig anled-
ning kan f.eks. være - hvis det går slik noen
tror, at enkelte av EFTA-landene vil bli med-
lemmer av Europaunionen - en gang under sis-
te halvdel av 1990-tallet.

Ingvald Godal: For alle som vil sjå, burde det i
dag vera tindrande klart at nasjonalstaten ik-
kje er i stand til å løyse mange av dei mest på-
trengande oppgåvene og problema som Europa
i dag har framføre seg. Det går på fred og trygg-
leik, det går på miljøproblema, som ingen lan-
degrenser kjenner, og det går på marknaden,
der nasjonalstaten for lengst har vorte for liten.

Me treng eit organ som kan ta seg av dei euro-
peiske fellesoppgåvene og problema, ikkje til
fortrengsel for nasjonalstaten, men som eit
supplement til denne. EF er dette organet, der
så å seia alle demokratiske land i Europa no vil
bli med nettopp for å vera med og løyse dei felles
oppgåvene og for å få innverknad på måten des-
se vert løyste på.

Nærleiksprinsippet er då og utforma for å
markere at nasjonalstaten fortsatt skal vera
suveren på alle område der nasjonalstaten er
best. Fellesskapet skal berre ta seg av dei sake-
ne der nasjonalstaten ikkje er god nok. I den
grad me avstår sjølvråderett, er det for å løyse
problem som til no ingen har teke seg skikkeleg
av. Dette er i særleg grad i små lands interesse.
Me må aldri gløyme at motstykket til norsk na-
sjonal sjølvråderett er stormakters nasjonale
sjølvråderett. Ingen er meir interessert i lovs

rett og spelereglar enn dei små. Det gjeld i tra-
fikken, og det gjeld i slike saker som me har for
oss no.

Eg vil difor hevde at det mest reaksjonære
som finst i dag, er å gå imot at Europa skal få eit
skikkeleg organ som kan ta seg av våre felles
oppgåver og våre felles problem.

Det me diskuterer i dag, EØS, er sjølvsagt,
som mange har vore inne på, av særleg interes-
se for norske distrikt, fordi mykje av eksportin-
dustrien ligg der. Eg kunna berre ha lyst til å
streka under kor viktig treforedlingsindustrien
er, både i seg sjølv og som avtakar av skogsvir-
ke. Å få avsetning på skogen krev ei bedrift ri-
meleg nære som kan kjøpe tømmeret. Dette er
ein klar føresetnad for at det skal vera lønsamt
å drive skogen her i landet. EØS-avtalen er di-
for ikkje minst viktig for bygdene, kanskje det
er dei som har størst interesse av den av alle.

Eg synest 6g det er grunn til å nemne jordbru-
ket. Eg synest det er veldig rart at jordbrukets
representantar går imot denne avtala. Land-
brukspolitikken er som kjent ikkje med, men
avtala opnar høve til sal av produkt på grønt-
sektoren der me har topp-produkt som me får
god pris for. Denne avtala har berre positive
sider for norsk jordbruk. Det synest eg det er
grunn til å merke seg, og difor forundrar det
meg veldig at jordbrukets folk går imot denne
avtala.

Til slutt har eg lyst til å seia litt om dette med
1972 og 1992. Mange har referert til 1972 i dag.
Verda er ei heilt anna, Europa er eit heilt anna
no, og eg har lyst til å trekkje opp ein del punkt
som markerer denne store forskjellen.

11972 hadde me valet mellom EF eller EFTA
som økonomisk samarbeidsforum i Europa. I
dag har me valet mellom EØS og ingenting. I
1972 var det nordiske samarbeidet eit argu-
ment mot medlemskap. I dag er det nordiske
samarbeidet eit argument for. I 1972 augna
me konturane av noko som kanskje kunne ut-
vikle seg til å bli ein sentralisert nasjonalstat. I
dag har me nærleiksprinsippet. På det tryg-
gingspolitiske området hadde me i 1972 den
kalde krigen som låg der heilt kald og stiv, og
der NATO løyste alle tryggingsmessige pro-
blem. I dag har me eit Europa der nasjonalis-
men blomstrar som aldri før, og der me ser uro
omtrent i kvar einaste del av dette kontinentet.
Og det burde vera heilt openbert for alle at
Europa på ein samla måte må møte denne si-
tuasjonen. Det er difor eit heilt anna Europa me
lever i, og eg synest det er sørgjeleg å høyre at så
mange prøver å møte 1990-talets oppgåver og
utfordringar med det som kanskje var 1970-
talets svar.

Reidar Sandal: EØS-avtala skal styrkje han-
delen og det økonomiske sambandet mellom av-
talepartane. Det oppnår ein ved å skape like
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konkurransereglar og ved at partane rettar seg
etter eit felles regelverk. Eg finn og grunn til å
minne om at avtala opnar for eit nært samar-
beid også på andre område, m.a. forsking og ut-
vikling, miljø, utdanning og forhold i arbeids-
livet.

Eg legg stor vekt på at vi i EØS skal kunne
føre vidare hovuddraga i distriktspolitikken
vår. Det er det lagt til rette for i avtala. Det finst
nemleg ei felles erklæring som slår fast at
spreidd busetnad er eit sjølvstendig kriterium
for tildeling av støtte. Det er positivt feil når
EØS-motstandarar hevdar at avtala inneber eit
forbod mot statsstøtte. Men ho gjev ikkje rom
for støtte som favoriserer spesielle bedrifter
eller spesielle typar produksjon. Eit felles regel-
verk for statsstøtte vil i dei aller fleste tilfelle
vere til fordel for næringspolitikken i landet
vårt. Vesle Noreg kan nemleg vanskeleg vinne
ein subsidiekrig mot større nasjonar.

Det er verdt å peike på at hovudreglane som
regulerer statsstøtta, ikkje er til hinder for at
ein kan gje støtte til enkelte næringar og til
regionar, slik vi har tradisjon for i Noreg. Eg vil
dessutan streke under at dei norske statsban-
kane vil kunne halde fram med si verksemd
etter same retningsliner som tidlegare.

Det aller viktigaste grunnlaget for busetna-
den i distrikta våre er den verdiskapinga som
skjer der. Denne verdiskapinga er i høgste grad
eksportretta. I mange av lokalsamfunna våre
er eksportnæringar som fisk og fiskeforedling,
skipsbygging og metall berebjelkar. Det er nett-
opp distrikta med mest eksportretta næringsliv
som har mest å tene på ei EØS-avtale fordi ho
gjev opne marknader og gode avtaler med dei
viktigaste handelspartnarane våre.

Noreg gjekk til EØS-forhandlingane med det
målet å få fritt tilgjenge til EFs marknad for fis-
keprodukta våre. Vi må dessverre konstatere at
dette kravet ikkje er innfridd. For fiskerinærin-
ga, som i fjor eksporterte for 14,2 milliardar kr,
var dette eit stort vonbrot, men EØS-avtala gjev
Noreg likevel klart betre vilkår enn vi har no. Vi
slepp toll på ei rekkje kvitfiskprodukt frå 1993,
og tollen blir redusert med 70 pst. for fleire inn-
an 1997. Dessverre er det ikkje oppnådd tollette
for viktige produkt som sild, makrell, laks, fis-
kemjøl og fiskeolje.

Mange bagatelliserer den positive verdien
EØS-avtala kan ha for fiskerinæringa. Eg vil i
den samanhengen få minne om at det i 1989 blei
betalt '/4 milliard kr i toll på norske fiskepro-
dukt som blei eksporterte til EF. EØS-avtala
inneber at tollen på norske fiskeprodukt blir re-
dusert med 45 pst. i 1997 samanlikna med ni-
vået i dag. Ser vi bort frå laksen, blir tollreduk-
sjonen i 1997 over 60 pst.

Det særleg uheldige for oss har vore at tollsat-
sane på EF-marknaden spesielt har ramma for-

edlingsindustrien vår. Vi har nok eksportert tu-
senvis av arbeidsplassar til Danmark. Resulta-
tet er blitt at berre 8 pst. av den norske fiskeeks-
porten er foredla fisk. Det ligg ei stor utfordring
i å skape nye norske arbeidsplassar når EØS-
avtala byggjer ned tollbarrieren.

Sidan fiskeridelen i EØS-avtala ikkje er god
nok, må det vere ei viktig oppgåve i tida som
kjem, å arbeide for at målsetjinga om fritt til-
gjenge for fiskeprodukt på EØS-marknaden
kan bli innfridd. Regjeringa må leggje all si
kraft i dette arbeidet, utan at vi gjev frå oss
norske fiskeressursar.

EØS-avtala er omfattande, men ho er grunn-
leggjande forskjellig frå EF-medlemskap. Eg
poengterer at EØS ikkje gjev tilslutning til EFs
utanriks- og tryggingspolitikk, EFs felles land-
brukspolitikk og EFs felles fiskeripolitikk. Av-
tala omfattar heller ikkje helse- og sosialpoli-
tikken. Skatte- og avgiftspolitikken er også hal-
den utanfor avtala. EF-medlemskap vil binde
oss til ein økonomisk, monetær og politisk
union.

For meg er EØS-avtala eit sjølvstendig alter-
nativ til medlemskap i EF.

Kjell Borgen: Som sosialdemokratisk politi-
ker ville ingenting være meg fjernere enn å gå
inn for en avtale som ville innebære at vi mistet
den politiske styringen av Norge. Mitt mandat
frå folket er å sikre dem som har valgt meg at
det føres en sosialdemokratisk politikk for be-
varing og styrking av velferdsstaten. Dette blir
ikke svekket av en EØS-avtale. Tvert imot.
Denne avtalen er nødvendig for at Norge fort-
satt skal være en velferdsstat.

Sosialistisk Venstreparti har bestemt seg for
at et samarbeid med resten av Europa ikke gag-
ner Norge. I tillegg vil de gjerne forlede det
norske folk til å tro at det er SV alene som er
bekymret for Norges framtid. Slik er det selv-
sagt ikke. Nettopp fordi vi i Arbeiderpartiet ser
at utviklingen i Norge ikke er slik vi gjerne
skulle ha sett den, vil vi ha en EØS-avtale. Vi
gjør det for å øke verdiskapingen, skape flere
varige arbeidsplasser og sikre velferden for lan-
dets innbyggere.

EØS-avtalen er først og fremst et sett med
regler for økonomisk samarbeid mellom lande-
ne. Gjennom en slik avtale sikres et felles ram-
meverk for handel. At EFTA-landene samtidig
får ta del i regelverksutformingen i våre vik-
tigste markeder, er heller ingen ulempe, og
det skiller EØS-avtalen fra frihandelsavta-
len. Konseptet som frihandelsavtalen bygger
på, gir oss ikke mulighet til medinnflytelse. So-
sialistisk Venstreparti påpeker - senest i denne
debatten - at nye frihandelsavtaler stadig blir
inngått. De sikter da sannsynligvis til de assosi-
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eringsavtaler som EF nylig har inngått med
landene i Sentral- og Øst-Europa, og mener at
slike avtaler kan organisere vårt forhold til EFs
indre marked. Forholdet er at ulikheten mellom
behov og forutsetninger burde være nokså tyde-
lig for de fleste. Med EFTA-landenes høyt utvik-
lede økonomi og hvis forhold til EF er dypt inte-
grert, er slike assosieringsavtaler ikke hen-
siktsmessige. I tillegg har jeg brakt i erfaring
gjennom samtaler med bl.a. politikere i landene
i Sentral- og Øst-Europa at det disse landene
mest av alt ønsker, er et medlemskap i EF.

Likhetsprinsippet er et av de bærende moti-
ver bak opprettelsen av EØS. Disse felles kon-
kurransebestemmelsene skaper forutsigbare
og like vilkår for bedriftene i vårt land i en ellers
uforutsigbar verden. Like vilkår, uansett om
det også krever omstilling og hardt arbeid for
deler av vårt næringsliv, er en fordel for et lite
land som Norge. I tillegg er reglene og hånd-
hevelsen av dem med på å hindre konkurran-
sebegrensende tiltak og å sørge for at alle parter
holder seg til spillets regler.

Som en av sine viktigste innvendinger mot
avtalen, har motstanderne hevdet at vi mister
viktige virkemidler og derved den politiske sty-
ringen over sentrale områder. De fleste av oss
har for lengst innsett at de styringsinstrumen-
tene som før virket bra, nå har mistet sin virk-
ning. Det er ikke lenger slik at målsettinger for
samfunnsutviklingen kan gjennomføres ved
nasjonale politiske vedtak, helt løsrevet fra
økonomisk bæreevne og internasjonale økono-
miske rammevilkår. Situasjonen i våre nabo-
land bør ha vist selv motstanderne i denne sa-
len at alle land er avhengig av utviklingen i ver-
den for øvrig. Derfor er vi i Arbeiderpartiet
svært opptatt av at vi på best mulig måte ordner
vårt økonomiske mellomværende med Europa.
Vi mener at dette gjøres best i en større sam-
menheng.

At vi som nasjon er avhengig av omverdenen,
betyr ikke at politikerne i Norge har utspilt sin
rolle. Tvert imot. Her er det viktig å se på hva
EØS-avtalen faktisk regulerer. Det er viktig å
få fram at det er en rekke forhold som ikke
reguleres av avtalen, men som tilligger det en-
kelte land. Dette gjelder f.eks. sosialpolitikk og
velferds- og fordelingspolitikk i vid forstand. Og
dette er unektelig områder politikere i denne
salen, inkludert meg seiv, er opptatt av. Det som
derfor blir avgjørende også i framtida, er hvor-
dan flertallet vil fordele godene og byrdene i
samfunnet. Det er her de politiske kampene vil
stå også i framtida. Vi er imidlertid avhengig av
å ha noe å fordele, og derfor er jeg opptatt av at
vi ikke undergraver det økonomiske fundamen-
tet velferdsstaten hviler på, men sørger for det-
te gjennom å gi vår tilslutning til EØS. Først
når vi har skapt verdier, har vi noe å fordele.

Øystein Hedstrøm: Behovet for samarbeid
med Europa er sterkt for norsk industri. Dette
behov er et direkte resultat av den standard og
levemåte vi har valgt å legge oss på i Norge. Det
bør være klart for alle at vi ikke har noen fram-
tid som industrinasjon uten en nærmere til-
knytning til Europa, og da er en EØS-avtale et
absolutt minimum. Avtalen vil sikre oss en
plattform for i det hele tatt å kunne delta i kon-
kurransen, med muligheter til å spille i første-
divisjon.

Mange hevder at EØS vil gi oss om lag 80 pst.
av de økonomiske fordeler som ved et EF-med-
lemskap. Men en EØS-avtale vil ikke kunne
ivareta Norges behov på lengre sikt, med delta-
kelse og påvirkning av de spilleregler som vil
gjelde i handel og annet økonomisk liv innenfor
fellesskapet.

Det bør legges vekt på at EØS-avtalen gjen-
nom felles konkurransevilkår vil redusere ut-
vekstene i systemet med markedsdominans,
konkurransevridende statsstøtte og antidum-
pingtiltak brukt mot Norge.

Ved siden av nye markedsmuligheter vil våre
virksomheter møte knivskarp konkurranse frå
det europeiske etablissementet, ikke bare på
eksportmarkedet, men også her hjemme. Det
norske marked vil fylles av produkter som kan
være vel så gode og billigere enn våre egne. Det
vil bli tøft for mange, ja svært tøft, og vi vil nok
oppleve at norske bedrifter blir nødt til å utvikle
bedre samarbeidsformer både hjemme ogimar-
kedsframstøt for å overleve.

En av de viktigste følgene av en EØS-avtale
vil være åpningen av et gigantisk offentlig inn-
kjøpsmarked. Dette marked representerer sto-
re muligheter hvis vi spiller våre kort riktig.
Norske bedrifter har bevist at de kan vinne opp-
drag i konkurranse med andre land innenfor of-
fentlig innkjøp hvis de bare får muligheten til å
slippe til.

Dessverre har mange land vært preget av
proteksjonistiske holdninger i mange år. Man
har vært mer opptatt av faren for tap av ar-
beidsplasser hvis bedrifter fra andre land gis
anledning til å konkurrere om oppdrag, enn av
de mange muligheter konkurranse gir. Man har
vært veldig mye opptatt av proteksjonistiske
handelstiltak for å beskytte spesielle produ-
sentinteresser. Men flere og flere har nå blitt
klar over at fordelen for bedrifter som blir be-
skyttet mot utenlandsk konkurranse, ofte er
svært små. Etter hvert er det blitt vanskelig å
dekke over at fordelene for produsenter som
skjermes, ofte er minimale, og kostnadene for
forbrukere og skattebetalere kan være en me-
get stor belastning.

Vi i Fremskrittspartiet gir full tilslutning til
EØS-avtalen og mener det er i Norges interesse
å få dette til. Videre bør det slås fast at det ikke
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først og fremst er EF som slåss for å få til en av-
tale med EFTA-landene. Det er ikke EF som har
en enorm interesse av å endre frihandelsavta-
len med Norge. Det er i norsk interesse å få er-
stattet frihandelsavtalen og i første omgang få
sikret en EØS-avtale. Dette er nødvendig for å
trygge etablerte arbeidsplasser og gi adgang til
nye markeder som vi i stor grad er utestengt frå
i dag. Vi er positive til avtalen, men den må rati-
fiseres først etter godkjennelse av det norske
folk gjennorn en folkeavstemning. Et norskja til
avtalen vil bety at de som ønsker å satse på det
europeiske marked, kan gjøre det i Norge, mens
et nei til EØS er å si ja til å gjøre Norge til en
økonomisk marginalstat.

Hvor ville vi stå i framtida uten en avtale? Før
eller senere - sannsynligvis senere - ville vi få
en ny bilateral avtale som erstatning for han-
delsavtalen. Men er det noen grunn til å tro at vi
ville få et bedre tilbud enn EF er villig til å tilby
oss i EØS-sammenheng? Og hvorledes ville det
gått for vårt næringsliv i den europeiske kon-
kurranse i mellomtida? Vi er svært uenige med
landbruksorgan! sasjonene og Senterpartiet,
som kjører en sterk propagandakrig om at en-
hver tilnærming til Europa omtrent vil bety
Norges undergang.

Jeg vil avslutte med å si et rungende ja til
Europa, til utfordringer ogmuligheter, og nei til
nasjonal proteksjonisme og privilegier til sær-
interessegrupperinger. I arbeidet med å tilpas-
se Norge til framtida virker skrålet fra gam-
blerne i subsidieadelen og deres støttespillere
nesten grotesk. Det ville være en tragedie for
landet og for kommende generasjoner om snev-
re særinteresser skulle ta knekken på nasjo-
nens evne til å betale det velferdssamfunnet
koster.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: I denne debat-
ten er det mange som har hevdet at det vil ha
stor betydning for det norske samfunn hvordan
utfallet av dagens avstemning om EØS-avtalen
blir. Jeg er enig i det.

For Arbeiderpartiet er det avgjørende viktig å
videreutvikle et samfunn basert på rettferdig
fordeling og solidaritet. Det er et samfunn som
forutsetter et sterkt offentlig engasjement. Vi
ser stadig nye oppgaver som må løses innenfor
den offentlige sektoren, innenfor det norske vel-
ferdssamfunnet. Men hvis vi skal klare den
oppgaven, må vi også se til at samfunnet får
inntekter, skatter og avgifter, gjennom en akti-
vitet som skaper verdier. Vi trenger et solid næ-
ringsliv. En av de største trusler mot det norske
velferdssamfunnet er om vi skulle få et svakere
næringsliv og med det et svakere økonomisk
grunnlag for de ulike velferdsordninger.

Størstedelen av våre inntekter får vi ved å
seige varer og tjenester til våre naboer i Vest-

Europa. Dersom vi skulle få problemer med å
seige våre varer i disse landene, ville det etter
hvert få store skadevirkninger, for det første
ved at det ble mindre behov for arbeidskraft og
mindre inntekter til å løse viktige oppgåver,
men dernest også ved at de som skal plassere
penger i næringsvirksomhet, ville bli mindre
interessert i å drive bedrifter fra Norge. Ar-
beidsplasser ville bli flyttet til andre land. Og
det er nettopp for å forhindre en slik utvikling
og for å sikre norske arbeidsplasser og det nors-
ke velferdssamfunn at det er så viktig at norsk
næringsliv får konkurrere på de samme vilkår
som næringslivet i våre naboland.

EØS vil sikre oss likeverdig adgang til EFs
indre marked. Jeg har merket meg at enkelte
talere hevder at det indre markedet vil bety
hardere konkurranse, sterkere omstillinger, ja
sågar at de mest sentrale strøk av Europa vil
være de som har størst fordel av det nye marke-
det. Det kan være mye rett i det. Spørsmålet er
imidlertid om vi vil være bedre eller dårligere
stilt om vi står utenfor det økonomiske samar-
beidet. Hovedpoenget er jo at vi er tvingende av-
hengig av å seige våre varer til de land som inn-
går i det indre markedet dersom vi ønsker å
opprettholde våre arbeidsplasser og vår vel-
ferd. Jeg kan ikke se noe realistisk alternativ til
det. Og det betyr at vi uansett vil bli utsatt for
de negative virkningene av det indre marked.
Men ved å stå utenfor vil vi ikke kunne dra nyt-
te av de positive virkningene av dette marke-
det: økte muligheter for å selge norske varer,
økte muligheter for å utnytte de naturgitte for-
trinn som vi vitterlig har mange av i Norge. Jeg
er derfor ikke i tvil om at vi samlet sett vil ha en
klar fordel av at også vårt næringsliv, våre stu-
denter, våre forskere gis de samme muligheter
som i våre naboland.

For meg er det naturlig nok av særlig betyd-
ning at EØS-avtalen vil ha positive virkninger i
Distrikts-Norge. La oss huske at det er i Dist-
rikts-Norge de aller fleste eksportbedriftene
finnes. Vi må stå vakt om å sikre hovedtrekkene
i bosettingsmønsteret. Da er det også viktig at
EØS-avtalen i all hovedsak sikrer videreførin-
gen av de distriktspolitiske virkemidlene, og
ikke minst sikrer et internasjonalt vern rundt
de distriktspolitiske virkemidlene i en stadig
hardere internasjonal konkurranse hvor vi ser
forsøk på å utestenge konkurrenter med den be-
grunnelse at de mottar statsstøtte. EØS-av-
talen slår fast at det nettopp skal kunne gis
statsstøtte for å sikre bosettingen i distriktene.

Det er selvfølgelig ikke alle deler at EØS-av-
talen som er like fordelaktige. Slik er det med
alle internasjonale avtaler - de har fordeler og
de har ulemper. Derfor er det de samlede virk-
ningene som må være avgjørende, og det er også
på det grunnlag jeg i dag vil stemme for avtalen.
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Et viktig spørsmål nå må være hvordan vi her
hjemme ønsker å innrette oss innenfor de ram-
mer som avtalen setter. Her er det store for-
skjeller i syn mellom de partier som stiller seg
bak avtalen ved dagens behandling. Det er
ingen usannsynlig spådom at det er de to partie-
ne som i dag går sterkest mot avtalen, Sosialis-
tisk Venstreparti og Senterpartiet, som sam-
men med Arbeiderpartiet og Kristelig Folke-
parti vil skape flertall for den praktisering og
det innhold vi faktisk vil gi avtalen. Det er tross
alt i den nasjonale politikken vi må gjøre veival-
gene for vår videre utvikling, veivalg for felles-
skapsløsninger, veivalg for solidaritet, veivalg
for en videre utvikling av velferdssamfunnet,
og i de veivalgene står disse partiene svært ofte
sammen.

Presidenten: De etterfølgende talere har en
taletid på inntil 3 minutter.

Thor-Eirik Gulbrandsen: EØS-avtalen gir
fordeler til en del av våre eksportnæringer, men
arbeidsintensiv virksomhet, vår hjemmeindu-
stri, detaljhandel, servicenæringer, bank og for-
sikring, for å nevne noe, vil møte en hardere
konkurranse og store omstillinger.

EØS-avtalen gir ikke norsk næringsliv det
store puff framover. Jeg føler meg overbevist om
at resultatet av en avtale på kort sikt vil bli økt
arbeidsløshet, selv om resultatet på lengre sikt
kan bli redusert arbeidsløshet. Så kan man jo
stille seg seiv spørsmålet om EØS-avtalen er en
nødvendighet som man med frykt bør aksepte-
re.

På mange måter blir dagens aktuelle bedrif-
ter, som Freia og Nordiskafilt, symbolet på en
ny tid. Er man tilhenger av fri flyt av kapital,
kan man ikke la seg overraske over at uten-
landsk kapital kjøper opp våre beste bedrifter
med fremtidsprodukter og markeder, særlig
når vi ikke har styringsmidler til å hindre det.
Resultatet ser ut til å bli at den gradvise avvik-
ling vi har hatt av industriarbeidsplasser, for-
sterkes, og at avviklingen av Norge som region
for industriell produksjon kan fortsette. Skal
dette hindres, trenger vi styringsmidler over
eierskap og en overordnet koordinert industri-
politikk, og noe mer enn våre konsesjonslover,
som etter min viten ikke har vært særlig bru-
kelige i industripolitisk sammenheng.

For meg er det et reelt problem at vi mister
styringsmuligheter på enkelte områder ved en
EØS-avtale, og at vi gir fra oss mer styringsrett
enn vi får igjen. Selvfølgelig kan vi reservere oss
mot de beslutninger som EF treffer ved stadige
utvidelser av det indre marked. Men den åpen-
bare logiske konsekvens av å tiltre EØS-av-
talen kan bli at neste steg blir medlemskap i EF,
som jeg for øvrig er motstander av.

På mange måter er EØS-avtalen et økono-
misk om enn ikke et politisk medlemskap i EF.

Jeg kan akseptere at EØS-avtalen står på
egne ben, at den har sin egen pilar, men det må
være å lure seg selv å mene at Stortinget og seri-
øse politikere over særlig tid skal akseptere å
stå utenfor de styrende organer uten nevnever-
dig innflytelse på utviklingen av det indre mar-
ked og uten øvrig påvirkning av hva EF skal ut-
vikle seg til.

Petter Thomassen: Jeg har fulgt debatten
med stor interesse disse to dagene. Den har helt
tydelig skilt mellom optimistene og pessimiste-
ne her på Stortinget. På nei-siden har truslene
og problemene dominert. Det er nesten ikke den
paragraf i EØS-avtalen som ikke vil bidra til å
rasere Norge. Jeg tror historien vil vise hvor feil
de tok.

Jeg for min del er mest opptatt av de mulig-
hetene som EØS gir, mulighetene for Norge som
nasjon, mulighetene for kysten og mulighetene
for Nord-Norge. lenk på alle de arbeidsplasse-
ne i Norge som er avhengig av eksport og der-
med stabile internasjonale rammevilkår. For
disse vil EØS bety en klar forbedring. Anti-
dumping og andre handelspolitiske tiltak vil
ikke lenger kunne brukes mot norsk eksport til
EF-markeder. EØS-avtalen vil også gi stabile
rammer for økte investeringer. Kanskje folk vil
tore å gjøre noe annet med pengene sin enn å
putte dem på bankboka.

Hva så med fiskerisektoren? Her er det meget
delte meninger. Selv er jeg heller ikke fullt ut
fornøyd med fiskeribiten i EØS. Men jeg mener
at EØS samlet sett gir en betydelig forbedring
fra dagens situasjon. Mye av den fisken som i
dag videreforedles i Danmark, vil i stedet kun-
ne videreforedles i Moskenes, for å ta et tilfeldig
valgt sted, med den økte markedsadgangen
EØS-avtalen gir.

I tillegg må jeg si at Fiskarlaget overdramati-
serer omfanget av det tross alt beskjedne kvote-
byttet som nå skjer parallelt med EØS. EF-fis-
kerne hadde langt større kvoter på 1980-tallet,
og vi får da også kvoter i retur fra EF. Jeg skulle i
stedet ønsket en mer offensiv holdning som tok
fiskeindustriens nye muligheter på alvor.

En del av debatten ute blant folk har gått på
EØS og landbruket. Det er derfor nødvendig å
understreke at landbruket ikke er en del av
EØS. Rett nok skal vi importere noen flere nøt-
ter og litt mer oliven, men til gjengjeld får vi an-
ledning til å eksportere mer akevitt, jordbær og
blomkål. Norsk jordbruk vil ikke påvirkes av
EØS.

Jeg har understreket at Norge med EØS får
økte muligheter. Hvis vi på en offensiv og riktig
måte klarer å utnytte disse mulighetene, vil det
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(Thomassen)
danne basis for ny vekst og ny optimisme her i
Norge. Men mulighetene utnytter seg ikke selv.
Vi må forberede oss på å møte konkurranse. Vi
må venne oss til å vinne. Informasjonsnivået i
samfunnet må høynes. Vi må satse på utdan-
ning, vi må bygge en vinnermentalitet i det
norske folk. Kan vi slå Nederland, og nesten
England, i fotball, kan vi sannelig konkurrere
også på andre felt.

Karl Sørmo: Den må være god som på dette
tidspunktet kan tilføre debatten noe helt nytt.
Jeg vil bare kort gi en oversikt over min hold-
ning til EØS-avtalen.

Avtalen inneholder klart mange fordeler,
men også klart mange ulemper. Under de inn-
ledende forhandlinger så jeg på EØS-avtalen
som et viktig steg i riktig retning spesielt for å
skape vekst og stabilitet i næringslivet og der-
ved trygge arbeidsplassene i landet. Dette er
også selvsagt mulig, men det er ikke bare av-
hengig av EØS-avtalen. EØS er en mulighet
som krever tilpassing og omstilling. Skal EØS
fungere, må næringslivet få gode rammevilkår,
spesielt gjelder det endring av skatte- og av-
giftspolitikken.

Når jeg tross denne positive innstilling har
endret standpunkt, skyldes det i hovedsak for-
holdene til fiskeriene. Sikring av bosettingen
langs kysten står for meg som noe av det vik-
tigste vi står overfor i framtida. Uten en levende
kyst vil landet vårt bli temmelig ribbet. Dette
må ikke skje. For kystens befolkning i nord er
fiskeriene en bærebjelke som også skaper ring-
virkninger for annen næringsvirksomhet. Fisk
er dessuten også en viktig eksportnæring.

For å få EØS-avtalen i havn ble Norge tvun-
get til å avgi fiskeressurser uten å oppnå ve-
sentlige tollreduksjoner, og langt fra tollfrihet,
som var en viktig forutsetning da forhandlinge-
ne startet. Dette var meget uheldig, l tillegg
henger antidumpingtrusselen som en mørk sky
over denne delen av avtalen.

Det er selvsagt den samlede sum av EØS-av-
talen som teller, noe jeg også har vurdert. Forut-
setninger og ståsted gjør at man kanskje vekt-
legger forskjellig, at man kanskje har sterke
synspunkter på en del begrensede områder. Jeg
ser likevel avtalen som en helhet, med fordeler
og ulemper, og synes absolutt at avtalen ikke er
god nok, ikke bare når det angår fisk, men også
på andre områder. Spesielt i denne sammen-
heng vil jeg nevne rettsreglene, som vi har liten
mulighet for å påvirke, noe jeg også anser som
meget uheldig.

En avtale som jeg tror svekker grunnlaget for
stabil bosetting og øker sjansene for at kreativ
ungdom flytter fra store deler av Kyst-Norge,
kan jeg ikke stemme for.

Erik Dalheim: Med de utfordringer Norge
står overfor i dag, spesielt i forhold til arbeids-
ledighet, får deler av debatten rundt en EØS-
avtale et uvirkelighetens skjær. Også i mitt
hjemlige miljø møter jeg ofte noen som til sta-
dighet nærmest som et skjellsord slynger ut:
«enda en tilpassing til EF». Nødvendig tilpas-
sing til virkeligheten blir av slike presentert
som nedbygging av sjølråderetten.

Hovedmarkedene og mulighetene for utvidel-
se av våre markedsandeler er i Europa. Våre
leveringer skjer i dag i en beinhard konkurran-
se. Titusener av arbeidsplasser er tapt innenfor
industrien. Utfordringen slik jeg opplever den,
er løpende å sikre at konkurransen er reell, ska-
pe sikkerhet for at det ikke skal være mer eller
mindre skjult proteksjonisme fra de store som
råder grunnen. Den såkalte truede styringsret-
ten som nei-partiene snakker om, burde i det
minste ta utgangspunkt i styringsmulighetene
i dag og våre akutte behov for å styrke disse.

Jeg spisser øra når det gang på gang i debat-
ten diffust fra nei-partiene blir vist til de mulig-
heter Norge skal ha utenfor EØS ved en «alene
ved bordenden» reforhandlet handelsavtale, en
i framtiden «sist i køen»-posisjon når endrede
rammebetingelser er ferdigbehandlet innenfor
EØS.

Noen sprer usikkerhet om Norges innflytelse
i EØS. Jeg er sikker på at vi ikke minst sammen
med de andre nordiske land vil ha innflytelse.
Når vi er utenfor, er den null. I dagens system
møter Norge problemer. At trusler om antidum-
pingtiltak fra EF-land har skapt alvorlig usik-
kerhet i flere av våre betydelige eksportbedrif-
ter, er en virkelighet. At uoversiktlige konkur-
ranseforhold stenger norske produkter ute, slik
vi møter det i bl.a. leveringer til oljevirksomhe-
ten, er virkelighet. At store utenlandske selska-
per i gitte sammenhenger har leveringer til det
offentlige i Norge, er virkelighet. Det er også en
virkelighet at markedene i Europa i hovedsak i
slike sammenhenger er stengt for oss.

Vi har våre vesentligste markedsmuligheter i
Europa. Sikkerhet for til enhver tid like kon-
kurransevilkår og svekkelse av de stores rett til
å diktere må være til fordel for Norge.

Tilpassing til EF gjennom en EØS-avtale gir
derfor en nødvendig styrking, ikke en svekkelse
av vårt lands sjølråderett.

Edvard Grimstad: Saksordførers innledning i
går var en stor skuffelse. Panikken må ha tatt
aldeles overhånd når han må bruke slike argu-
menter som han brukte om Senterpartiet og SV.

Vi må med i EØS for å ha markedsadgang til
EF, sier tilhengerne. Handelsavtalen er ikke
god nok. 1970 og 1980-årenes handelsavtale du-
ger ikke lenger i 1990-årene. Ingen har imidler-
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tid greid å presisere hvilke praktiske hindrin-
ger rent konkret norske industriprodukter
møter i eksport til EF-markedet under gjelden-
de handelsavtale. Det beste tilhengerne da
greier å prestere, er argumentet om at vi må
unngå trusler om antidumpingtiltak mot nors-
ke varer.

Det har vært sju antidumpingsaker mot Nor-
ge siden 1973, og ingen har ført til straffetoll.
Enten det er i uvitenhet eller med velberådd hu,
går man rundt det faktum at antidumpingreg-
lene vil bli avløst av EFs konkurranseregler, av
stats støtteregler - og virkningene blir omtrent
de samme. Jeg er redd at ropet på EØS har vært
en sovepute for mange i dette landet de siste
årene.

Blant annet Kristelig Folkeparti argumente-
rer med at landbrukspolitikken ikke er med i
EØS. Dette er i beste fall en halv sannhet. For
det første skal det forandres en rekke lover og
en rekke forskrifter som svekker landbruket -
og det svekker forbrukernes vern for at vi skal
ha rene og sykdomsfrie matvarer i Norge.

Alvorligst er imidlertid utviklingsklausulen,
der man annet hvert år skal forhandle om å ut-
vide listen over varer som skal selges fritt mel-
lom partene. Med den forhandlingsstyrke EF
har vist i EØS-saken med å få igjennom alle
sine krav, og Norge har måttet gi opp alle sine
viktigste posisjoner, frykter jeg resultatet for
norsk landbruk etter noen forhandlingsomgan-
ger.

Det har vært hevdet her disse dagene at Nor-
ge med EØS-avtalen ikke avstår suverenitet.
Da må man ha grunn til å spørre: Hvorfor bru-
ker man da § 93, som nettopp er paragrafen i
Grunnloven som må brukes for å avstå suvere-
nitet? Vi avstår suverenitet innen de fire områ-
dene som de fire frihetene omfatter. Vi er vitne
til en maktforskyvning bort fra Stortinget - en
utvikling som i dagens samfunn er ekstra uhel-
dig.

Med EØS-avtalen er det slutt på at velgerne
kan stille til ansvar dem som vedtar lover på
disse områdene, og det er de viktigste områdene
for samfunnet vårt. Det er helt åpenbart at den-
ne avtalen er en klar svekkelse av vårt demo-
krati.

Ingr id I. Wil loch hadde her overtatt
presidentplassen.

Astrid Marie Nistad: Med EØS-avtalen får vi
nye spelereglar i Europa. Dagens frihandelsav-
tale frå 1973 som Senterpartiet og Sosialistisk
Venstreparti vil halde fast på, dekkjer berre ein
liten del av den økonomiske verkelegheita vi
møter på 1900-talet.

Målsettinga og overordna omsyn for EØS-
samarbeidet er nedfelt i forordet til avtalen.

Her slår ein m.a. fast ønsket om å legge grunn-
laget for full sysselsetting, betre levestandard
og betre arbeidsmiljø innan EØS-området.

Like reglar for handel med varer vedkjem
mange viktige område. Det gjeld m.a. felles
konkurransereglar, felles reglar for korleis det
offentlege gjer sine innkjøp, og avvikling av tek-
niske handelshindringar. Felles konkurranse-
reglar vil hindre at store verksemder misbru-
kar si marknadsmakt, og vil gje tryggleik for at
alle kan selje sine varer på like handelsvilkår.
Det vil føre til og byggje på meir stabile trygge
arbeidsvilkår for arbeidsplassane og bedriftene
våre.

Gjennom EØS-avtalen forpliktar partane seg
til å avstå frå å bruke antidumpingvåpenet. Det
vil ha stor innverknad for mange av våre eks-
portnæringar, som oftast er lokaliserte i distrik-
ta og langs kysten av landet vårt. Vi får ein av-
tale som er oppdatert til 1990-åras økonomiske
verkelegheit. Handel med tenester, som ikkje er
omtalte i frihandelsavtalen, får sin rettmessige
plass i EØS-avtalen. Dette er den fremste
vekstsektoren i verdsøkonomien. Telekommu-
nikasjonar, transport, bank og forsikring osb.
vil stå sentralt, ikkje berre som tenestenærin-
gar, men også som ei vidare utvikling av indu-
strien og ei fortsatt utbygging av samkvemmet
mellom landa. Det er her dei fleste nye arbeids-
plassane vil bli skapte. Eit felles regelverk vil
stimulere og vidareutvikle tenestesektoren i
Noreg.

Vi utvidar den formelle samarbeidsprosessen
til å omfatte fleire område utover den indre
marknaden, som miljøvern, forsking, utdan-
ning og den sosiale dimensjonen.

Våre forskingsmiljø får full tilgang til dei fel-
les forskingsprogramma i Europa. Dette vil
medverke til å styrke dei internasjonale impul-
sane til våre miljø og bygge opp dei nettverka i
Europa som er så viktige for å utvikle vårt næ-
ringsgrunnlag og for at våre bedrifter skal luk-
kast.

Vår ungdom får tilgjenge til dei mange utdan-
nings- og utviklingsprogramma som no knyter
europeiske læreplassar saman.

Den isolasjonen som Senterpartiet og SV øn-
skjer, kan bli dramatisk for våre arbeidsplassar,
for våre distrikt og for vårt velferdssamfunn.

Skal Noreg delta i Europas økonomiske, tek-
nologiske og sosiale utvikling og stå godt rusta
om 30-50 år når oljealderen sannsynlegvis tek
slutt, må vi førebu oss i dag ved å ta del i den
europeiske utviklinga.

Sigurd Holemark: Arbeidsledigheten i Norge
ligger så altfor høyt. Det påhviler oss derfor et
meget stort ansvar for å bidra til at det skapes
forutsetninger som befordrer vekst gjennom
nasjonal verdiskaping. Bare dette kan redusere
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arbeidsledigheten og sikre velferd for kommen-
de generasjoner. I all enkelhet betyr dette at
norsk næringsliv, og norsk industri spesielt, må
gis vilkår som kan gi den nødvendige verdiska-
ping i landet.

Ingen kan med krav på edruelighet benekte
at en EØS-avtale vil gi norsk industri betydeli-
ge fordeler utover dem den gamle handelsav-
talen gav. Felles konkurranseregler fastlegges,
antidumping fjernes, nye muligheter åpnes for
norsk deltakelse på britisk sokkel, frie marke-
der åpnes for transportnæringenes tjenester, og
arbeidskraft og kapital får fri bevegelighet over
landegrensene. Liberalisering av offentlige
innkjøp gir videre norske bedrifter adgang til å
konkurrere på et offentlig innkjøpsmarked som
utgjør 2 000-3 000 milliarder kr.

For de partier som er seriøst opptatt av verdi-
skaping, og som derfor tar konsekvensen av
dette ved å støtte forslaget til en EØS-avtale, er
det - slik jeg bedømmer det - urovekkende at
partier som ensidig konsentrerer seg om å f o r -
dele i stedet for først å skape , foreløpig
synes å ha vunnet fram på meningsmålingene.
Det overordnede mål må imidlertid alltid være
å sikre det økonomiske grunnlaget for velferd.
Da må også industriens positive rolle som ver-
diskaper erkjennes - og politiske konsekvenser
tas.

Senterpartiet har av alle partier i Stortinget
en spesiell «nei-rekord» når det gjelder interna-
sjonale saker. Partiet sa nei til dannelsen av
Nordisk Råd i 1952. Partiet sier nei til EØS i
dag, nei til EF og var meget betenkt på å gå med
i EFTA. I tillegg uttalte både Anne Enger Lahn-
stein og Syver Berge seg svært så reservert til
GATT da Stortinget diskuterte disse spørsmå-
lene i februar i år.

Det europeiske fellesskap har forandret
Europa. Det har blitt et magnetfelt som trekker
alle land til seg. Europa av i går forsvinner.
Morgendagens Europa er under utforming.
Over 90 pst. av Vest-Europas befolkning har
allerede valgt EF. Flere banker på døren og vil
inn.

De som prediker handelsavtale som løsning
her i salen i dag, må ha et meget fjernt forhold
til virkeligheten. Jeg ber de to partiene - SV og
Senterpartiet - betenke følgende: Hvem er det
som ønsker å investere milliarder med et så
usikkert fundament som en frihandelsavtale
representerer?

Min konklusjon er: Det alternativ Senterpar-
tiet og SV står for, er et alternativ av gammel
dato for å møte morgendagen.

Einar Olav Skogholt: Jeg er glad for at EØS-
forhandlingene er sluttført, og at et stort flertall
i Stortinget vil gi sin tilslutning til avtalen. For

min egen del har jeg ingen problemer med å
stemme for EØS-avtalen.

I likhet med de andre arbeiderpartirepresen-
tantene har jeg hatt gleden av å reise omkring
og presentere EØS-opplegget. Tilslutningen til
atNorge skal sijatil EØS-avtalen,har vært me-
get solid. Avtalen vil ikke, som motstanderne
hevder, slå beina under vår landbruks- og dist-
riktspolitikk. En framtidig GATT-avtale vil
være en langt større utfordring for norsk land-
bruk. Menjeghar da ikke hørt seriøse politikere
mene at vi av den grunn skal bryte GATT-sam-
arbeidet.

Som resultat av de særskilte bilaterale for-
handlingene mellom Norge og EF om markeds-
adgang for jordbruksprodukter fra de sydligste
ogfattigste EF-land har Norge godtatt å avvikle
tollen på et sekstitalls produkter. På den annen
side har Norge fått en viktig motytelse i form av
tollfrie kvoter for eksport til EF av en del land-
bruksprodukter. Vårt klima og den sene vekst-
sesongen i Norge gjør at vi kan tilby landbruks-
produkter av høy kvalitet etter at sesongen på
kontinentet er over, og vi har en sterkt kvali-
tetsorientert husdyrproduksjon.

Jeg vil også få understreke at all handel med
dyr og dyreprodukter mellom Norge og de øvri-
ge EØS-land vil bli underlagt grensekontroll på
samme måte som i dag.

Mange frykter også at utenlandske selskap
vil vinne større anbudskonkurranser i Norge.
Jeg frykter ikke en slik konkurranse, da jeg tror
at den norske bygg- og anleggsbransjen er godt
rustet til en slik konkurranse. Norske entrepre-
nører har ved en rekke anledninger vunnet an-
budskonkurranser i våre naboland og derved
sikret mange norske arbeidsplasser etter at vi
fikk vår sterke nedgang i byggebransjen.

Det er selvsagt viktig at vi får avtaler som sik-
rer at norske lønns- og arbeidsvilkår blir fulgt.
Jeg nærer ingen frykt for at Regjeringen og
Stortinget ikke vil lykkes i dette arbeidet.

Videre håper jeg at vi så snart som mulig vil få
endret vår industrikonsesjonslov slik at vi
hindrer oppkjøp av norske bedrifter hvor inten-
sjonene med oppkjøp er utflagging og nedleg-
ging av norske arbeidsplasser.

Bakgrunnen for EØS-drøftingene er et en-
stemmig stortingsvedtak. Dessverre har noen
av partiene inntatt andre holdninger under for-
handlingsperioden. Jeg er glad for at Arbeider-
partiet har vist vilje og styrke til å fullføre for-
handlingene, og jeg tror vi har fått en EØS-av-
tale som bl.a. vil sikre arbeidsplasser, bosetting
og vår offensive distriktspolitikk.

Erna Solberg: Det er frå nei-siden gitt ut-
trykk for at EØS-avtalen vil gi sterke negative
effekter for distriktene. Nei-siden har nemlig



316 1992. Em. 16. okt. - Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS), m.v.

klart å male et bilde av et Distrikts-Norge som
er totalt avhengig av subsidier, ulike støtteord-
ninger og unntak for å kunne overleve. På den-
ne måten understøtter egentlig nei-bevegelsen
en generell oppfatning i byene, og ikke minst i
de sentrale østlandsområder, om at distriktene
i Norge er en ensidig økonomisk belastning som
suger ut ressurser fra de verdiskapende deler
av landet. Dette er en grunnleggende feil opp-
fatning.

Hoveddelen av norsk verdiskaping - ikke
minst den eksportrettede delen - har sitt ut-
spring i Distrikts-Norge.

Langs hele vestlandskysten og innover fjor-
dene finner man bedrifter som produserer for
eksport, og hovedtyngden av disse er ikke plas-
sert i tettsteder og byer. For disse er det av vital
betydning å opprettholde en markedsadgang
som gir like konkurransevilkår i forhold til EFs
indre marked som dem EFs egne medlemsland
får.

Etableringen av EFs indre marked medfører
at alle offentlige innkjøp over en viss størrelse
skal ut på anbud. Dette vil bl.a. bety en kraftig
stimulans til de deler av vårt næringsliv som i
dag ikke opplever å kunne selge sine produkter
overfor de store statlige og regionale institusjo-
ner ute i Europa.

Mens vi har hatt en svært åpen politikk her
hjemme, har de fleste EF-land hatt en meget
lukket politikk når det gjelder offentlige inn-
kjøp. Mot dette stiller SV og Senterpartiet opp
utsiktene til at vi eventuelt må fjerne deler av
våre distriktspolitiske virkemidler fordi de kan
oppfattes som såkalt unfair konkurranse og
være i strid med konkurransereglene i EF Jeg
er ikke enig i deres analyse, at de fleste dist-
riktspolitiske virkemidlene må fjernes. Men det
som interesserer meg mest, er hvordan SV og
Senterpartiet har tenkt at Norge skal kunne
komme seg unna anklager om unfair konkur-
ranse gjennom den frihandelsavtalen vi i dag
har. Det er jo slik at hele Europa, også de lande-
ne som ligger utenfor selve EF, forbereder seg
på den økte konkurransen som kommer med
EFs indre marked.

Flere land vil i fremtiden ta opp spørsmål om
unfair konkurranse. Og vi har allerede i dag er-
faring for at USA ikke akkurat tar lettere på
denne typen subsidier eller støtteordninger enn
det EF gjør - heller tvert imot. Kravene til like
konkurranseregler er en utvikling i den inter-
nasjonale handelspolitikken som vi vil stå over-
for uansett utviklingen i EF SV og Senterpar-
tiet velger å fortelle det norske folk en historie
om at vi kan klare oss med å opprettholde våre
gamle virkemidler i en ny verden.

Det er sannsynlig at vi i fremtiden må fjerne
en rekke typer av støtte til produksjon av varer
som skal selges internasjonalt. Presset mot å

gjøre det vil være langt, langt større hvis vi skal
stå utenfor det handelsområdet EØS har utvik-
let seg til, enn hvis vi står innenfor. Vi vil da stå
mye mer isolert i forhold til anklager om dum-
ping. Vi har erfaringer fra USAs holdning både
når det gjelder epler og fersk laks. Det er derfor
viktig at vi i dag sørger for at distriktene får mu-
lighet til å etablere produksjon på basis av and-
re typer, andre former.

Sylvia Kristin Brustad: Norge er et lite land
med en åpen økonomi. Det er et veldig bra land
å leve i. Men for et lite land er det viktig å kunne
ha et forpliktende samarbeid med andre land.
Det er viktig å sikre seg felles rettigheter og
plikter, ellers vil det bli de store som tar seg til
rette. EØS skal være en brekkstang for å skape
nye arbeidsplasser. EØS vil gi norsk næringsliv
de samme konkurransevilkårene som de lande-
ne vi konkurrerer med. Det er viktig at vi kjøper
norske varer i Norge, men det er enda viktigere
at vi får solgt norske varer til utlandet.

I Arbeiderpartiet har vi store ambisjoner i
forhold til f.eks. sysselsettingspolitikken, vel-
ferdspolitikken, jordbruksoverføringer, trygde-
overføringer osv. For å få til dette er det nødven-
dig også i framtida å sikre inntektsgrunnlaget
for våre eksportprodukter gjennom en avtale-
messig forankring til hovedmarkedet. EØS-av-
talen gir oss en slik forankring. Det er flere par-
tier i denne salen som er opptatt av å tilgodese
svært så mange gode formål i budsjettsammen-
heng, men da bør en også ta innover seg viktig-
heten av å skaffe seg et skikkelig inntekts-
grunnlag, slik at en har noe å fordele. Det er
ingenting som kommer av seg seiv, heller ikke
inntektsgrunnlaget vårt. Jeg syns det er en bra
leveregel å tjene pengene før en bruker dem.

Det overordnede hensyn og målsettingen for
EØS-samarbeidet er å legge grunnlaget for full
sysselsetting, bedre levestandard og bedre ar-
beidsmiljø. Videre pekes det på nødvendigheten
av å redusere økonomiske, sosiale og regionale
forskjeller. Også prinsippene om bærekraftig
utvikling og føre var-prinsippet er nedfelt for å
bevare, verne og forbedre miljøet vårt. I EØS-
området kan vi også stille viktige miljøkrav når
vi samhandler. EFs miljøproblemer er avgjø-
rende for vårt eget miljø, uansett om Norge del-
tar i EØS eller ikke. For eksempel har 90 pst. av
luftforurensningene i Norge sitt opphav utenfor
Norges grenser. Ved å delta i EØS vil Norge få
større muligheter til å påvirke miljøkravene til
det indre markedet og de miljøregler som utfor-
mes i EF. Ikke på noe område innebærer EØS-
avtalen at gjeldende norske miljøbestemmelser
svekkes.

EØS-avtalen vil også gi betydelige mulighe-
ter for distriktene i den forstand at avtalen leg-
ger forholdene til rette for vekst i distriktenes
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næringsliv. EØS-avtalen er fordelaktig for næ-
ringer som skogbruk, skipsutstyr, fisk, metaller
og en rekke tjenestenæringer - næringer som er
tunge innslag i Distrikts-Norge. Avtalen gir oss
handlefrihet til å videreføre og videreutvikle
distriktspolitikken vår slik at vi står best mulig
rustet til å løse distriktenes problemer.

Terje Nyberget: Disse to dagers EØS-debatt
viser helt klart at stortingsrepresentantene har
stor tolkningsforståelse og innsikt i avtalens
muligheter og begrensninger. Mange innlegg
har kastet nytt lys over avtalens innhold. Det
har vært mange konstruktive meningsbrytnin-
ger, som ytterligere har klargjort partienes og
representantenes nyanserte syn på fremtidens
Europa og samarbeidsmuligheter gjennom
EØS-avtalen.

Denne debatten viser også at det er stor eks-
pertise samlet i denne salen. Nå skal vi ta vårt
historiske politiske lederansvar. Er det denne
holdningen som er årsaken til at de store demo-
kratiske partiene mener at det er uansvarlig å
la folket, eller mannen i gata, ta del i debatten
om Norge og Europa gjennom en folkeavstem-
ning?

Det sies at avtalen er for innviklet, ja for
vanskelig tilgjengelig for folket. Hva er vi da,
som har klart å tilegne oss nok til å ha klare,
entydige standpunkter, vi som gjennom vote-
ring i kveld skal gi uttrykk for folkets vilje?
Noen har klaget over at det er blitt for stor av-
stand mellom verdige politikere og folket der
ute. Blir den mindre etter det vi sier og gjør her
inne, her hvor vi har isolert oss?

Nei-siden understreker gang på gang at Nor-
ge er best, ja så å si i alt. Men i Hk konkurranse
med eventuelle EØS-land vil Norge tape og må
ha særregler som skal favorisere og gi fortrinn i
selvråderettens navn. For eksempel konse-
sjonslovene, som ikke har bidratt til noe posi-
tivt, snarere det motsatte. 100 000 industriar-
beidsplasser er tapt det siste tiår. Typisk norsk
- spør du meg - dobbeltmoral, fravær av selvtil-
lit og tro på det norske folks dyktighet til å vi-
dereutvikle et nødvendig og lønnsomt nærings-
liv for å sikre nasjonens velferd i fremtiden. Alt
det Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti
skremmer med om hva utlendinger kan gjøre
her i Norge med sin kapital, og hvilke konse-
kvenser det kan få, skal vi selvfølgelig være for-
beredt på og glede oss til. Men hva med de mu-
ligheter for Norge og norske bedrifter denne av-
talen medfører ute i Europa? Skal ikke det også
frem som saklige argumenter frå nei-siden?

Det at 9 000 bedrifter nå står i fare for kon-
kurs og ytterligere 70 000 arbeidsplasser ned-
lagt, kan i alle fall ikke skyldes EØS-avtalen,
men snarere SVs, Senterpartiets og Arbeider-

partiets politikk hva angår rammevilkårene for
et verdiskapende, hardt beskattet norsk næ-
ringsliv.

EØS-avtalen kan være med på å rette på det-
te, og den ønskes snarlig velkommen.

Odd Eriksen: La meg først få gi uttrykk for at
dette har vært to veldig interessante dager. Ar-
gumentene for og imot har til tider vært vel
spissformulert. Norge som nasjon ville uten tvil
fortsatt eksistert uavhengig av en EØS-avtale,
men avtalen er etter min vurdering helt nød-
vendig dersom vi ønsker å videreutvikle våre
høge levestandard. Den gir de nødvendige sig-
nalene ikke minst til den eksportretta industri-
en, som også i framtida skal gi oss det økonomis-
ke fundament for å sikre sysselsettingen og ut-
vikle våre velferdsordninger.

Jeg føler meg derfor helt på linje med de fag-
organiserte når jeg seinere i kveld skal gi min
stemme til fordel for denne avtalen. SV og Sen-
terpartiet har i debatten vist en rørende omsorg
for de fagorganiserte i sin argumentasjon mot
avtalen. Den omsorgen synes jeg er fin. Jeg
håper at den omsorgen varer til Stortinget har
gjort seg ferdig med behandlingen av neste års
statsbudsjett, for det betyr også en del for de
fagorganiserte.

Men jeg må likevel minne om at LOs repre-
sentantskap så seint som i juni i år med over tre
fjerdedels flertall gav sin tilslutning til EØS-av-
talen, Ikke bare det, men LOs tillitsvalgte var
allerede på det tidspunktet kjent med det fore-
slåtte lisensdirektivet. At et tyvetalls samorga-
nisasjoner i ettertid har krevd ny representant-
skapsbehandling, er dette resultatet uvedkom-
mende.

Et annet moment er at landsmøtet i et av de
største industriarbeiderforbundene i går gav
sin tilslutning til EØS-avtalen med overvelden-
de flertall. Dette er tillitsvalgte og ansatte i be-
drifter lokalisert i det virkelige Distrikts-Nor-
ge. Det er mennesker som helt klart ser de mu-
lighetene en EØS-avtale gir, og ikke bare er
opptatt av hva slags problemer, eventuelt ulem-
per et avtaleforhold har.

EØS-avtalen er en god avtale for Norge, men
den kunne helt klart ha vært bedre. Fiskerimi-
nisteren gav oss i går et utmerket bilde på det.
Men det er vel ofte sånn at når to parter inngår
en avtale, er det ikke alltid at ønsket på øverste
hylle innfris på alle områdene.

Jeg er fornøyd med avtalen. Den gir norsk
næringsliv og arbeiderne muligheter på linje
med våre konkurrenter, og den gir et felles re-
gelverk og muligheter for kontroll med at alle
følger de opptrukne spillereglene. Nå er det opp
til næringslivet og de ansatte å utnytte de mu-
lighetene man har fått gjennom avtalen. Det er
først og fremst Distrikts-Norge som kan tjene
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på avtalen i første omgang, fordi det er der de
eksportretta virksomhetene ligger.

Leiv Blakset: Det er ei kjend sak at EØS- og
EF-motstanden er stor i Distrikts-Noreg, ikkje
minst på Vestlandet. Det finst no ei fersk mei-
ningsmåling for dei to vestlandsfylka, Horda-
land og Sogn og Fjordane, som syner korleis folk
i desse fylka stiller seg til spørsmålet om EØS-
avtalen og om EE Målinga er utført av Opinion
A/S. l 003 personar har vore spurde.

Det som i målinga handlar om spørsmål knyt-
te til EF, skal eg late ligge no, men eg vil kome
nærare inn på kva folk i desse fylka meiner om
EØS-avtalen.

I begge fylka er nei-sida størst, og denne
gruppa er større enn ved ei tilsvarande måling i
april i år. Motstanden aukar. I Sogn og Fjordane
seier ca. 38 pst. nei til EØS-avtalen, mot ca 30
pst. som seier ja. Også i Hordaland er nei-sida
merkbart størst.

Dersom alt det som einskilde har sagt i debat-
ten om EF og EØS-saka om respekt for folke-
meininga, skal ha noka meining, bør desse tala
vere tankevekkjande for alle. Ikkje minst for
stortingsrepresentantane frå desse fylka det
gjeld, når dei om ei stund skal gje si stemme i
denne viktige saka.

Ifølgje den meiningsmålinga som ligg føre,
kan ikkje nokon av desse hevde å ha fullmakt
frå folket, når ein ser alle under eitt, til å seie ja
til avtalen.

Meiningsmålinga syner ogsåkorleis haldnin-
gane er innan ulike politiske parti. Ikkje uventa
syner målinga at motstanden mot EØS-avtalen
er svært stor i Senterpartiet. Men også mellom
Kristeleg Folkeparti sine veljarar er motstan-
den stor. Ja, eg vil seie oppsiktsvekkjande stor. I
Hordaland svarar berre 11 pst. av Kristeleg Fol-
keparti-veljårane ja til avtalen, medan 52 pst.
svarar nei. Meir enn halvparten av dei som er
spurde, seier nei.

I Sogn og Fjordane er ja-sida representert
med 14 pst. av Kristeleg Folkeparti-veljarane,
og nei-sida med 48 pst Dette er tydeleg tale.
Dette er sterke tal.

Eg har merka meg at avisa Dagen i dag har
kommentarar til denne målinga. Her finn ein
også kommentarar frå fylkessekretærane for
Kristeleg Folkeparti i dei to fylka. Fylkessekre-
tær Sandal i Sogn og Fjordane Kristeleg Folke-
parti seier m.a. ifølgje avisa:

«Det er klart at stortingsgruppen er i utakt
med KrF-velgerne i vårt fylke.»

Dette er tydeleg tale.
Eg skal ikkje stille spørsmål. Dette er ei sak

den einskilde må avgjere. Men eg vil seie at det-
te resultatet som meiningsmålinga syner, bør
vere ein tankevekkar for nokon kvar som kjem
frå desse fylka målinga gjeld. Det kjem ikkje
gode resultat av å gå i utakt.

Torhild Kalstø: Argumentasjonen frå nei-
siden avslører stor tro på at avstandtaken til
EØS-avtalen er fullgod forsikring for å opprett-
holde bosettingen i distriktene og bevaring av
eksisterende samfunns- og næringsstrukturer.
Det argumenteres som om et nei til avtalen vil
konservere dagens situasjon, og alt vil bli ved
det gamle trygge. Det trekkes lite fram de store
utfordringene vi står overfor, de omstillings-
krav som kommer, uansett og uavhengig av
hvilken tilknytningsform vi velger til Europa.

Utredninger som er foretatt, viser at om
norsk næringsliv i dag hadde hatt samme andel
av hjemmemarkedet som i 1965, ville det i dag
gitt grunnlag for 250 000 nye arbeidsplasser.
Dette viser at markedsadgangen og konkurran-
sen skjerpes, selv om vi prøver å skjerme oss frå
konkurransen utenfra.

Dagens situasjon viser oss videre at vårt
hjemmemarked er for lite til å utvikle den næ-
ringsstrukturen vi er avhengig av for å sikre
sysselsetting og bevaring av bosettingsmønste-
ret. Det er derfor tungtveiende grunner for å
lytte til næringslivets understreking av beho-
vet for å bygge ned barrierer som hindrer eks-
port av varer og tjenester.

Det er videre sterke grunner til å understreke
avhengighetsforholdet mellom landbruk og næ-
ringsliv i Distrikts-Norge.

Som vestlending kan jeg ikke la være å nevne
at de fire vestlandsfylkene står for 65 pst. av
samlet vareeksport frå vårt land. Ved utnytting
og foredling av naturressurser er det bygd opp
et næringsliv av betydelig omfang, med pro-
duktspekter for eksportmarkedet.

Mange hjørnesteinsbedrifter utgjør ryggra-
den i bygdesamfunn og kommuner. Direkte sys-
selsetting, etterspørsel etter varer og tjenester
som gir grunnlag for annet næringsliv, og helt
nødvendig deltidsarbeid for bønder gjør at disse
hjørnesteinsbedriftene limer sammen og gir
livskraft til lokalsamfunn og distrikter.

Jeg finner det viktig og riktig å fokusere
sterkt på det avhengighetsforholdet som eksis-
terer mellom primærnæring og næringsliv i det'
lappeteppet av småsamfunn som utgjør vårt
land. I denne kompliserte og viktige sak må de
derfor veie tungt de negative sidene som følger
av forverrede rammebetingelser og markedsbe-
tingelser for industribedrifter som er distrikts-
lokomotiver. Fra vestlandregionen kan nevnes
samfunn og kommuner som bl.a. Karmøy, Sau-
da, Odda, Ålvik, Årdal og Høyanger.

Det må være viktig å fokusere på virkningene
om slike samfunn med sterke regionalbyggende
funksjoner gis rammebetingelser som svekker
sysselsettingsevne og økonomisk handlekraft.

Ved å prøve resonnementer som de jeg her har
forsøkt å få fram, og ved å innse at dagens situa-
sjon ikke er statisk, bør det konkluderes slik:
Der i landet hvor bekymringene for et ja synes
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sterkest, er tilgangen til naturressurser størst,
verdiskapingen høyest, muligheten best og til-
gangen til internasjonale markeder nødven-
digst. Slike momenter må legges i vektskålen,
og de plasserer seg seiv slik at den vipper i ret-
ning av et ja til EØS-avtalen.

Odd Holten: Debatten om EØS-avtalen og
Europa har i lengre tid vært omfattende, med
ulike sterke meninger om fordeler og ulemper
ved denne avtalen. For Kristelig Folkeparti er
det avgjørende å slå fast at EØS-avtalen er et
varig og selvstendig alternativ til et medlem-
skap i EF. Dette standpunktet deles av Arbei-
derpartiet i en fellesmerknad med Kristelig Fol-
keparti og med tilslutning frå Høyre.

Men det er folkeflertallet som skal avgjøre om
EØS-avtalen blir et varig forhold for Norge i
fremtiden. Det må slås fast at det hele tiden er
opp til den enkelte stat å avgjøre om medlem-
skapspørsmålet skal fremmes eller ei.

Kristelig Folkeparti er ufravikelig i sitt krav
om en rådgivende folkeavstemning om med-
lemskap i EF. Dette fordi vi mener at hele det
norske folk må få gi uttrykk for sitt ønske og be-
hov i en så avgjørende sak for vårt land. En slik
avstemning må godtas ut fra det faktiske resul-
tat, uten at det må ulike fortolkninger til for å
vurdere resultatets innhold. Svært mange tegn
viser nå at det er usikkerhet til EF-medlem-
skap og unionstanken i store deler av Europa.
Ikke minst ser vi at motstanden mot EF er
økende i Norden. Slike utviklingstrekk bør Ar-
beiderpartiet og Regjeringen nøye vurdere i for-
bindelse med sin videre behandling av saken.

Ved en EØS-avtale har Norge via EFTA fått
kjøreregler for handel med tjenester, redusert
toll på en rekke fiskeslag og anledning til å delta
i utforming av og påvirke fremtidige regler for
handel i Vest-Europa. Når EØS-avtalen nå blir
vedtatt, er dette den samarbeidsform Kristelig
Folkeparti mener norske interesser er best
tjent med, bl.a. for å oppnå like konkurransevil-
kår, unngå antidumping og få bedre adgang til
det offentlige innkjøpsmarked etter at det indre
marked trer i kraft med virkning fra 1. januar
1993.

Rolf Bendiksen: Vi nærmer oss nå et viktig
veiskille i EØS-prosessen. Et samstemmig stor-
ting stod bak at det ble tatt opp forhandlinger
mellom EFTA og EF om et utvidet samarbeid.
Vi var selvfølgelig klar over at denne type for-
handlinger, der mange land og ulike interesser
er involvert, i seg seiv er svært vanskelig. På det
nasjonale plan ble vanskelighetene hos oss så
store at den borgerlige regjering gikk i oppløs-
ning, og Arbeiderpartiet måtte videreføre det
oppdraget Stortinget hadde gitt.

Alle parter går til forhandlinger med målset-

tinger når det gjelder hva en ønsker å oppnå. En
vil også sette grenser for hvilke innrømmelser
som kan gis for å finne akseptable løsninger. For
meg, som har mine røtter i den nordnorske
kystbefolkningen, vil de ordninger som oppnås
for fiskerinæringen, ha stor betydning når hel-
heten skal vurderes. Jeg ser klart at EØS-av-
talen også for fiskerinæringen og Kyst-Norge
har både positive og negative sider. Seiv om vi
på tollsiden hadde som mål å oppnå full frihan-
del med fisk og fiskevarer, kan det ikke være tvil
om at det resultatet vi har oppnådd, tross alt er
bedre enn de ordningene vi har i dag.

Jeg ser også de unntak vi har oppnådd frå den
frie kapitalbevegelse når det gjelder investerin-
ger i fiskeflåten som svært positivt. Det som for
meg er helt avgjørende, er ressursspørsmålet.
Det var enighet i Norge, ja blant alle EFTA-
land, om at en ikke skulle akseptere kobling
mellom spørsmål knyttet til markedsadgang og
ressurssiden. Vi kjøper ikke tollreduksjon med
varig avståelse av fiskerettigheter i norsk øko-
nomisk sone.

Den brevvekslingen mellom Norge og EF som
framgår av St.prp. nr. 102 for 1991-92, gjelder
en slik varig avståelse av norsk arktisk torsk til
EF i bytte med uviktige ikke-spesifiserte fiske-
slag. Det er slik fisk som ofte omtales som papir-
fisk - den finnes bare på papiret, men ikke i ha-
vet.

Så sies det at dette er et kvotebytte, og at det
ikke er noe nytt. Nei, det er riktig det, men hvor-
for skal vi gi av det mest verdifulle vi har? Det vi
får tilbake, er ikke engang mulig å omtale på
annen måte enn at det ikke skal være viktig for
EF. Av den samme stortingsproposisjon fram-
går følgende:

«Det utvidede ressurssamarbeidet er ikke
en del av EØS-avtalen.»
Ja, er det virkelig slik? B etyr det at vi kan si j a

til EØS-avtalen og nei til St.prp. nr. 102?
De politiske realiteter, slik jeg har forstått

det, er vel egentlig at disse sakene henger sam-
men, og at det ene er avhengig av det andre.
Dette framgår også av EØS-avtalen, der EF sier
at ressursavtalen er en vesentlig del av grunn-
laget for godkjennelse av EØS-avtalen.

Etter den totalvurdering jeg har foretatt av
EØS-avtalen, hvor jeg har sett både positive og
negative sider, er jeg kommet til den konklusjon
at de prinsipielle motforestillinger mot fiskeri-
løsningen er så sterke at jeg må stemme imot
hele avtalen.

Syver Berge: I dag skal Stortinget avgjere om
det vil vere med og lyfte Noreg opp på fyrste ste-
get for EF-medlemskap ved å godkjenne den
framlagde EØS-avtala. Eg stemmer nei - og det
gjer eg med stor overtyding. Vi kjenner til
skremmebiletafråja-sidail972,korilledetvil-
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le gå med vesle Noreg når vi vart ståande utan-
for EEC. Men eg spør: Kva har gått så mykje
verre? Noreg måler seg godt med EF i dag, både
når det gjeld den økonomiske utviklinga, ar-
beidsløysa og miljøpolitikken, og det er ikkje
nokon grunn til at dette skal endre seg.

Ja til EØS er eit ja til fullt medlemskap i EF
seinare. Alle veit kva statsministeren og parti-
leiar i Arbeidarpartiet, Gro Harlem Brundt-
land, nestleiar i Arbeidarpartiet og statsråd,
Gunnar Berge, og partileiar i Høgre, Kaci Kull-
mann Five, ynskjer. Dei seier det klart at EØS-
avtala er det fyrste steget mot Brussel og fullt
EF-medlemskap. Eg meiner at EØS-avtala er
ein utvekst, der vi har liten moglegheit for å
vere med og styre. Berre eit nei til EØS-avtala
no er sikring mot fullt medlemskap i EF seina-
re.

Diskusjonen i dag er eit ordspel over kva for
samfunnsforming vi ynskjer å ha framover, kva
for verdigrunnlag vi ynskjer å leggje vekt på.
EØS-avtala er ei økonomisk avtale med EF
bygd opp etter Romatraktaten sitt regelverk,
der det er kapitalens makt som er drivkrafta.
Senterpartiet meiner at folket skal vere med og
styre samfunnsutviklinga.

Når det gjeld landbruket, heiter det så fint at
landbruket er halde utanfor EØS-avtala. Ja,
men likevel vil avtala få verknader for landbru-
ket på mange område. Ein vil stå overfor uvisse
når det gjeld endringar av rammevilkåra. Eg
viser her til ordninga for handel med foredla
landbruksprodukt, forhandlingar som ikkje er
sluttførte og som kan få stor innverknad for
jordbruket. Kan handelsministeren stadfeste
at «RÅK-ordninga» vil halde fram og ikkje blir
svekt?

I EØS-avtala blir det gjeve ei viljeserklæring
i form av ein utviklingsklausul, der partane
anna kvart år gjennomgår handelen med det for
auga å byggje ned handelshindringar. Utvik-
lingsklausulen vil gjeve eit internasjonalt press
på tollvernet, og da mot norsk jordbruk.

For ei næring som må planleggje sine inves-
teringar etter langsiktige, økonomiske vurde-
ringar, vil presset om samhandel vere med på å
spreie uvisse inn i jordbruksmiljøa. Med eit ja
til EØS-avtala vil Distrikts-Noreg gå ei uviss
framtid i møte.

Ranveig Frøiland: Etter å ha høyrt store
delar av debatten desse dagane, sit eg att med
eit inntrykk av at SV og Senterpartiet freistar å
få folk til å tru at det er berre dei, berre dei to
partia, som vil innbyggjarane i Noreg vel - det
er berre dei som er opptekne av velferdsstaten,
og det er berre dei som er opptekne av å styra
utviklinga i rett lei.

Kvinnene får det verre, seier Ragnhild Que-
seth Haarstad i eit stort avisoppslag. Ja, den tar

på seg eit stort ansvar som oppfattar seg som
talskvinne for alle kvinner. Eg kjenner faktisk
mange kvinner som oppriktig meiner det vil
vera bra å slutta seg til ein EØS-avtale, ja som
faktisk vil søkja medlemskap i EF og!

Britt Harkestad, som er med i Kvinner mot
EF, seier i eit opprop som vi fekk i går, at det i
fleire typiske kvinneyrke har blitt vanskeleg å
få full jobb i EF-landa. Ja, slik er det og i Noreg.
Eg veit ikkje om dette kvinneutvalet har stått
på barrikadane for å få endra desse tilhøva, fått
fleire jenter til å vera aktivt med i fagrørsla for å
endra dette systemet.

Med stort frimod vil eg hevda at kvinnerørsla
i Arbeidarpartiet er oppteken av kvinnene sin
situasjon. Og skal eg bruka eit samleomgrep om
kvinnene sin situasjon, så er det faktisk slik at
dei fleste tilhøva avgjer vi nasjonalt, heilt uav-
hengig av ein EØS-avtale.

Men vi må tena pengar. EØS-avtalen omfat-
tar også handel med tenester. Det gjer ikkje fri-
handelsavtalen. Det gjeld finansielle tenester
innan forsikring, bank og verdipapirhandel.
Det gjeld transportsektoren med vegtransport,
jernbane, luftfart og skipsfart, og det gjeld tele-
kommunikasjonar og fjernsyn.

I Noreg utgjer desse næringane ein nesten
like stor del av økonomien som heile industrien.
11990 stod dei for heile 13 pst. av bruttonasjo-
nalproduktet og 12 pst. av sysselsetjinga. Dei
tilsvarande tala for industrien var 14 og 15 pst.,
så målt i sysselsetjing og verdiskaping er dei
tenestesektorane som vert omfatta av EØS-av-
talen, minst like store som industrien.

Fri tenesteutveksling vil seia at det ikkje skal
vera hindringar for tenesteytarars høve til å
selja sine tenester i andre land. EØS-avtalen vil
sikra at norske tenesteproduserande næringar
kan yte tenester innanfor heile EØS-området,
på same vilkår som dei europeiske konkurren-
tane deira. Like reglar for tenesteytarar i heile
EØS-området vil gje rammevilkår for nærings-
livet som er oversiktlege, og som ein kan veta
om på førehand. Og er det noko næringslivet
treng no, er det skikkelege rammevilkår, avta-
lar som ein kan veta om på førehand, for det er
som sagt verdiskapinga vi lever av. Det har vel-
dig mykje å seie og for jentene og for ein sterk
velferdsstat.

Ole Johs. Brunæs: Når dette storting i dag
sier et kraftig ja til ratifikasjon av EØS-avtalen,
vises det et politisk mot og en beslutningsevne
vi sårt trenger i Norge.

Her gis det muligheter for styrking av norsk
næringsliv, etablering av nye arbeidsplasser i
et samarbeidsområde med likeverdig regel-
verk, likeverdige rammebetingelser og konkur-
ransevilkår i et område med 380 millioner men-
nesker.
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Senterpartiets og SVs mål er å opprettholde
en frihandelsavtale som omfatter industripro-
dukter fra en industri som har tapt 40 pst. av
arbeidsplassene, der investeringene er drastisk
redusert de senere år, en avtale som ikke tar for
seg tekniske handelshindringer, antidumping-
tiltak og andre handelshindringer som i dag er
av avgjørende betydning for konkurransefor-
holdene.

Senterpartiet og SV har intet annet alterna-
tiv. De er gang på gang spurt om hva de vil gjøre
for å løfte oss ut av den myra vi er i i sysselset-
tings- og næringspolitikk, men det foreligger in-
tet konkret svar i noen retning.

Her foreligger en avtale som nedfester bære-
kraftig utvikling, som ivaretar helse, sikkerhet
og miljø. Her foreligger en avtale som omfatter
forskning, utvikling og utdanning, som gir oss
grunnlag for en god fremtid. Kort og godt: Her
ligger foran oss et godt redskap for å sikre øko-
nomisk og sosial trygghet. Det er opp til oss seiv
å få det til.

Senterpartiet og SV later som om at dersom
vi holder oss utenfor EØS, ja da blir alt som før.
La oss være enige om at dette er en illusjon av
groveste kaliber. De faktiske forhold er at om vi
ikke oppnår de samme vilkår som våre euro-
peiske venner, da blir vi utsatt for en konkur-
ranse av en ganske annen karakter enn hva vi
oppnår gjennom EØS-avtalen, og som vi ikke
kan klare uten dype sår.

Nei-partiene ser ikke mulighetene, de bryr
seg heller ikke om dem. De ser bare vanskelig-
hetene, og Senterpartiet er ikke engang nys-
gjerrig.

Under et møte med det amerikanske State
Department for to uker siden, hilste man der
det europeiske samarbeidet velkommen. Hvor-
dan vi gjorde det, var opp til oss naturligvis. Det
ville skape fred mellom nasjoner som gjennom
århundrer hadde bekjempet hverandre, og det
ville hindre at det skulle ofres flere unge ameri-
kaneres liv enn hva som allerede var ofret på
europeisk jord. Dette er en tankevekkende på-
minnelse.

Marit Nybakk: En gjenganger i debatten har
vært spørsmålet om sosial dumping. Lønn un-
der minstelønnssatser, sikkerhetsregler og an-
settelsesvilkår er stikkord for en debatt knyttet
til EØS-avtalen, som særlig fagbevegelsen har
vært opptatt av. I faglige miljøer har engstelsen
vært stor for at avtalen skal føre til at uten-
landske arbeidstakere skal komme hit på kort-
tidskontrakter og utføre arbeid for en lønn
langt under norske tariffer og norske minste-
lønnssatser.

Det norske arbeidslivet har tradisjonelt sett
vært preget av stabilitet og få konflikter. Dette
skyldes ikke minst at vi har gode og regulerte

avtaler mellom partene i arbeidslivet. Men det
skyldes i tillegg at Norge gjennom et aktivt fag-
lig-politisk samarbeid har utviklet lover som
regulerer arbeidsmiljø, tilsettingsvilkår og
likestilling. Både arbeidsmiljøloven og tjenes-
temarmsloven har skapt' trygghet, men også
nødvendig stabilitet.

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen står fort-
satt fast på at alle som arbeider i Norge, skal ha
de samme lønns- og arbeidsvilkår, enten de er
norske eller utenlandske arbeidstakere. Sosial
dumping og økt bruk av løsarbeidere og innleid
personell vil uvegerlig føre til uro og konflikter.

Noe av det som har gledet meg mest i dag, er
kommunalminister Gunnar Berges understre-
king av at Regjeringen gjennom et eget lovverk
vil åpne for at norske lønns- og arbeidsvilkår
blir gjort gjeldende for alle arbeidstakere innen
samme bransje. Kommunalministeren mente
at dette kunne oppnås ved å gjøre hele eller
deler av den aktuelle norske tariffavtalen all-
menngyldig. I tillegg mente han at det kunne
være behov for å fastsette regler om minste-
lønn. En nemnd skal etter krav fra organisasjo-
nene i arbeidslivet få myndighet til å ta stand-
punkt til hva som er nødvendig for å hindre sosi-
al dumping. Også boikottloven skal endres slik
at boikott skal kunne iverksettes mot virksom-
heter som ikke følger nemndas vedtak. Dette er
i samsvar med de krav som fagbevegelsen har
stilt.

Paul Chaffey sa i en replikk til kommunalmi-
nisteren i formiddag at han ikke kan se hvordan
en ny lov kan erstatte dagens system. Nå vet
ikke jeg hva Paul Chaffey helt mener med da-
gens system. Men med den utglidning vi i den
senere tid har hatt og sett innen enkelte bran-
sjer, tror jeg at den bebudede loven faktisk kan
stramme inn og skape mer stabile forhold igjen.

Jeg vil for øvrig legge til siden det kommer et
stadig mas frå denne talerstol om at dette lovut-
kastet ikke er kommet i tide, at det jo er slik at
alle komiteer i dette storting for øyeblikket har
til behandling lover som skal reguleres etter at
EØS-avtalen er blitt vedtatt.

Ingvard S v e r d r u p hadde her overtatt
presidentplassen.

Nils O. Golten: Eg reknar i grunnen ikkje med
at det så langt ute i debatten er knytt særleg
stor interesse til treminuttsinnlegget mitt i den
forstand at eg skal koma til å seia noko som and-
re ikkje har sagt allereie før meg. Men eg føler
likevel trong til å minna om fylgjande - også
noko som andre har vore inne på før: Fiskarane
er stort sett misnøgde med EØS-avtalen. Eit
samla landsmøte i Norges Fiskarlag i Trond-
heim i førre veke sa blankt nei både til EØS-av-
talen og til EF. Fiskarane er redde for ressursa-
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ne, det er gitt for mykje fisk til EF i bytte for
andre gode, og dei synest at dei på ein måte har
vorte salderingspost når det gjeld å få til ein av-
tale. Fiskarane har litt rett, for ser ein det iso-
lert, er ikkje fiskeriløysinga slik me hadde tenkt
oss den. Ta for eksempel situasjonen for vest-
landsfiskarane: ikkje tollette for sild, ikkje for
makrell, ikkje for laks, ikkje for sildolje og hel-
ler ikkje for mjøl. Dette er dei viktigaste fiske-
slaga og produkta for fiskarane frå denne lands-
delen.

Men ein kan ikkje sjå på fiskeriløysinga iso-
lert. Ein må sjå heilskapen i EØS-avtalen, og då
vil ein sjå at avtalen er bra. Me har m.a. fått ein
del tollettar for fiskevarer, ikkje så mykje kan-
skje, men i alle fall så mykje at ein kan merka
ein viss optimisme på kysten. Domstein i Måløy
er eit godt døme i så måte. Dei er no i gang med
nyinvesteringar i fleire hundremillionarsklas-
sen, og grunnen til dette er at ein ser for seg be-
tre marknadstilgjenge gjennom EØS. Skal eg
seia det eg meiner, og det skal ein jo gjera,
synest eg kanskje at mine fiskarbrør i sitt nei-
standpunkt i litt for stor grad fokuserer på res-
surs og litt for lite på marknad. Ein må vera klar
over at når EF sin indre marknad tek til å verka
i 1993, vert det verre for eksportnasjonen Norge
å kunna konkurrera på denne viktige markna-
den ikkje minst med fiskeprodukt.

Senterpartiet klamrar seg til handelsav-
talen. Dei meiner det er råd å reforhandla den.
Ja skal tru det? Trur ein inst inne at EF står
klar til å setja seg til forhandlingsbordet med
Norge etter alt EØS-strevet? Trur ein at Norge
aleine vil greia å forhandla seg fram til ein betre
handelsavtale med EF enn det sju EFTA-land
greidde? Det trur ikkje eg.

Men EØS-avtalen strekkjer seg vidare enn til
fiskeressursar, til handel og til økonomisk sam-
arbeid. Me vert deltakarar i eit utvida samar-
beid på ei rekkje område som miljøvern, utdan-
ning, forsking og sosiale spørsmål. Gjennom dei
nye organa i EØS får vi og høve til å fremja
norsk syn og påverka utforminga av europeisk
politikk og dei spelereglar for økonomisk verks-
emd som vil gjelda i vårt politiske og økonomis-
ke nærområde. La oss ikkje gløyma det!

Lars Gunnar Lie: I eit treminuttsinnlegg kan
ein ikkje utdjupe vesentlege sider ved EØS-av-
talen. Eg vil derfor kort seie at det er etter ei
samla vurdering av kva som vil vere det beste
for landet vårt, at eg vil røyste ja til avtalen.

Eg vil ta for meg to område i dette innlegget.
Det første eg vil kome inn på, er den distrikts-

politikken som kan førast etter at EØS-avtalen
er ratifisert. Eg vil peike på at EØS-avtalen vil
ha svært mykje å seie for mange av dei største
eksportverksemdene våre, som nettopp er plas-
serte i distrikta. Det er viktig for meg å slå fast

at Kristeleg Folkeparti har stått og vil stå for
ein aktiv distriktspolitikk som vil gje grunnlag
for å halde oppe busetnaden i Distrikts-Noreg.
Slik eg ser det, er det klårt at Noreg har avtale-
festa rett til å yte statsstønad ut frå eigne dist-
riktspolitiske omsyn.

I debatten om EØS-avtalen har det vore my-
kje fokusert på utviklingsklausulen for land-
bruket i artikkel 19. Eg vil peike på og under-
streke at artikkel 19 punkt 4 i avtalen seier:

«I lys av resultatene av gjennomgåelsene, in-
nenfor rammen av deres respektive land-
brukspolitikk . . .»
Med dette er det lagt klåre føringar for kva

rammer gjennomgåinga av vilkåra for handel
med landbruksvarer skal liggje innafor.

I det seinaste har det vore ein del merksemd
på at dei forhandlingane som går føre seg om rå-
vareprisutjamning, kan få konsekvensar for
bærdyrkarar og syltetøyprodusentar. Desse for-
handlingane er ikkje sluttførte, og eg reknar
med at Handelsdepartementet vil ivareta dei
norske interessene for ein del av den norske
landbruksproduksjonen, som har stort poten-
sial i seg.

Det andre området er kulturpolitisk og gjeld
det norske språket sin plass i eit stadig meir in-
tegrert Europa. Eg er glad for at det er ein sam-
la komite som peikar på kor viktig det er å ta
vare på og utvikle norsk språk. Språket er tru-
leg den viktigaste berebjelken i vår kultur og
gjev oss identitet som folk. Derfor er det naud-
synt at styresmaktene er medvetne den innsat-
sen som må gjerast for å odle språket vårt. Ter-
minologi er eit sentralt område som vil ha stor
innverknad på norsk fagspråk og dermed indi-
rekte på norsk allmennspråk. Eg vil understre-
ke det språkpolitiske ansvaret som Utanriksde-
partementet/Handelsdepartementet har i den-
ne samanhengen. Eg ser det som avgjerande
viktig at vi er oss medvetne at det norske språ-
ket må vere eit fullgodt bruksspråk på alle sam-
funnsområde.

Kjell Sund: Senterpartiets leder, Anne Enger
Lahnstein, uttalte i debatten i går at det vil
være et dramatisk og også historisk ansvar for
de partier som vil si ja til den foreliggende EØS-
avtalen. Da må jeg si at det forundrer meg at
ikke Senterpartiet i langt sterkere grad fortel-
ler det norske folk hvilket ansvar det vil være å
si nei til EØS-avtalen.

Vi er i dag inne i en meget vanskelig økono-
misk situasjon i Europa, og et av de områdene vi
ser dette på i Norge, gjelder sysselsettingen.
Når vi vet at 70 pst. av vår eksport går nettopp
til de landene som er tilsluttet EF og EFTA, er
det vel ikke noen mening i at Norge skal sette
seg i en situasjon der vi kan oppleve at norske
arbeidsplasser går tapt nettopp fordi vi setter
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oss utenfor de konkurransemarkeder vi i dag
har?

Senterpartiet bruker mye tid på å fokusere
på den negative distriktsutvikling en EØS-av-
tale vil ha for vårt land. Jeg er klar over de res-
sursene som ligger i distriktene, men det er ikke
til å komme forbi at vår verdiskaping totalt sett
må sikres og ikke minst forbedres hvis vi skal
klare de oppgavene som vi har foran oss, ikke
minst på arbeidsmarkedet. Vi har lange tradi-
sjoner i dette landet for å snakke om internasjo-
nalt samarbeid. Norsk arbeiderbevegelse har
også lange tradisjoner i internasjonalt samar-
beid og solidaritet. Det vi opplever i dette stor-
ting, er at det blir Arbeiderpartiet som må ta
ansvaret for å føre videre og også få fattet inter-
nasjonale avtaler.

Det er med overraskelse man opplever at
Senterpartiet istedenfor å drive opplysnings-
virksomhet om EØS-avtalen driver skremsels-
propaganda. Jeg må si jeg har hørt mange gode
eventyr i min tid. Det som beskrives av Senter-
partiet, er etter min mening i veldig sterke or-
delag eventyret om ulven i fåreklær.

Jeg kan og kanskje i samme slengen minne
Erik Solheim frå SV om at solidaritet ikke slut-
ter ved landegrensene. Jeg føler meg ganske
viss på at vi står trygt sammen med flertallet i
fagbevegelsen når vi går inn for denne avtalen.

Arild Hiim: Jeg tror det finnes minst fem ho-
vedinnfallsvinkler inn mot dagens tema, EØS-
avtalen. Noen av oss oppfatter avtalen som et
nødvendig minimum for å sikre landet økono-
misk handlefrihet og reell selvråderett. Andre
tillegger EØS-avtalen større selvstendig betyd-
ning, men ønsker også å kartlegge nytten av full
deltakelse i Det europeiske fellesskap. En tred-
je gruppe erklærer EØS å være det endelige al-
ternativ.

Jeg tillater meg også å hevde at avtalens mot-
standere heller ikke er en homogen gruppe.
Noen bekjemper EØS av ekte overbevisning,
noen har et annet siktemål - kampen mot norsk
EF-tilslutning. Seiv om disse nok også ser EØS-
avtalens fordeler, bekjemper de avtalen både
med rimelige og urimelige argumenter.

Jeg tillater meg å henlede oppmerksomheten
på sistnevnte gruppe - de som av strategiske
hensyn foran neste strid alt nå bygger muren
mot Europa, for det er en lur strategi. Kan en alt
nå lykkes i å skape negative holdninger mot fel-
lesskapet i Europa, basert på misnøye med en-
keltelementer i EØS-avtalen, vil ikke lite være
vunnet for nei-siden foran neste etappe. Kan
f.eks. misnøye - berettiget eller uberettiget -
omdannes til en alminnelig avstandtagen fra
EF, da synes nei-siden å ha fått størstedelen av
en yrkesgruppe på sin side - som motstandere.
Men følger virkelig prinsipielle holdninger til

Norges veivalg i det internasjonale samfunn
yrkesmessige skiller? Forrige gang EF-spørs-
målet stod på den nasjonale dagsorden, ble fag-
grupper utnyttet. Ingen bør ha forventninger
om noe annet nå.

Den beskrevne strategi har ikke dagens av-
gjørelse som primærmål. Den har som målset-
ting å reise motstand alt nå mot den kommende
utvikling, hvor en ansvarlig regjering og an-
svarlige partier i Stortinget skal forsøke å finne
plattform for norsk deltakelse og innflytelse i
Europa. Det var denne strategi som avgjorde
Senterpartiets veivalg-ut av samarbeidsregje-
ringen, hvor de seiv hadde vært med å legge opp
mål for og innhold i Norges søknad om en EØS-
avtale. Det er denne strategi som har brakt op-
posisjonen i Senterpartiet til taushet - alle de i
Senterpartiet som ser nødvendigheten av en
EØS-avtale. Det er denne strategi som forhind-
rer ærlige innrømmelser fra Senterpartiets
ledelse om at EØS-avtalen har fordeler, selv
sett med senterpartiøyne, om de skulle være på-
ført blinkers.

Men nå er EØS-saken i målområdet. Vi fatter
om kort tid en beslutning av historisk rekkevid-
de. Min appell er denne: Når avtalen er vedtatt,
må vi bruke den til landets beste - ikke til geril-
javirksomhet og strategisk lurendreieri for ved
det å skulle hindre at noen skulle få en ny er-
kjennelse og oppdage at de var blitt europeiske
nordmenn,

Svein Alsaker: Når Kristelig Folkeparti i dag
sier ja til EØS-avtalen, forutsetter vi at prinsip-
pet om nasjonal råderett over vår nasjonalfor-
mue på kontinentalsokkelen ikke blir endret,
og at norske myndigheter fortsatt kan tildele
konsesjoner på samme grunnlag som i dag, bl.a.
slik at den statlige andel kan holdes oppe på da-
gens nivå. Det skal fortsatt selvfølgelig være
opp til statlige myndigheter å avgjøre den stat-
lige andel og innflytelse i petroleumsvirksom-
heten. Fordi enkelte har prøvd å skape tvil om
disse forutsetningene, er jeg glad for at de er så
klart fastslått i komiteflertallets innstilling.

Denne politikken kan bli satt på prøve i et
fremtidig EØS-samarbeid, og jeg tenker her på
EF-kommisjonens forslag til oljedirektiv. Litt
avdramatisering kan likevel være på sin plass.
Også dette direktivforslaget fastslår at staten
har full råderett over ressursene på sokkelen,
og at den bestemmer over tildelinger og hvilke
blokker som skal utlyses, og når. Vi kan også be-
holde Statoil som heleid statsselskap. Derimot
kan oljedirektivet hvis det skulle bli vedtatt,
bl.a. få innflytelse på regler for konsesjonstilde-
ling.

Norge blir en stormakt i det fremtidige EØS-
samarbeidet når det gjelder olje- og gassekto-
ren. Vi må derfor kunne kreve at det fremtidige
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regelverk ikke fastsettes før Norge tiltrer av-
talen. Vi har i dag fått bekreftet at Regjeringen
gjennom sine kontakter prøver å påvirke EF-
landene til å utsette behandlingen.

Jeg har også merket meg statsministerens
klare uttalelser i debatten i går om at Norge vil
være rede til å bruke den retten EØS-avtalen
gir oss til å nedlegge veto, om nødvendig. Og det
er viktig at dette er sagt så klart. Ordene «om
nødvendig» er også viktige stikkord, fordi jeg
håper og tror at vi skal kunne påvirke det frem-
tidige regelverket på oljesektoren slik at det
ikke blir nødvendig å måtte nedlegge et veto.

Vi har i større utstrekning enn England sett
oss tjent med åpen internasjonal konkurranse
på kontinentalsokkelen, og vi har bygd opp
sterke og konkurransedyktige norske oljesel-
skaper. Jeg viser også til at Statoil er blitt et in-
ternasjonalt oljeselskap, med de muligheter det
gir.

Til slutt: Jeg er glad for at mitt parti sier ja til
EØS-avtalen. Jeg vedkjenner meg at jeg aktivt
har medvirket til det. A si ja pålegger oss et an-
svar, men jeg tror at det ville vært en langt mer
dramatisk avgjørelse hvis Kristelig Folkeparti i
dag hadde blitt medansvarlig for et nei.

Når store deler av Europa og alle de øvrige
nordiske land nå inngår i et forpliktende poli-
tisk samarbeid, hører Norge naturlig med.

Ingrid I. Willoch: EØS-avtalen gjør oss til
økonomiske medlemmer av EF. Vi får adgang,
men ikke innflytelse. Det gir bare det fulle med-
lemskap. Ønsker vi å være med og ta ansvar for
å vise solidaritet med vår egen og Europas ut-
vikling, er EØS bare en mellomstasjon på veien.

EØS har store dimensjoner, i omfang, bredde
og i det geografiske virkeområde. Størrelsen
skaper lett inntrykk av fjernhet symbolisert i
avstanden til Brussel. Det misbrukes til skrem-
mebilder om avmakt og avstand mellom den en-
kelte og avgjørelsen. Men EØS kan og vil ha
betydning for hver enkelt i dagligliv og nærmil-
jø. Det gir mulighet for forbedringer i familiens
hverdag og for arbeidsplassene lokalt.

Jeg kommer frå et fylke som sa ja i 1972, og
som ville sagt ja i dag. I Vestfold vet vi at EØS vil
bety mye for våre bedrifter. Mange er eksport-
rettet og vil gjennom avtalen få en bedret ad-
gang til et større marked. De risikerer ikke ny
usikkerhet når de indre grenser i EF åpner l.
januar 1993. Det gir større trygghet og flere mu-
ligheter til å sikre og skape arbeidsplasser, men
det er ingen automatisk virkende livsforsik-
ring. De sjansene vi får, må vi seiv gripe og ut-
nytte.

Det kan være på sin plass å nevne dette, å
nevne våre sterke lokale fordeler, fordi nei-re-
presentantene er så flittige til å svartmale sine
landsdelers muligheter. Men vi er i samme båt

her i landet. Vår eksportindustri gjør det mulig
å sikre vår høye velferd og gi store overføringer
til enkelte grupper og distrikter. Levedyktige og
konkurranseutsatte bedrifter er i alles interes-
se. De som lettvint og med idealistiske godord
avviser veksten, avviser sjelden å dele dens re-
sultater. Derfor kan ikke vi som eneste vesteu-
ropeiske land stå utenfor når alle de øvrige land
skaper et internt marked med over 370 millio-
ner mulige kunder.

Hver enkelt familie vil kanskje tro at EØS vil
spille liten rolle for dem i det daglige liv. Da er
det interessant å vise til en undersøkelse som
viser den sannsynlige effekten på prisene på
mat, klær, bolig, helsestell, post, tele osv. Reg-
net om til 1992-priser regnes det med at for en
familie med gjennomsnittsutgifter vil det bli en
besparelse på 6 900 kr pr. år. Det er viktig for
trange husholdningsbudsj etter.

Det er underlig å oppleve at Senterpartiet
bruker frihet som hånord i sin omtale av de fire
friheter - underlig når vi tenker historisk på
vår bondestands rolle i å utvikle nasjonal og
personlig frihet og uavhengighet. Man vil frihet
både i forhold til jorda og til landet. Nå erstattes
dette av nasjonalisme og isolering. Høyreist
stolthet er blitt selvgod avvisning av samarbeid
med venner. I dag er utfordringen å være med
på å utvikle et enda friere Europa, der Øst-
Europa også er med, og hvor nasjonal tilhørig-
het og fredelig samarbeid og samhandel erstat-
ter den aggressive og selvhevdende nasjonalis-
me. Det må vi ønske velkommen.

Marie Lovise Widnes: Tidleg i EØS-forhand-
lingane sa Regjeringa at.det ikkje kom på tale å
byte marknadstilgang mot ressursar. Likevel
er det nettopp det dei har gjort. Dei lova oss også
at dei skulle stå sterkt på for å få varige unntak.
Det fekk dei ikkje til. Alle lovnader er i så måte
brotne.

No forsikrar dei same folka at dei skal stå
sterkt på for å sikre norske interesser i oljesek-
toren når det gjeld sosial dumping, når det gjeld
framtidig oppkjøp av norske fiskeverksemder
og alle andre laga og ulaga direktiv. Det er tyde-
legvis ei særeigen form for nasjonalisme dei her
skal praktisere ved å setje ned storfoten heile
tida. Kvifor skulle det norske folk tru meir på
desse lovnadene enn på alle dei som alt er brot-
ne?

Ein kunne freistast til å spørje kor mange fø-
ter ja-sida meiner dei har å setje ned? I den uen-
delege føljetongen som EØS-avtalen vert, skal
det verte noko til tramping. Men desse forsik-
ringane er lite verde.

Høgre ved Talleraas snakka i stad om at vi på
nei-sida dreg fram spøkjelse. Forskjellen på oss
og Høgre er at vi ikkje trur på spøkjelse. Når vi
ser ein skapning, veit vi at han er verkeleg sjølv
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om han vert framstilt som eit skrømt. Det er
utruleg at Arbeidarpartiet vel å overkøyre ein
samla fiskarstand og eit så å seie einstemmig
kystfolk, og at dei så vågar å stå her i to dagar og
bedyre sin vørnad for distrikta. Det er ein arro-
ganse som aldri vil verte gløymd.

Vi forstår Framstegspartiet, og vi forstår
Høgre. Dei vil ha EØS og EF sitt system. Dei vil
sleppe marknaden laus. Dei vil dele landet i
rike og fattige. Men at Kristeleg Folkeparti har
gått i vranglås trass i sine verdiar og dei sterke
signala i deira eigne rekkjer, er ufatteleg. Dei
har fått ærefull omtale av Arbeidarpartiet og
Høgre, rett nok. Det ser ut som dei no lever etter
førkristen lov om at ein skal sjå meir på ære enn
på eit langt liv.

Men er eit samla kystfolk heilt uvetande om
EØS-avtalen sine verknader? I så fall må det
vere ja-partia si skuld, som har lagt lokk på de-
batten, hemmeleghalde opplysningar og boi-
kotta debattmøte etter debattmøte. Dei opplys-
ningane som har kome ut, har kome via lekka-
sje. Det er 6g svært påfallande at desse partia -
dersom ein då trur at kystfolk, fiskarar, bønder
og oljearbeidarar ikkje har fått den informasjo-
nen dei treng - måtte køyre denne saka som ei
hastesak, nekte folk å vere med og seie si mei-
ning ved folkerøysting og såleis umyndiggjere
sine eigne veljarar og heile det norske folk.

Vi har vorte tuta øyra fulle med dei fordelene
EØS-avtalen vil gje oss. Dei er så vage og så
usikre at ein mest skulle tru ja-sida var hjerne-
vaska. Men å vaske sine hender ved å innrøm-
me at det finst svake sider ved avtalen, er eit
forsøk på å nøytralisere motstanden som ikkje
kan lukkast. Vi får høyre kva det vil koste oss å
stå utanfor. Vi får lite høyre kva det vil koste oss
å overgje oss til marknadsliberalismen på nåde
og unåde, kva det vil koste oss i reie pengar, i
tilpassingar, i kvoteavståing, i sentralisering, i
nedskjeringar på alle budsjett med rasjonalise-
ringsføremål. Den rekneskapen kjem nok på
bordet med tida, og det er folket som må betale.

Statsråd Jan Henry T. Olsen: Det var kanskje
greit at jeg fikk ordet etter Senterpartiets re-
presentant akkurat nå.

Jeg har gjennom åtte år deltatt i aktivt poli-
tisk arbeid i Troms fylkesting før jeg ble stats-
råd. Der er det praksis i alle parti at man ge-
nuint er på leting etter sannheten i den politis-
ke debatt. En ting er ulike politiske syn på vei-
valg. En helt annen ting er det når det er faktis-
ke feil i påstandene, og man fortsetter å holde
fast på dem lenge etter at man har fått kunn-
skap om de faktiske forhold.

Jeg sitter med det inntrykket at SV ved Rei-
dar Johansen, når han tidligere argumenterte
som han gjorde, ikke ønsker å se sannheten i
øynene, når SV både her i salen og i innstillin-

gen gjentar feilaktige påstander som grunnlag
for sitt syn.

SV og Senterpartiet hevder i innstillingen at
EFs økte ressursadgang vil gi økt press på res-
sursene i Barentshavet. Men det stemmer jo
ikke. Det vil fortsatt være vi sjøl som sammen
med Russland bestemmer f.eks. totalkvoten på
torsk, hyse og lodde. Og det vil være Norge som
bestemmer de samme reguleringer for norske
som for utenlandske fartøy i norsk økonomisk
sone.

SV og Senterpartiet hevder videre at unnta-
ket når det gjelder EF-borgeres muligheter til å
kjøpe norske fiskefartøy, bare delvis er oppfylt.
Det er heller ikke riktig. Det vil fortsatt være
slik at utenlandske statsborgere eller selskaper
bare skal kunne eie 40 pst. - som i dag - av et
norsk fiskefartøy. Dette er innarbeidet i EØS-
avtalen som et var ig unntak. Vi kan også på-
legge utenlandske borgere som kjøper norske
fiskebedrifter, å avvikle investeringer i fiske-
fartøy som ikke er forenlig med reglene for å eie
norsk fiskefartøy.

Senterpartiet og SV sier at vår mindre og
mellomstore kystflåte vil bli rammet av at
norsk fiskeindustri vil risikere tap og sanering
på grunn av fri transitt for fisk, og at situasjo-
nen for fiskerne og fiskeindustrien vil bli den
samme som på 1920- og 1930-tallet. Jeg spør:
Hvor i all verden har de det fra? Vi har ikke
akseptert fri transitt for fisk. Og vi har fortsatt
en råfisklov som gjør det mulig for fiskerne å
sette prisen på sine egne varer, i motsetning til
situasjonen på 1920- og 1930-tallet.

For å ta et siste eksempel: SV og Senterpar-
tiet sier at avtalen totalt sett vil skape et press
på norsk fiskerinæring mot større enheter og
mer ombordproduksjon, med store konsekven-
ser for kystflåten og i strid med en bærekraftig
ressursforvaltning og bosettingen i Ky st-Norge.
Jeg spør: Hvor har de da det fra? Det vil fortsatt
være Norge som setter totalkvotene, sammen
med Russland for en del bestander, andre setter
vi sjøl, og noen sammen med EF, som i dag, i sør.
Og det er fortsatt vi som skal bestemme hvor-
dan en bærekraftig forvaltning og en skikkelig
beskatning i havet skal foregå. Det er også vi
som skal bestemme om vi skal ha ombordpro-
duksjon eller ikke, og gjennom virkemidler be-
stemme om vi skal satse på store, mellomstore
eller små fartøy eller ha en differensiert flåte,
som vi egentlig ønsker.

Den måten å argumentere på som Senterpar-
tiet og SV har gjort med hensyn til fiskeri både
her i salen og i innstillingen, er egnet til å
skremme vettet av ganske mange mennesker
på kysten. Jeg synes det er alvorlig når denne
argumentasjonen helt klart er feilaktig. Slikt
politisk arbeid har jeg aldri vært vant til ute i
lokalpolitikken.
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Presidenten: Presidenten vil bare forsiktig-
vis opplyse at representanten Marie Lovise
Widnes representerer Sosialistisk Venstrepar-
ti.

Inger Dag Steen: Tidlig i dag, på vei mot Stor-
tinget, ble jeg møtt av et storslagent syn - et fle-
re meter langt tekstilteppe montert nedenfor
Løvebakken, et velkomponert, fargerikt kunst-
verk bygd opp av tusenvis av lapper, strikket og
montert av ulike kvinner og menn frå hele vårt
langstrakte land som har en holdning felles: nei
til EØS-avtalen og EF-medlemskap. Kunstver-
ket er et sterkt uttrykk for den motstand flere
og flere nordmenn nå deler.

Vi er i ferd med å avslutte en to dagers debatt
om den mest omfattende avtale som Norge
noensinne har forhandlet fram med andre land,
og som krever vedtak etter § 93 i Grunnloven.
Gjennom det indre marked vil integrasjonen bli
mer omfattende enn det EF-medlemskapet
Norge sa nei til i 1972.

EØS-avtalen bygger helt og holdent på EFs
regelverk. I EØS-avtalen vil bare EF ha for-
slagsrett med hensyn til nye direktiver og for-
ordninger. Bare embetsmenn i EFTA skal råd-
spørres før EF-kommisjonen utarbeider forslag
til nye regler. Parlamentarikere i EFTA vil ikke
få noen formell innflytelse.

Utenrikskomiteen har fått flere hundre sider
i stikkords form med nye direktiver som. ennå
ikke er utredet av Utenriksdepartementet.
Ingen vet ennå hva de vil innebære for Norge -
etter at EØS-avtalen er vedtatt.

På en plakat utenfor Stortinget stod det å
lese:

«EØS er ikke noe vedtak, det er en føljetong.»
Bedre kan det ikke sies. Avtalen er dynamisk

i så måte.
Reelt sett blir Stortingets rolle som lovgiver

vesentlig svekket. EØS-avtalen vil også svekke
Stortingets makt i forhold til Regjeringen. De
viktigste avgjørelser som angår Norge, vil her-
etter behandles i EØS-organene, lagt til Brus-
sel og Genéve, hvor regjeringsmedlemmer og
embetsmenn er eneste deltakere.

Flertallet slår fast at Norge må ha EØS-av-
talen for å skape rammevilkår som styrker ver-
diskapingen. Men hvordan kan verdiskapingen
styrkes når det samme flertall satser ensidig på
eksportmarkedet, på industriell stordrift på
alle plan og økt arbeidsproduktivitet?

Jeg er enig med Johan Galtung, som nylig ut-
talte:

«Arbeidsløsheten og verdiskapingen kan
aldri løses med mer eksport og øket produkti-
vitet, når vi eksporterer til et marked som
allerede er mer enn mettet.»
Jeg stemmer imot EØS-avtalen, og jeg slutter

meg til Inge Staldviks ord: 16. oktober 1992 blir
en svart dag i Norges historie.

Magnar Sortåsløkken: Fri bevegelse av per-
soner og kapital i henhold til EØS-avtalens ar-
tikkel 31 innebærer en rett for personer og sel-
skaper frå EØS-området til å etablere virksom-
het i Norge, bl.a. private helseinstitusjoner og
innen legemiddelsektoren. Det er innenfor om-
råder hvor det i dag er full statlig styring og
kontroll.

Norsk Medisinaldepots enerett til import og
engrossalg av legemidler blir med EØS-avtalen
opphevet, og dette vil etter all sannsynlighet
også føre til at ordningen med en statlig fast-
settelse av grossistinnkjøpspris på legemidler
bortfaller.

Legemiddellovens bestemmelser om behovs-
prøving av nye legemidler strider mot EFs re-
gelverk og tas ut av loven. I dag har vi ca. 2 000
godkjente legemidler i Norge, preparater som
anses medisinsk berettiget, og som det er behov
for. De blir importert og omsatt i et system hvor
helsemyndighetene har full kontroll.

Apotekloven med forskrifter må endres, og på
sikt kan apotekenes enerett til salg av legemid-
ler til publikum og helseinstitusjoner bortfalle.
Viktige helsepolitiske virkemidler står for fall.
Erfaringer fra andre områder viser at økt til-
gjengelighet vil føre til økt forbruk. Er det en
slik utvikling vi vil ha i Norge?

Det samme gjelder på det alkoholpolitiske
området. EF-kommisjonen sier i sin vurdering
av den svenske EF-søknaden følgende om
svensk handelsmonopol:

«Alkoholmonopolet synes å være mest be-
kymringsfullt. I denne sektor opprettholder
Sverige følgende eksklusive rettigheter: pro-
duksjon av sprit, salg og import av alle typer
alkohol, eksport av sprit og sterkt øl. Begrun-
nelsen for å opprettholde disse eksklusive
rettighetene er at de er et middel til å bekjem-
pe alkoholisme og beskytte folkehelsen. Dom-
stolen fastslo i sin avgjørelse 12. mars
1987 ... at beskyttelse av folkehelsen bare
skulle medføre handelshindringer dersom
det er absolutt nødvendig. Kommisjonen er
av den oppfatning at hensyn som alkoholmo-
nopolet ivaretar, kan realiseres ved hjelp av
midler som er mindre skadelige for konkur-
ransen ... Til dags dato har Sverige ikke tatt
noe skritt for å rette på denne situasjonen i
sine forberedelser til EØS-avtalen, som inne-
holder en lignende bestemmelse som art. 37 i
Roma-traktaten.»
EF godtar åpenbart ikke det svenske alkohol-

monopolet. Hva er det som får Kristelig Folke-
parti til å tro at EF vil godta det norske? Regje-
ringa har alt gitt opp Vinmonopolets enerett til
import av utenlands produsert 01. Hva blir det
neste? Vinmonopolets stilling har vært et viktig
alkoholpolitisk virkemiddel, med full støtte fra
Kristelig Folkeparti. Nå går de på akkord med
tidligere viktige prinsipper.
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I kveld vil Arbeiderparti-ledelsen bli fornøyd,
Høyre vil bli fornøyd og ikke minst Fremskritts-
partiet vil bli fornøyd. Det som nå skjer ved full
tilpasning til EFs fire friheter, med Arbeider-
partiets velsignelse, er nærmest fullt gjennom-
slag for den politikken som Fremskrittspartiet
står for i Norge: Gratulerer, høyrekreftene i
norsk politikk!

Jo Benkow hadde her gjeninntatt presi-
dentplassen.

OddMagnar Brubæk: Jeg vil først få lov å si at
jeg er veldig glad over å få være til stede og delta
i denne debatten. Som sjelden møtende varare-
presentant er det stort å få være med på en dag
som denne.

Nå har jeg selvsagt ikke så mye å bidra med
som kanskje mange andre, og det jeg sier, raa
vel regnes som et gufs frå den uopplyste gras-
rota.

Jeg vil si at debatten har vært utrolig spen-
nende og givende. I to dager til ende har saken
vært diskutert, og nye argumenter både for og
imot har kommet som perler på en snor: vektige
argumenter som vi aldri har hørt før - opply-
sende argumenter som har fått de fleste til å
tenke seg om en gang til. Og så er det så befrien-
de at hver gang det går en ny representant på
talerstolen, ja så venter man med spenning.
Ingen er forutsigbar, ingen plagierer noe som er
sagt tidligere. Nei, nytenkning er ordet man
tenker på etter å ha hørt debatten.

Alle er i tillegg så mottakelige for nye argu-
menter. Alle er villig til å se både positive og ne-
gative sider ved EØS, og det inngir tillit. Lahn-
stein, Solheim, Kullmann Five, ja alle er så re-
flekterte og nyanserte. Og så er de så lyttende.
Jeg vil spesielt nevne replikkordskiftene: nye
spørsmål, overraskende svar. Her er det opp-
klaring som står i høysetet - ikke små stikk og
morsomheter, ikke plumpheter. Nei, her det det
statsmenn og -kvinner som er i aksjon.

Og så er det jo så spennende! I to dager med
konstruktiv og nyskapende debatt, som vel en
gang for alle må sette en stopper for alt som he-
ter politikerforakt, har nerven vært til stede.
Vil vi greie å overbevise hverandre? A, hvor av-
stemningen vil bli ulidelig spennende! Ingen-
ting er gitt når det er statsmenn med evne til
nytenkning til stede.

Men seiv om debatten har vært opplysende og
interessant, har det vært overtramp. Jeg tenker
selvsagt på Gunnar Skaugs meget uheldige an-
grep på Senterpartiet og SVi går: nasjonalisme,
fremmedfrykt og platthet, nevnte han. Jeg er så
glad for at NRK-Dagsrevyen fikk tilbakevist
dette i går kveld. Tenk hvilken belastning det
hadde vært for de to partiene å ha slikt sittende
på seg, for representanten Lahnstein og for ikke

å glemme Solheim - SV-lederen som har mar-
kert seg som redeligheten seiv gjennom en år-
rekke, alltid etterrettelig, aldri stygg mot poli-
tiske motstandere, alltid tro mot det program
han er valgt på. Aldri kommer lettvintheter og
usakligheter frå den kanten. Vel kan Mor Tere-
sa - unnskyld - Erik Solheim være tøff og
hardtslående, men redelig er han tvers igjen-
nom. Det er en mann vi kan stole på og vente oss
mye av i årene fremover. Det er en mann med
karakter. Så vi bør være snille mot ham, og
takk, Einar Førde, for at du var deg ditt ansvar
bevisst, slik at han ikke føler seg like utilpass
her i stortingssalen som han gjør på Grunerløk-
ka.

Og til slutt vil jeg si at jeg er takknemlig for at
det er vi - de utkårne menn og kvinner - som
skal fatte beslutningen her i dag. Tenk om vi
skulle latt folket slippe til. Vi vet alle hvilke ar-
gumenter og lettvintheter som verserer ute
blant vanlige folk. Nei, her trenges politisk sty-
ring og lederskap. Det har debatten vist. Anar-
kiet vil aldri seire så lenge vi er her med all vår
kunnskap, saklighet, ekspertise, evne til ny-
tenkning, redelighet og uavhengighet.

Oscar D. Hillgaar: Godt inne i det siste tiår av
vårt årtusen har vi plutselig måttet innse at tu-
senårsriket med garantert fred er like fjernt
som noensinne.

Det blodige sammenbrudd av Jugoslavia
viser at behovet for sikkerhetsordninger og
overnasjonale spilleregler aldri har vært større.
Bosnia-Hercegovina er vår tids Sudetenland.
Utryddelsesleirene lever. De er ikke trygt plas-
sert i historiebøkene. Truslene mot Norge og
mot Europa forsvant ikke med Murens fall.
Kjernevåpnene trappes ned, men aldri har
Europas folk vært mer truet. Det tidligere Sov-
jet-imperiet med satellittland etterlater seg
miljøbomber og etnisk konflikt med like stor
sprengkraft som den som ødela det Europa våre
foreldre og besteforeldre kjente.

Hvordan tror SV og Senterpartiet at vi skal
komme helskinnet inn i det neste årtusen uten
tett samarbeid og uten overnasjonal styring av
de krefter som satte verden i brann i 1914 og
1939?

Aldri har behovet for et tett europeisk samar-
beid vært større. Aldri har behovet for et sterkt
handelspolitisk og forsvarspolitisk samarbeid,
med tyngde i det demokratiske Europa og med
sterke bånd over Atlanterhavet, vært større.

Norge kan ikke fortsette med å være gratis-
passasjer i sikkerhets- og handelspolitikken.
Norge kan ikke nyte den moderne industristats
og velferdsstats fordeler uten å påta seg den
moderne stats forpliktelser. Dette burde være
en positiv utfordring. Men Solheim og Lahn-
stein har skremt folket ned i bunkerne. Særin-
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teresser og populister skal lede landet. Jeg støt-
ter derfor Gunnar Skaugs uttalelser fra i går om
hva den slags styre fører til.

EØS-avtalen er først og fremst en ren han-
delsavtale. Det er en forsikringsordning for lan-
dets næringsliv - viktigere enn noensinne i dag
når vi ser at GATT-arbeidet har stoppet helt
opp. Landet vårt må ha tilknytning til en sterk
handelsblokk når GATT svikter. Den utfordring
som senere ligger i å sikre at blokkene ikke luk-
ker seg helt inne i proteksjonisme, er en positiv
utfordring, en utfordring som bare kan besva-
res av dem som er med og tar ansvar.

De som ikke deltar i det solidariske arbeidet
landene imellom, må ta konsekvensene, og for
Norge vil konsekvensene på lang sikt kunne bli
svært alvorlige. Velferdssamfunnet krever en
økonomi som gir overskudd. Et samfunn som
setter solidaritet høyt, må stå for verdier som
krever ytelse før nytelse. Internasjonal solida-
ritet tillater få gratispassasjerer.

Det betyr mye for meg, men i praksis åpen-
bart lite for særinteressene og populistene, re-
presentert i denne sal ved SV og Senterpartiet.

Jeg vil avslutte med en takk til landets stats-
minister. Vi er så visst ikke enige om alt, men i
det for landet livsviktige arbeidet med tilnær-
mingen til Europa og i arbeidet med å sikre oss
et felles redskap for å kunne unngå de brutale
feil som hører vår nære historie til, har statsmi-
nisteren opptrådt konsekvent, ryddig, målbe-
visst og til beste for kommende generasjoner.
Jeg takker.

Ragnhild Queseth Haarstad: Jeg kan ikke
huske at jegi løpet av de åra jeg har vært i Stor-
tinget, har opplevd en debatt og en sak hvor det
har vært så stor avstand mellom Stortinget og
folket ute. I god avstand fra folk og uten særlig
vilje eller evne til å lytte til hva folk ute mener,
har vi nå i to dager drøftet EØS-saken.

Når EØS-avtalen trer i kraft, settes det nye
rammevilkår, ikke bare for næringslivet, men
også for norsk samfunnsliv og politikk.

Flertallet vil sørge for at Norge på sentrale
områder også godtar EFs regelverk, de fire fri-
heter og - ikke minst - de prinsipper som EF-
systemet bygger på.

De som ønsker større frihet for kapitalen,
mer markedsmakt og mer økonomisk liberalis-
me, får sin stilling styrket.

Jeg kan forstå at Fremskrittspartiet og Høy-
re er fornøyd. Men jeg forstår oppriktig talt ikke
hvordan Arbeiderpartiet kan mene at dette er
vegen å gå.

Jeg merket meg at handelsminister Godal i
en svarreplikk i dag sa at kapitalistene tenker
likt. Jeg går ut fra at det er en erkjennelse som
har lange tradisjoner i Arbeiderpartiet.

Nygaardsvold sa dette i 1932:

«For kapitalistklassen betyr i praksis fed-
relandet hele verden, helst der hvor de kan
tjene mest penger ved sin kapital. Lønner det
seg bedre for dem å flytte sine penger over fra
det ene land til det annet land, ja så gjør de
det. Her er ikke nogen fedrelandsgrenser
eller fedrelandsbekymringer som hefter
dem.»
Problemet er altså ikke av ny dato.
Nå vil Arbeiderpartiet at Norge skal bli en del

av det indre marked, som har som hovedbe-
grunnelse at kapitalen skal flyte fritt, fordi det
vil gi enda større økonomisk vekst. Samtidig
hevdes det - iallfall frå noen - at vi må være
med der for å kunne påvirke, for å kunne styre
kapitalen.

Her er det noe som ikke stemmer. Jeg begri-
per ikke hvordan noen kan tro eller mene at en
kan styre kapitalen i et system som er utviklet
for at kapitalen skal flyte fritt - uten styring.
Det er mulig jeg har misforstått, at det faktisk
er slik at Arbeiderpartiet nå foretar det vegval-
get hvor de sier det er all right med mer mar-
kedsmakt, og aksepterer mindre politisk sty-
ring.

Hans J. Røsjorde: Den avtalen som Stortinget
i kveld etter all sannsynlighet vil slutte seg til,
vil først og fremst gi norsk næringsliv den sjan-
sen det har bedt om. I vårt land, som i alle andre
land, er vi avhengig av å ha et næringsliv som
virker, som gir eksportinntekter, og som der-
med danner grunnlag for all annen virksomhet.
Dagens avtale gir oss denne sjansen, på lik linje
med andre land vi ellers liker å sammenlikne
oss med. Nå er det altså opp til norsk næringsliv
å vise at en kan når en har fått det som en vil.
Men da må også vårt storting sørge for at de na-
sjonale rammebetingelser for næringslivet blir
langsiktige og forutsigbare. Om ikke dette iva-
retas, kan norsk næringsliv allikevel mislyk-
kes, selv med dagens avtale.

Fronten har vært markert mellom ja- og nei-
siden i forhold til EØS. I debatten har det allike-
vel vært betydelige nyanser i oppfatninger om
hva avtalen kan bety for landet. Fra så godt som
alle parti - SV inkludert - har det fremkommet
synspunkter der det erkjennes at avtalen har
både positive og negative sider. Unntaket har
vært Senterpartiet. Her har det så langt jeg har
kunnet høre, ikke på ett eneste punkt blitt gitt
uttrykk for at EØS-avtalen inneholder noe posi-
tivt element for landet. Med referanse til folke-
eventyret «Kjerringa mot strømmen» må det
være tillatt å trekke fram uttrykket «klippe,
klippe» når det gjelder den holdning som repre-
sentanten Lahnstein har vist under debatten
så vel her i huset som utenfor.

I Høyre, i Kristelig Folkeparti, i Arbeiderpar-
tiet og i mitt eget parti, Fremskrittspartiet, har
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vi gjennom merknader og i debatten vist til at
det er både positive og negative sider ved denne
avtalen, som det er ved de fleste avtaler. Vi har
altså valgt å trekke vår konklusjon på basis av
en samlet vurdering, mens Senterpartiet styres
av instinkter og en kynisk overdimensjonert
nasjonalistisk holdning. Det bekymrer åpen-
bart ikke Senterpartiet at en ikke engang vil gå
inn i en saklig debatt.

Det er derfor ikke til å undres over at det på
lederplass i Bergensavisen den 15. oktober he-
ter:

«Men for Anne Enger Lahnstein er alt såre
enkelt. For henne har EØS og EF en side, og
den er negativ.

Senter p arti-lederen følger her samme en-
sidige og sneversynte linje som hun doku-
menterte i A-pressens Europa-serie for et år
siden. Den gangen ble 20 politikere med ulikt
EF-syn bedt om å nevne motpartens beste
EF-argument. Det klarte alle, unntatt Anne
Enger Lahnstein.»
Det er ikke vanskelig å si seg enig med BAs

lederskribent.

Helga Haugen: Underveis i EØS-debatten
har det vært rettet stor oppmerksomhet fra vis-
se hold på spesielle forhold der Kristelig Folke-
parti måtte ha problemer i forhold til EØS-av-
talen. Blant annet har vår alkoholpolitikk og
Vinmonopolet vært i søkelyset.

Nå håper jeg at alle de som har vist en slik
rørende omsorg for Kristelig Folkeparti, vil føl-
ge opp med en restriktiv alkoholpolitikk, ved at
sterkølet blir overført til Vinmonopolet, også
med det for øye å oppnå det mål som Verdens
Helseorganisasjon har satt, og som vel de fleste
av oss er enig i, nemlig å redusere alkoholfor-
bruket med 25 pst. innen år 2000. Vinmonopo-
let skal bestå som et alkoholpolitisk virkemid-
del og blir ved dette tiltaket styrket.

Jeg er glad for at EØS-avtalen nå vil bli ved-
tatt med Grunnlovens krav om et demokratisk
flertall her i Stortinget. Jeg tror det vil virke po-
sitivt for vårt næringsliv at vi nå får en avkla-
ring av hvor vi står i vårt forhold til det øvrige
Europa.

Det vil bli en tøffere konkurransesituasjon,
men også større muligheter. Nå gjelder det bare
at vi klarer å utnytte den utfordringen vi står
overfor. Jeg har tro på at norske bedrifter vil
klare det, men det betyr også at vi politisk må
gjøre det vi kan i denne situasjonen for at det
skal lykkes.

Det kan se ut til at EØS-avtalen kan bli en
felles basis for hele Norden lengre enn det så ut
til etter at både Finland og Sverige søkte om
medlemskap. Det har vært hevdet av mange i
debatten at det er viktig at vi er på linje med de

andre nordiske land i EØS-saken. Det er jeg
helt enig i.

Hvordan utviklingen vil bli videre, vet vi lite
om. Jeg håper imidlertid man vil være like opp-
tatt av denne problemstillingen om utviklingen
skulle bli at de andre landene i Norden, utenom
Island, skulle bli medlem i EF. Men den saken
får vi ta når den eventuelt kommer, og den skal
da også folket selv gjennom folkeavstemning
avgjøre. Jeg håper virkelig at vi innen den tid
klarer å gi det norske folk skikkelig informasjon
om hva saken dreier seg om.

Når jeg ser på de argumentene som brukes av
den såkalte grasrota i mange av de brev - jeg
sier ikke alle, men i mange av de brev jeg har
mottatt i det siste for å påvirke meg til å si nei til
EØS, ja da er det blitt klart for meg at her har vi
en virkelig jobb å gjøre når det gjelder folkeopp-
lysning.

Peter Angelsen: Gunnar Skaug kom med det
bastante utsagn i sitt hovedinnlegg i går at vi
har mistet 2 500 arbeidsplasser i fiskeforedling
de siste 15 årene. Og clouen på det hele var at
disse arbeidsplassene så var gått til EF-landet
Danmark. Videre hadde danskene kunnet ut-
nytte tollsatsene på EF, importert norsk råstoff
og foredlet det hos seg. Ja, hvor har han den på-
standen fra, mon tro? Jeg vil anta dette utsag-
net føyer seg godt inn i rekken av de lettvinte
argumenter som er bekvemme å bruke i denne
debatten.

Nå er det også slik at det inntil nå har vært 12
pst. toll på fersk fisk fra Norge til EF. Ved EØS-
avtalen blir denne tollen fjernet. Og da kan jeg
vanskelig se hvordan EØS-avtalen gjør det
mindre attraktivt å sende råstoff til Danmark'
for videreforedling, eller at dansk foredlingsin-
dustri skulle bli mindre konkurransedyktig.
Tvert om vil det vel heller bli enklere for dans-
kene.

Nå er det også slik at problemene i næringen
slik de har vært beskrevet i dokumenter fra Re-
gjeringen til Stortinget de senere årene, i første
rekke er knyttet til svikten i ressursene. Dette
gjelder også svikten i sysselsettingen. Dette for-
hold fikk både handelsministeren, represen-
tantene Golten og Reidar Johansen og under-
tegnede bekreftet ved et besøk i Båtsfjord i juni
måned. Landingene av russisk torsk hadde
skapt full kapasitetsutnyttelse og vel så det ved
foredlingsindustrien i Båtsfjord. Mangelen på
arbeidskraft ble faktisk framstilt som et pro-
blem.

Baksiden av medaljen var imidlertid at nors-
ke fiskere hadde problemer med å få levert sine
fangster, noe som kom fram i media senere. Det-
te er et klart eksempel på at det også er nødven-
dig å ha kontroll med dette forhold for at det
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ikke skal skade norske fiskerier og samfunnsin-
teresser.

Fiskeriministeren innrømmet faktisk i re-
plikkordskiftet med representanten Golten i
går at Norge hadde måttet gi økte torskekvoter
i bytte for tollreduksjonene. Jeg synes dette er
en nyttig innrømmelse, selv om den kanskje
ikke var beregnet. Den bekrefter faktisk den
realitet vi som er mot EØS-avtalen, hele tiden
har framholdt, at det er foretatt en kobling mel-
lom marked og ressurser for å få i stand tollet-
telser. Vi har altså avgitt ressurser, og det betyr
i klartekst at vi har eksportert arbeidsplasser.

Fiskeriministeren praktiserte i sitt siste inn-
legg en noe underlig debattform. Han påstod
faktisk at Senterpartiet og SV har skremt folk
på kysten til å gå imot EØS-avtalen.

Er det virkelig slik at Senterpartiet og SV har
greid å skremme et samlet Fiskeri-Norge og et
enstemmig Norges Fiskarlag til å stemme nei
til EØS-avtalen? Er det så at Senterpartiet og
SV har greid å skremme 58,5 pst. av folket i
Nord-Norge - ifølge siste gallup - til å si nei til
EØS-avtalen? Er det så at Senterpartiet og SV
har greid å skremme fylkesvaraordføraren frå
Arbeiderpartiet i Troms og fylkestingsgruppen i
Nordland til å si nei til EØS-avtalen? Ja, da har
vi sannelig greid å utføre et mesterstykke.

Men jeg tror fiskeriministeren er på ville vei-
er her.

Solveig Sollie: Stortinget vil senere i kveld
vedta EØS-avtalen. Jeg er en av dem som ikke
er glad for det vedtaket som skal fattes - ikke
fordi jeg ikke ser noen fordeler med en EØS-av-
tale, men fordi jeg etter en helhetsvurdering
har kommet til at en videreføring av handels-
avtalen ville vært det beste, alle hensyn tatt i
betraktning.

Når en har hørt på debatten disse to dagene,
kunne en nesten forledes til å tro at vi som er på
nei-siden, er nokså ensomme og litt naive. Noen
har forsøkt å fremstille oss slik, ja det er til og
med blitt sagt i debatten i kveld at vi er reak-
sjonære! I beste fall må det være mot bedre
vitende en uttaler slikt.

EØS-motstanden har etter som kunnskapen
har økt hos folk flest, blitt stadig sterkere. Folk
har forstått hvor omfattende avtalen er blitt.
Ja, vi kjenner jo heller ikke til alle sider pr. i dag.
Det synes jeg nok at deler av ja-siden burde inn-
rømme noe mer. Debatten har både i går og i dag
i det alt vesentlige dreid seg om Økonomi og
svært lite om andre sider ved avtalen.

De fleste av oss har et mer eller mindre be-
visst forhold til et sett av verdier vi mener sam-
funnet skal utvikles etter. Ulik virkelighets-
oppfatning kan også påvirke vårt syn og gi ulikt
standpunkt i forhold til både EØS og EF. EØS-
avtalen er ikke det samme som medlemskap,

men mange av oss er redd for at EØS er det førs-
te steg inn i et medlemskap eller en union.

For meg er det en verdi at sosiale forskjeller
ikke skal forsterkes og at kvinnenes situasjon
både i forhold til arbeidsliv og omsorgssituasjon
ikke skal bli verre enn i dag. I EF-land viser er-
faring at nettopp disse problemene forsterkes.

Videre: Jordas bæreevne er begrenset. Med
økt vekst i den rike, vestlige verden vil den fatti-
ge verden igjen være taperen. Dette handler om
verdier, ikke bare om økonomi.

Jeg etterlyser litt mer ydmykhet overfor den
usikkerheten som råder med hensyn til konse-
kvensene av en EØS-avtale. Og jeg vil nok også
føye til at en del skremselspropaganda med for-
del kunne vært utelatt. At avtalen fører til mer
juss og mindre politikk er vel hevet over enhver
tvil. Det må bli en innskrenking av demokrati-
et.

Når denne avtalen nå vedtas her i kveld, set-
tes det ikke punktum i EF-kampen. Det må hel-
ler være slik at både EØS-tilhengere og EØS-
motstandere som ikke ønsker EF-medlemskap,
forener seg i felles kamp. Den kampen skal jeg
være med å vinne.

Vidar Kleppe: Jeg ser på et EØS-medlemskap
som et økonomisk medlemskap i EF, og det er
mange med meg som gjør det. Det rare i denne
saken er at flertallet i denne sal bestemmer seg
for at vi skal inngå en avtale uten at det norske
folk har fått si hva det mener i en folkeavstem-
ning. Personlig synes jeg at det er å gå altfor
langt. Jeg tror ikke nasjonen har godt av det.
Jeg tror heller ikke det politiske miljø og klima
har godt av det. Jeg tror rett og slett Norge som
nasjon vil tape på det. Derfor er jeg en av dem i
Fremskrittspartiet som kommer til å stemme
nei til denne avtalen i kveld. Og grunnen til at
jeg vil stemme nei til denne avtalen, er det
grunnprinsippet jeg har som politiker, nemlig
at vi som er folkevalgte, må lytte til det folket
som har valgt oss. Det er en oppfatning ute
blant folk at i en så viktig sak som denne, bør
folket få tilkjennegi sine synspunkter. Det er
også veldig rart for meg at ikke flertallet i denne
sal ser at det norske folk er i stand til å tenke og
vurdere seiv.

Det er mange som er motstandere av EØS-
medlemskap, og det er mange forskjellige grun-
ner til det. Når jeg hører argumentasjon som
går på at en ikke vil se Norge bli styrt av andre
nasjoner i Europa, er det et tankekors for meg
det vi er i ferd med å gjøre i denne saken. Jeg vil
kunne se det norske folk i øynene. Jeg vil være
en av dem som lytter til det norske folk. Og jeg
er helt overbevist om at det norske folk kan ta
stilling på selvstendig grunnlag i et så viktig
spørsmål som dette.

Andre land som er med i EØS-prosessen, har
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sagt at de selvfølgelig skal lytte til sitt folk i et så
viktig spørsmål, bl.a. Sveits og Liechtenstein.

Vi må ha et bedre samhold mellom de politis-
ke myndighetene enn det vi er i ferd med å ut-
vikle i dag. Det som kommer til å skje nå i slutt-
runden, er at folket kommer til å velge de politi-
kerne som folket vil ha. Jeg tror at det er mange
som kommer til å merke den overkjørselen som
er skjedd blant flertallet i denne sal overfor den
norske befolkning, uten at det skal være hoved-
grunnen til å stemme mot. Jeg vil stemme nei til
avtalen.

Tove Kari Viken: I kveld skal Stortinget si ja
eller nei til EØS-avtalen - en avtale som er så
omfattende at vi må bruke § 93 i Grunnloven
med krav om % flertall for å kunne tiltre den.

Folket, som vi skal representere, har ikke fått
sagt sin mening, verken gjennom valg eller råd-
givende folkeavstemning. Og tvilerne i Arbei-
derpartiet er pisket på plass. Den største skuf-
felsen er likevel at Kristelig Folkeparti så totalt
svikter, både sine egne velgere, sitt landsmøte-
vedtak og kampen mot norsk EF-medlemskap.
Meningsmålingene viser at det blir flere EF-til-
hengere hvis vi først har fått en EØS-avtale.

De som har trodd at EØS-avtalen skulle være
endelig, har blitt grundig lurt. Reiulf Steen ka-
rakteriserte EØS-avtalen som en stor heste-
handel. Og det er ulogisk og uforståelig at de
som hevder de er EF-motstandere, kan godta
EØS-avtalen. For denne avtalen binder oss jo
opp til Romatraktatens intensjoner.

Forslag til direktiv om sosial dumping har
vært mye framme i debatten. Men følgen EØS-
avtalen får for folketrygden, vårt fremste sosi-
ale sikkerhetsnett, har vært lite omtalt. Det blir
bagatellisert at intensjonen med et fritt og
åpent arbeidsmarked i hele EØS-området skal
få så store konsekvenser for oss. Men sannhe-
ten er at følgene kan bli ganske store. Det har til
nå vært vært forholdsvis stor politisk enighet
om at folketrygden skulle være vårt sosiale sik-
kerhetssystem som skulle omfatte alle.

Som følge av EØS-avtalen legger Regjeringen
fram forslag til innstramming av de rettigheter
folketrygden inneholder, fordi en er redd for at
for mange penger vil gå til familier som er bo-
satt i utlandet.

Det er en farlig vei vi går inn på. Hvor langt
blir vi presset til å endre vårt sosiale sikker-
hetssystem for å kunne leve med åpne grenser
mot EF? Blir det slik som vi ser i svært mange
land, nemlig at det bare er de som har opptjent
rettigheter gjennom et arbeidsforhold, som får
være med i sikkerhetsnettet, og at de andre er
henvist til sosial støtte?

Alkoholpolitikken har vært mye framme i de-
batten. Det er interessant å følge utviklingen i

Kristelig Folkeparti. Parlamentarisk leder
Kåre Gjønnes uttalte i går at

«det nesten er blitt en myte nå at det er Vin-
monopolet som er hele Norges alkoholpoli-
tikk».
Tidligere har det vært snakk om å svelge ka-

meler. Nå må det være sjiraffer Kristelig Folke-
parti svelger. De har så lang hals at en må ta
sats mange ganger for å svelge og få ned alt.

Gudmund Restad: Senterpartiet er imot at
Norge skal ratifisere EØS-avtalen. Vi er om
mulig enda mer imot at Norge skal bli medlem
av EF-unionen. Våre begrunnelser er gitt av en
rekke tidligere talere fra Senterpartiet, bl.a.
Anne Enger Lahnstein og Johan J. Jakobsen.

Holdningen til EØS-avtalen og EF-medlem-
skap gjenspeiler den enkeltes syn på hvilke ver-
dier vi ønsker å bygge vårt samfunn på i fram-
tida. Derfor forstår jeg godt at Fremskrittspar-
tiet og Høyre ivrer sterkt for EF-medlemskap,
og at de gjerne vil ha EØS-avtalen som et nød-
vendig springbrett.

EF bygger jo i hovedsak på markedskreftenes
frie spill og har økonomisk vekst som overord-
net målsetting. Det passer utmerket til Frem-
skrittspartiets samfunnssyn og ligger nært opp
til Høyres ønske om mer markedsmakt og
mindre styring.

Langt verre har jeg for å forstå Arbeiderpar-
tiets holdning. Det er jeg for øvrig åpenbart ikke
alene om. Også mange av partiets egne velgere
stiller seg uforstående -ja, avvisende - til parti-
ledelsens råkjør for å få Norge inn i EF så snart
som mulig.

Hvordan har Arbeiderpartiet tenkt å få til en
samfunnsutvikling i sosialdemokratisk retning
ved å satse på et system som hovedsakelig byg-
ger på markedsliberalisme?

Hvorfor ønsker statsministeren, med sitt in-
ternasjonale miljøry, å knytte Norge til et sys-
tem hvor økonomisk vekst er overordnet andre
hensyn og dermed i sitt vesen er miljøfiendtlig?

Kanskje kan partiets EF-syn forklares med
sosialistenes internasjonale engasjement. Men
er det av den grunn nødvendig å underkaste seg
EF-systemet og bidra til blokkdannelse? Kan
ikke internasjonal solidaritet ivaretas bedre
ved et samarbeid mellom frie og selvstendige
stater?

Det sosialistiske SV mener åpenbart det.
Kristelig Folkeparti ønsker ikke norsk EF-

medlemskap, men går utrolig nok inn for EØS-
avtalen. Jeg tror at partiledelsen gjør seg skyl-
dig i en feilvurdering når de forestiller seg at et
j a til EØS-avtalen gjør det lettere å avverge EF-
medlemskap. Ferske undersøkelser viser det
stikk motsatte. Et flertall for EØS øker faren for
EF-medlemskap.

Kristelig Folkeparti er tungen på vektskålen
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ved voteringen senere i kveld. Derfor ligger
også det største ansvaret for samfunnsutviklin-
gen i Norge nettopp på Kristelig Folkeparti.

Hver enkelt representant er seg selvsagt det-
te sitt meget tunge ansvar bevisst. Det bekref-
tet også Kåre Gjønnes i går. Den som stemmer
ja, bør være overbevist om at han kjenner kon-
sekvensene av sin stemmegivning. Han kan
ikke etterpå unnskylde seg med at han ikke
visste hva følgen kan bli for miljø, helse, sosial
fordeling, narkotika- og alkoholbruk, og en rek-
ke andre saker som betyr så mye for partiet.

Den som tviler, bør ikke ta sjansen på å kaste
Norge inn i en så dramatisk endring i sam-
funnsutviklingen som et ja til EØS-avtalen kan
medføre.

Vi kan avverge EØS-avtalen med en fjerdedel
av Stortingets stemmer i dag. En eventuell ut-
melding senere krever minst halvparten av
stemmene. Det er derfor nå vi har muligheten.
Grip den!

Johan J. Jakobsen: En skulle vel ikke i en så
viktig debatt bruke så mye tid på tradisjonelle
ukvemsord fra Fremskrittspartiet og Carl I.
Hagen. Men i dag var Carl I. Hagen så grov i sin
omtale av bl.a. Senterpartiet at det ikke kan stå
uimotsagt. Ifølge Carl I. Hagen har altså Sen-
terpartiet lykkes i å gjøre begrepet «frihet» til et
skjellsord. Ja hvis det var sant, så skulle altså
velgerne ha verdsatt dette så høyt at oppslut-
ningen om Senterpartiet er blitt fordoblet i
løpet av to år. Men Hagen har rett i at vi i Sen-
terpartiet har et helt annet frihetsideal enn
Fremskrittspartiet, for Senterpartiet spør: fri-
het for hvem? Fremskrittspartiet svar er: frihet
for kapitalen - selv om den begrenser friheten
for andre. Fremskrittspartiet ønsker en frihet
for de ressurssterke, som kan utnytte friheten
på bekostning av de svake i samfunnet. Senter-
partiet ønsker frihet under ansvar og mulighe-
ter til å sette rammer for kapitalens frihet, ikke
den frihet på andres bekostning som tydeligvis
er Fremskrittspartiets ideal.

Vi ble heller ikke i denne debatten spart for
Fremskrittspartiets nedlatende omtale av
Distrikts-Norge. Denne leksen har vi også hørt
før, bl.a. i en Ukeslutt-sending, der Hagen sa
følgende: Vi tar nå knekken på de som betaler
regningen, for det er Oslo-folk, Bergens-folk og
folk i Rogaland som alltid har betalt høye skat-
ter og avgifter for bl.a. å overføre disse til dist-
riktene.

Senterpartiet har med Sentralbyråets hjelp
dokumentert at dette er helt feilaktig - den
største verdiskapingen pr. innbygger skjer i
distriktene! Det er derfor en bunnfalsk påstand
å si at det er de sentrale strøk av landet som
nærmest subsidierer Distrikts-Norge. Våre vik-
tige naturressurser, som fossekraft, mineraler,

tømmer, olje, gass og fisk, finner vi nemlig først
og fremst i distriktene.

Senterpartiet ønsker å ha nasjonal frihet -
nasjonal frihet - og rett til å forvalte disse res-
sursene ut frå våre egne nasjonale mål. Carl I.
Hagen vil i dag stemme for en avtale som be-
grenser den nasjonale frihet til å styre denne
ressursforvaltningen. Fremskrittspartiet øns-
ker i stedet at EFs lov og regelverk skal være
grunnlaget for denne forvaltningen. Senterpar-
tiet vil beholde styringsmekanismene og der-
med også retten til å råde i eget hus. Derfor er
Fremskrittspartiet og Senterpartiet på kolli-
sjonskurs nettopp i EØS-debatten.

Kaci Kullmann Five: Etter to dagers debatt er
vi kommet til veis ende med nesten tre og et
halvt års EØS-prosess.

Som ansvarlige politikere skal vi fatte et ved-
tak basert på den helhetsløsning vi mener tje-
ner norske interesser best. Det handler om Nor-
ges muligheter til i fremtiden å kunne skape et
godt samfunn - for kvinner og menn, for gam-
mel og ung, for distrikt og by - muligheten til å
trygge norske verdier og norsk velferd.

Alt i EØS-avtalen er ikke bra. Det er forhold
jeg kunne ønsket annerledes, men i sum er den-
ne avtalen langt bedre enn alternativet. Alter-
nativet er å bli stående i en for Norge helt ny
situasjon, nemlig å bli stående alene i Vest-
Europa utenfor det EØS de andre landene ska-
per. Det ville være et brudd med hele vår tradi-
sjon i utenriks- og handelspolitikken, og det vil-
le være å si nei til et nytt verktøy for å møte de
nye utfordringer som det indre marked stiller
oss overfor frå 1. januar 1993 - et verktøy vi
trenger!

Høyre har støttet EØS-prosessen fordi den vil
bety en klar forbedring i forhold til dagens si-
tuasjon. Sluttresultatet vi nå har foran oss, er
godt i forhold til de mål to regjeringer og Stor-
tinget har satt opp for forhandlingene. Avtalen
gir Norge muligheter vi virkelig trenger for å
kunne skape jobber og vekst i landet vårt. EØS-
avtalen er rett og slett et fundament for å kunne
bygge et bedre Norge, men jobben med å bygge -
ja den må vi gjøre seiv.

Høyre ønsker imidlertid at Norge skal søke
fullt medlemskap i EF raskt. Vi har ambisjoner
for Norge om noe mer enn økonomisk samar-
beid. Bare medlemskap kan gi oss stemmerett i
EF. Jeg håper og tror at Stortinget relativt raskt
vil komme tilbake til det spørsmålet. Men jeg vil
gjerne understreke at det ikke er slik at EØS-
avtalen har noen innebygd automatikk som
fører oss inn i et medlemskap.

I to dager har vi nå ikke overraskende fått
høre frå Senterpartiet og SV om all den ulykke
som vil vederfares Norge dersom EØS-avtalen
blir vedtatt. Jeg er overbevist om at de tar feil,
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at problemene blir større uten EØS enn med
EØS.

Det som imidlertid var og er overraskende, er
at senterpartilederen i Dagbladet i sommer
svarte et klart ja på spørsmålet om hun kunne
styre landet på basis av en EØS-avtale, hvis den
først var vedtatt. Disse forferdelige fire friheter
er hun altså villig til å ta i bruk som styrings-
redskaper dersom hun og Senterpartiet får
makt til å styre. Dette er vel den klareste inn-
rømmelse vi får frå senterpartilederen om at
avtalen kanskje ikke er så ille likevel.

Det er et historisk øyeblikk når vi om litt skal
vedta EØS-avtalen, et øyeblikk der jeg vil bruke
min stemme til å ta ansvar, til å gjøre det jeg
oppriktig mener er best for land og for folk, ved å
stemme ja til EØS-avtalen.

Paul Chaffey: Lavmålet i denne EØS-debat-
ten ble nådd allerede i debattens første innlegg
frå utenrikskomiteens leder, Gunnar Skaug,
hvor han sa følgende:

«Man kan saktens beruse en forsamling med
det jeg vil kalle populistiske plattheter, men
man kan ikke styre et komplisert moderne
samfunn med dem.

Med et sterkt nasjonalistisk og populistisk
nei- til-EF-kjør, vil SV og Senterpartiet utvil-
somt kunne få en oppslutning i valg som lig-
ger langt over det vi har vært vant til. Det er
likevel en suksess som bør ha en ubehagelig
bismak. I Europas historie er det mange poli-
tiske bevegelser og partier som har vokst seg
store og sterke ved å appellere til fremmed-
frykt, angst for framtida og nasjonalistiske
følelser.»
Budskapet frå Gunnar Skaug er etter min

mening usmakelig, useriøst og nokså trist, fordi
det han gjør, er å beskylde alle EF-motstandere
for å være ledet av populister og nasjonalister
og å appellere til fremmedfrykt og angst. Den
beskyldningen er rettet mot over halvparten av
den norske befolkningen, når Gunnar Skaug
hevder at han lever i et land av patetiske popu-
lister, nasjonalister og rasister.

Det som gjør at folk er mot EF og EØS i Norge,
er ønsket om trygge arbeidsplasser, ønsket om
et bedre miljø, ønsket om mer demokrati, åpen-
het og innflytelse og ønsket om solidaritet med
verden rundt oss. Når Arbeiderpartiet kutter
flere 100 mill. kr på bistandsbudsjettet, er ikke
det et uttrykk for solidaritet. Arbeiderpartiet
kan selvfølgelig ønske seg et annet folk, men det
er vanskelig å velge et annet folk. Folket kan
derimot velge bort Arbeiderpartiet, om de måt-
te ønske det.

Vi står foran en langvarig EF-kamp. Hvis
Gunnar Skaug har tenkt å fortsette på samme
måte, på samme nivå, så blir det ikke så veldig
hyggelig å delta. Det blir ikke særlig enkelt hel-

ler å løse andre problemer i samfunnet som må
løses og diskuteres samtidig som vi diskuterer
EF, og som ikke nødvendigvis har med EF-
spørsmålet å gjøre.

Ingen andre i Arbeiderpartiet har fulgt opp
Gunnar Skaugs grove og usmakelige beskyld-
ninger. Tvert imot har jeg inntrykk av at stats-
ministeren i går åpnet for en dialog og en langt
mer åpen holdning. Det er jeg glad for. Men
Gunnar Skaug har i løpet av denne debatten
ikke trukket tilbake det han sa, så jeg vil gi
Gunnar Skaug sjansen til å gjøre det her og nå,
og hvis ikke, så vil jeg be ham konkretisere ut-
trykkene «populistiske plattheter» og «nasjona-
listisk og populistisk nei-til-EF-kjør».

Kåre Gjønnes: Jeg føler behov for å svare på
noen angrep som har kommet også nå i kveld.
De angrepene er kommet fra Senterpartiet, og
derfor er det behov for meg å svare den veien.

Uttrykket «økonomisk vekst» ble nærmest
brukt som et negativt ladet uttrykk, for å si det
litt mildt, men tar vi perioden frå 1972 til 1992,
så har Norge hatt større økonomisk vekst enn
gjennomsnittet av de landene som vi nå skjeller
ut, som eventuelt måtte ønske en vekst også
framover. Den veksten har delvis bygd på at vi
har tappet opp olje i Nordsjøen og åpnet den
kranen mer og mer, olje som er den mest for-
urensende energikilde som finnes. Denne oljen
selger vi til Europa og tar betaling for den for å
finansiere vår velferd, for å få overføringer til
distriktene, og etterpå sier vi fysj, fysj som dere
forurenser i Europa. For meg er dette et pro-
blem. Hvis vi skal fortsette på denne måten, ja
da må vi gå og stenge denne kranen igjen. Da
var vi kanskje i ferd med å gjøre noe med mil-
jøet, for det er kilden til forurensning som ska-
per problemer i det videre system.

For meg betyr ikke en EØS-avtale spesielt en
avtale for å sikre økonomisk vekst. Jeg er redd
for at vekstkurven har gått opp og er i ferd med
å stagnere og gå ned. Markedet er aldri et pro-
blem under vekstperioder. Markedet blir et pro-
blem når veksten stagnerer og går ned, for da er
markedet borte. Og det er kanskje nettopp den
situasjonen hele Vest-Europa nå er i ferd med å
komme i, og det er da det er behov for å ha en
avtale som holder, og som er like god som den
som de landene som er inne på det samme mar-
kedet, har. Hvis ikke, er det det landet som har
den dårligste avtalen, som først skyves utenfor.
Det er det som kalles for handelskrig. For meg
er derfor en EØS-avtale viktigst i en periode
hvor kanskje det største problemet er dette med
kjøpekraft.

Til feilvurderingen av Kristelig Folkepartis
ledelse: Ja, det er mange som tror at EF-med-
lemskap og EØS er det samme, men hvem har
spredd dette budskapet? Noen har også ansva-
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ret for det, og de kan i hvert fall ikke springe
unna ansvaret. De skal også skaffe en plattform
nå etter at EØS-avtalen er vedtatt for å føre en
kamp mot medlemskap i en union. Jeg må si at
jeg ser med spenning og forventning fram til at
denne plattformen kan bli etablert. Kristelig
Folkeparti vil være på den plattformen, og vi
skal ta ansvaret for det vi gjør i å formidle kunn-
skap om EØS-avtalen, men andre må også ta
ansvaret for den formidling de driver i arbeidet
for folkeopplysning om denne saken.

Kjellbjørg Lunde: Innmelding i EØS vil ikkje
avslutte EØS-kampen i Norge. EF har under
førebuing ein serie lover som utviklar den indre
marknaden vidare, og som dermed skal inn i
EØS-regelverket. Mange av desse lovene ram-
mar, slik vi ser det, norske interesser eller ver-
diar som står sterkt i norsk opinion. Mange av
lovene undergrev ytterlegare vår evne til å sty-
re samfunnsutviklinga i Noreg på tvers av vil-
kårlege marknadsløysingar.

Vi i SV vil arbeide aktivt for å ta vetoretten i
bruk når viktige norske interesser står på spel.
Og vi er glade for at statsministeren har stad-
festa at Regjeringa er innstilt på å bruke denne
vetoretten om norske interesser står på spel,
t.d. når det gjeld dei interessene vi har for å ha
styring over olje- og gassressursane våre.

På ei rekkje område meiner SV at det kan bli
aktuelt å bruke vetoretten, t.d. når EF-lovene
råkar vår evne til å styre samfunnsøkonomisk
ut frå målsetjinga om full sysselsetjing og ut-
jamning i levekår mellom landsdelar og sosiale
grupper - som Arbeidarpartiet framleis seier
også er deira målsetjingar.

På fleire område som gjeld sysselsetjing, sosi-
al dumping og det å avgrense vårt høve til å sik-
re høge standardar innan miljø, helse, arbeids-
miljø og tryggleik, meiner vi at vi kan ta i bruk
den retten. Men vetoretten i EØS stiller norske
EF-tilhengarar overfor eit nokså vanskeleg di-
lemma - som vi har peikt på tidlegare i dag, og
som eg ikkje har tid til å kome inn på no.

Viss vetoretten ikkje blir brukt når viktige
norske interesser står på spel, blir tiltrua til
både Regjeringa og EØS-avtalen råka i opinio-
nen. Difor trur eg faktisk at dette blir meir enn
ein «papirbestemmelse».

Dynamikken i EØS-utviklinga vil på ny og på
ny tvinge den same grunnkonflikten inn i norsk
politikk: Skal EØS følgje passivt i dragsuget av
EFs eiga utvikling, eller skal Noreg innan EØS
ta i bruk vetoretten for å tvinge EFTA vekk frå
den ekstreme marknadsliberalismen i den ind-
re marknaden i EF som no blir EØS-politikk?

SV meiner at trass i at eit fleirtal i dag vil støt-
te EØS-avtalen, vil det i framtida vere mogleg å
skape eit fleirtal for ein politikk som i praksis
vil seie at det som eg no har konsentrert inn-

legget mitt om, nemleg vetoretten, blir teken
aktivt i bruk både indirekte - som statsminis-
teren brukte som eksempel på høve for påverk-'
nad i EØS - og direkte når-det er påkravt for å ta
vare på det beste i det norske samfunnet.

Vi som kjem i mindretal, er lei for det og
synest det er ille, men vi har god tru på at kam-
pen skal vere mogleg å føre vidare mot eit anna
resultat ved neste høve.

Anne Enger Lahnstein: Debatten om EØS-
avtalen går mot slutten, og vi må slå fast at kon-
fliktlinjene er klare. Vi har bl.a. fått høre frå
handelsministeren at vi styrker vår sjølråde-
rett ved å inngå EØS-avtalen. Det er en me-
ningsløs påstand. EØS innebærer en massiv
overføring av makt fra folkevalgte organer i
Norge til EØS og EF-organer i Brussel. Det
betyr en tilslutning til prinsippene som EF-sys-
temet bygger på: mer marked og mindre sty-
ring. Det er det motsatte av hva vi trenger.

De som stemmer for avtalen her i dag, påtår
seg et stort ansvar. Forventningene fra ja-sida
er enorme. Beskrivelsene av fordelen med EØS-
avtalen har til tider vært panegyriske her i sa-
len. Avtalen får tilslutning etter sterkt press frå
NHO og norsk næringsliv. Det forplikter. Vi er
blitt fortalt at avtalen skal sikre arbeidsplasser,
øke investeringslysten og gi oss iner å fordele
slik at vi kan sikre velferden. Framtida vil vise
om tilhengernes optimistiske beskrivelser slår
til. Jeg beklager å måtte si det, men jeg tror det
ikke.

Jeg tror vi nå ganske snart vil få høre at vel
var EØS viktig, men det er ikke nok. I forlengel-
sen av avtalen kommer kravet om enda mindre
styring, svakere miljøkrav, krav om skatte- og
avgiftslettelser, krav om mindre til fellesforbru-
ket. Dynamikken er slik. Det skal bli mer fri
flyt, mer marked og mindre folkevalgt styring.
For hvis vi gir opp våre fortrinn, der vi har res-
surser og er gode, da vil presset for et EF-likt
samfunn øke. I forlengelsen av avtalen kommer
kravet om medlemskap i EF med full tyngde.
Slik er strategien. Jeg ser at de fire partiene Ar-
beiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og
Fremskrittspartiet vil sikre det nødvendige tre
fjerdedels flertall for ratifisering av avtalen i
kveld: Men de som tror at EØS-avtalen og de-
batten om den dermed er over, de tar feil. Kam-
pen fortsetter. Og om vi taper avstemningen i
salen her i dag, kan ingen ha unngått å se hvor-
dan motstanden øker blant folk. Jo mer infor-
masjon, jo sterkere motstand.

Vi går nå inn i en ny fase hvor folk i hverdagen
møter et nytt regelverk på sin arbeidsplass - en
god illustrasjon og forsmak på medlemskapet.
Dessuten får vi stadig nye direktiver fra Brus-
sel. Vi vil bruke de mulighetene som gis, for å
motarbeide direktiver som er i strid med norske
interesser.
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Vi må slå fast at EØS- og EF-motstanderne
taper i Stortinget i dag. Makta rår. Men kampen
fortsetter, og vi vil vinne denne kampen til
slutt.

Tor Mikkel Wara: Representanten Johan J.
Jakobsen brukte mye av sin tid nå på slutten til
en tirade mot Fremskrittspartiet og vårt ønske
om å gå inn i EØS, en tirade som etter min me-
ning bare manglet en ting, og det var en skikke-
lig titt på de økonomiske realiteter ved ikke å bli
med.

Anne Enger Lahnstein sa at de som har tenkt
å stemme ja, påtår seg et stort ansvar. Da er det
veldig viktig å understreke hvilket ansvar som
ligger på dem som stemmer nei - hvis det skulle
bli flertall for det. For hvilket signal ville man
sende ut dersom Norge skulle være utenfor
EØS-området? Hvilket signal ville det være til
norske bedrifter eller alle som har tenkt å in-
vestere i Norge? Jo, signalet ved et nei er at Nor-
ge i næringspolitisk forstand ikke har tenkt å
være tilsluttet den vesteuropeiske sivilisasjon.
Alle som ville komme på den tanke å investere i
Norge, ville måtte leve i en evig frykt for hvilke
særnorske luner og innfall som kunne komme
frå storting eller regjering eller frå senterparti-
eller SV-representanter. De ville aldri vite om
de hadde de samme spilleregler som sine kon-
kurrenter i Europa. De ville aldri vite om de
hadde de samme rammevilkår som de som gjel-
der for utviklingen i Vest-Europa. For EØS er en
dynamisk prosess hvor det vil være en utvik-
ling. Nettopp derfor er det viktig å være med for
å gi det_signalet at den utviklingen som pågår i
EØS, er en utvikling som vi har tenkt å være
med på. Norsk næringsliv, eller alle som vil in-
vestere i Norge, vil ikke bli hengende etter den
utviklingen som pågår. Og det er viktig å huske
på at det er EØS-området som vil utvikle seg.
Det vil ha en grense mot et Nei til EØS-Norge
som går ved svenskegrensen.

Johan J. Jakobsen viste til hvilke verdier som
ville gå tapt hvis man sier ja til EØS. For det
første er jeg slett ikke sikker på at de verdiene
vil gå tapt. Men hovedproblemet med det han
sa, er at ingen av de verdiene som Senterpartiet
argumenterer med, er det mulig å leve av alene.
Vi kan ikke leve av distriktspolitikk, vi kan ikke
leve av sjølråderett, vi kan ikke leve av konse-
sjonslover. Kort sagt, det som han ikke snakket
om, er det som vi kan leve av, og som vi er nødt til
å ha i bunnen, i hvert fall hvis vi skal drive dist-
riktspolitikk, hvis vi skal drive den råflotte
landbrukspolitikken som vi nå driver. Sjølråde-
rett er også noe en har hvis en har økonomisk
handlefrihet.

Så tilbake til utgangspunktet: Ansvaret er
størst for dem som tror at det er mulig for Norge
å stå utenfor EØS-fellesskapet.

Gunnar Skaug: Dette har vært en nyttig de-
batt. Vi har for det første fått avklart at SV og
Senterpartiet ikke ser en eneste god eller posi-
tiv side ved EØS-avtalen. Hvert enkelt element
i avtalen er de enten imot, bekymret for eller
skeptiske til. Jeg må derfor si at jeg er skuffet
over at de to partiene så ensidig er opptatt av å
si hva de er imot, og så lite opptatt av å forklare
hva de er for, hvilket alternativ som i så fall
skulle være så mye bedre enn EØS-avtalen.

De to partiene er opptatt av styringsmidler.
Budskapet har vært at ingen politiske styrings-
midler må endres, dette til tross for at dagens
politiske styringsmidler bevislig ikke virker så
godt som de burde gjøre.

SV og Senterpartiet har bygd en stor del av
sin argumentasjon i disse to dagers debatt mot
EØS-avtalen på direktiver eller andre spørsmål
som ikke er en del av den EØS-avtale som Stor-
tinget snart skal ta stilling til. Man har fått lan-
ge resonnementer om store problemer for bl.a.
norsk oljeindustri ut fra et skremmebilde som
ikke engang er sannsynlig. Gang på gang er det
krevd avklaringer og svar på problemstillinger
de to partiene selv har konstruert. Gang på
gang har de fått svar, krystallklare svar. Og da
spør jeg meg: Hvor mange ganger må vi forklare
disse to partiene at EØS ikke truer norske dist-
rikter? Hvor mange ganger må vi forklare at
EØS ikke er til hinder for å stille strenge krav til
helse, sikkerhet og miljø? Hvor mange ganger
må vi forklare at EØS ikke er en trussel mot
norsk råderett over naturressursene, eller at
demokratiet og folkestyret slett ikke er truet?

Det er grunn til nå på tampen av denne de-
batten nok en gang å gjøre det klart at EØS-av-
talen selvfølgelig ikke løser Norges problemer.
Vi har, som det har vært understreket så mange
ganger i denne debatten, selv ansvaret for å
skape det som landet vårt virkelig har behov
for: ny optimisme. Vi har selv ansvaret for å
gjenreise den fulle sysselsettingen og videreut-
vikle velferdsordningene og vår distriktspoli-
tikk. Og det mener jeg-det er jeg meget overbe-
vist om - at vi har muligheten til gjennom den
EØS-avtalen som vi nå skal ta stilling til.

Presidenten: Før presidenten gir ordet vide-
re, vil presidenten gjerne opplyse til dem som
har gitt uttrykk for tvil om hvilke regler som
gjelder for hvilket antall ganger man kan ta or-
det i en slik debatt: Ifølge reglementet er det
bare i alminnelige debatter at angjeldende
statsråd for det mest berørte departement,
statsministeren og de parlamentariske ledere
kan ha ordet mer enn to ganger, men presiden-
ten går ut fra at alle må være enige om at dette
er en debatt av slik rekkevidde og av så stor
betydning at det må være riktig å la de parla-
mentariske ledere ta ordet så mange ganger
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som de synes det er behov for det. Det samme
må gjelde statsministeren og de relevante
statsråder samt ordfører. - Ingen innvendinger
mot denne fortolkning av reglementet er frem-
kommet, og den vil bli lagt til grunn.

Kjell Magne Bondevik: Representanten Vi-
ken var innom Kristelig Folkeparti og alkohol-
politikken. Det er fint at hun nå er sterkt opp-
tatt av alkoholpolitikk og Vinmonopolets stil-
ling. Og det regner jeg også med at hun vil følge
opp. Den første anledning blir faktisk når Stor-
tinget skal ta stilling til Regjeringens varslede
forslag om å overføre salg av øl i klasse 3 frå ko-
lonialforretningene til Vinmonopolet. Det er et
godt forslag, det er et restriktivt forslag, og det
vil styrke Vinmonopolets stilling også under
EØS-avtalen. Jeg regner derfor som opplagt at
Senterpartiet og SV vil stemme for det, og da vil
faktisk resultatet av dette kunne bli en alkohol-
politisk gevinst.

Ansvaret er stort ved å si ja, har flere talere
understreket. Ja, Kristelig Folkeparti løper
ikke unna sitt ansvar. Men ansvaret er akkurat
det samme for alle, og også for dem som sier nei.
Forskjellen er bare at de ikke blir stilt til ansvar
for sin stemmegivning fordi avtalen blir ved-
tatt. Men hvis EØS avtalen skulle bli veltet her
i kveld, da går vi virkelig en usikker framtid i
møte.

Hr. Restad sa at de som sier ja, må kjenne
konsekvensene. Men de som sier nei, må også
kjenne konsekvensene av sitt standpunkt. De
må kjenne konsekvensene av at de lar norske
bedrifter sannsynligvis bli de eneste i Vest-
Europa som ikke får de samme arbeidsvilkår
som bedrifter i land vi i dag har de samme vilkår
som, nemlig EFTA-landene. Dette gjelder eks-
portbedrifter, og de har vi flest av ute i distrikte-
ne. Denne konsekvensen - en negativ konse-
kvens - måtte vi ha tatt for arbeidsplassene i
distriktene om vi hadde veltet avtalen. Det an-
svaret vil ikke jeg ta.

Det oppstår en ny situasjon uansett, og jeg
mener handelsavtalen ville skape den største
usikkerheten fordi vi går inn i en helt ny situa-
sjon.

Ingen kan garantere for framtida, verken un-
der EØS-avtalen eller under handelsavtalen.
Det er ingen statisk situasjon. Vi må møte disse
utfordringene, og vi må helt sikkert også møte
en rekke problem, uansett avtaleform. Derfor
hadde jeg faktisk håpt at flere i denne debatten
hadde vært villig til å se at det er både fordeler
og ulemper ved de ulike tilknytningsformene.
Vi gir rom for det i Kristelig Folkeparti, og vi gir
også rom for ulike avveininger av fordeler og
ulemper.

EØS øker muligheten for at det blir medlem-
skap, sies det. For meg og mange med meg er det

stikk motsatt. EØS gir bedriftene de vilkår de
trenger for lettere å trygge sysselsettingen. Da
kan vi lettere gå imot medlemskap i EF-unio-
nen, arbeidsplasser blir ikke noe argument.
Slik ser også mange i Arbeiderpartiet og i fagbe-
vegelsen det. Jeg viser bl.a. til det gode innlegg
frå representanten Hallvard Bakke tidligere i
dag. Rune Gerhardsen ser det slik, Tbve Strand
Gerhardsen ser det slik, ja også fiskeriministe-
ren ser det jo egentlig slik, og disse trenger vi
skal vi vinne kampen mot medlemsskap. Det
skulle kanskje også Senterpartiet ha tenkt mer
over.

Statsråd Bjørn Tore Godal: Representanten
Thorhild Widvey stilte et spørsmål til Regjerin-
gen om alkoholpolitikken og 01 i klasse 3 på Vin-
monopolet. Sosialministerens utspill beror ikke
på noen misforståelse ~ hun mener det, og Re-
gjeringen står bak, med de begrunnelser sosi-
alministeren har gitt - i den grad det måtte lig-
ge en reell tvil bak det spørsmålet.

Jeg skal ikke følge opp representanten Enger
Lahnsteins invitasjon til fortsatt debatt, men i
alle enkelhet -jeg hadde nær sagt stillhet - si-
tere fire setninger fra den komiteinnstilling
som gav startsignalet til denne prosessen som
her i kveld avsluttes. Enstemmig sa utenriks-
komiteen:

«Etter komiteens oppfatning må det være
en sentral målsetting med EF/EFTA-proses-
sen at vårt næringsliv sikres like gode ram-
mebetingelser og konkurransemuligheter
som bedrifter som opererer frå et EF-land.
Komiteen vil peke på at dette er en meget am-
bisiøs, men samtidig nødvendig målsetting
for den næringsmessige delen av vår europa-
politikk. Dersom norsk næringsliv ikke sik-
res de muligheter utviklingen av EFs indre
marked gir, vil det kunne ha uheldige konse-
kvenser for norsk økonomi og for sysselsettin-
gen i Norge.»
Dette sa en samlet komite, inkludert Senter-

partiets representanter.
Så sa alle, unntatt SV:

«Komiteens flertall» - inkludert Senter-
partiet - «mener at utformingen av nye retts-
regler og bestemmelser skal skje bl.a. med
henblikk på harmonisering til EFs regel-
verk.»
Det var den gang det, og itte nå.
Jeg synes dette har vært en god og en bred de-

batt. Den har ikke brakt de mange nyheter og
de store overraskelser - fra et mediesynspunkt
kanskje en kjedelig debatt, men frå et demokra-
tisk synspunkt en meget god debatt. Proposisjo-
nen har, som komiteens leder var inne på ved
innledningen, ligget til behandling i snart fem
måneder. Det har vært gitt et utall av redegjø-
relser fra ulike regjeringer, og den offentlige de-



1992. Em. 16. okt. - Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS), m.v.

337

batt har vært bred. Det ville derfor ha vært et
dårlig tegn for folkestyret, for regjering og stor-
ting om dagens debatt hadde brakt inn helt nye
momenter av faktisk karakter. Så har ikke
skjedd.

Min partifelle Hallvard Bakke har selvsagt
helt rett når han sier at det vil være erfaringene
med EØS-avtalen som teiler når vi skal gjøre
oss opp status om noen år. Det er selvsagt helt
riktig. Jeg føler meg for min del helt trygg på at
EØS da vil være en selvfølgelig ramme for våre
europeiske, handelsmessige og økonomiske for-
bindelser, like selvfølgelig som EFTA og Nor-
disk Råd nå er selvfølgelige foreteelser, også for
de partier som var skeptisk til dem i sin tid. Og
så er det folket seiv som eventuelt skal ta stand-
punkt til hvilke andre skritt som skal tas på det
europeiske samarbeidets vei.

Pål Atle Skjervengen: I to dager har ukvems-
ordene haglet frå Senterpartiets folk mot EØS-
avtalen og dem som støtter denne avtalen. Se-
nest forsøkte partiets parlamentariske leder
Johan J. Jakobsen seg på et ideologisk oppgjør
om frihetsbegrepet som fikk meg til å føle at nå
er jeg nødt til å ta ordet.

Det er helt åpenbart at Senterpartiet har et
annet frihetsbegrep enn en del av oss andre -
det har vi i og for seg skjønt gjennom tidene. Det
faktum at Senterpartiet har greid å få gehør i
enkelte kretser for at de fire frihetene har blitt
et skjellsord, sier ganske mye om Senterpar-
tiets politiske retorikk, men det sier kanskje
mer om Senterpartiets politiske ideologi sett i
sammenheng med hva frihetsbegrepet normalt
innebærer for de fleste mennesker på denne
kloden, inkludert de nye europaborgerne frå
det tidligere Øst-Europa.

Men det som gjenstår i Senterpartiets debatt
om frihet, er Senterpartiets egen definisjon av
hva slags frihetsoppfatning de har. Jeg hørte
ingenting om det frå Johan J. Jakobsens side.
Nå har han tegnet seg, så det kan hende han
kan utdype det i sitt nye innlegg. Men fordi vi
ikke har fått høre noe om Senterpartiets fri-
hetsbegrep, tillater jeg meg å komme med et
forslag, som er de fire frihetene på Senterpar-
tiets vis:
1. Fri bevegelse av kapital fra skattyterne til

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbru-
karlag og Landbrukssamvirket.

2. Fri bevegelse av fordommer, Europa-frykt og
nasjonalromantikk.

3. Fri bevegelse av budsjettunderskudd og of-
fentlig overforbruk.

4. Fri bevegelse av politiske og økonomiske re-
guleringer, hvor resultatene er flere konkur-
ser, flere gjeldsofre og flere arbeidsledige.

Jeg er enig i at vi har forskjellig oppfatning av
hva frihet er i Senterpartiet og en del andre par-
tier.

Presidenten: Presidenten begynner å komme
i alvorlig tvil om hvor dette skal ende. (Munter-
het i salen)

Johan J. Jakobsen: Jeg vil takke presidenten
for at han ikke kom med restriksjoner på ord-
bruken før mitt innlegg!

Når Wara bruker karakteristikken «tirade»
om mitt innlegg i stad, og Skjervengen nå snak-
ker om «ukvemsordene», skjønner jeg at ingen
av de to var i salen da Carl I. Hagen holdt sitt
innlegg før pausen i dag. Det var det innlegget
som egentlig var utgangspunktet for mitt inn-
legg. Jeg skal ikke gå ytterligere inn på frihets-
begrepet, men vil holde fast ved det som er min
oppfatning av den frihet Skjervengen & Co. står
for. Det er i hovedsak en frihetsutøvelse som i
stor grad vil gå på andre folks bekostning. Dette
er en form for frihet som vi i Senterpartiet ikke
kan være med på.

Så sier Wara at hvis vi ikke sier ja til EØS, vil
vi ikke «i næringspolitisk forstand» lenger være
en del av «den vesteuropeiske sivilisasjon». Slå
den! Det var det jeg tenkte på da jeg sa at jeg har
lyst til å bruke sterke karakteristikker. Vi har
altså en representant, finanspolitisk talsmann
for Fremskrittspartiet, som i fullt alvor fra
Stortingets talerstol sier at det står om vår til-
knytning til «den vesteuropeiske sivilisasjon»!
Hvordan i all verden har vi greid oss her på ber-
get? Vi har jo faktisk greid oss ganske bra!

Når det gjelder Fremskrittspartiet og frihet,
har jeg også lyst til å si at jeg synes Fremskritts-
partiets holdning til EØS-saken og EF-med-
lemskap er helt naturlig. Skjervengen, som nå
hadde ordet, har faktisk offentlig sagt at EF er
et system, et økonomisk system helt i samsvar
med hva Fremskrittspartiet ønsker. Det er et
økonomisk system som gir full frihet for mar-
kedskreftene. Det er det markedsliberalistiske
system som passer både Wara og Skjervengen
aldeles utmerket, og selvfølgelig stemmer
Fremskrittspartiet ja til EØS og til EF-medlem-
skap. Men det jeg ikke forstår, erf.eks. hvordan
Det norske Arbeiderparti, som utad fortsatt
prøver å stå for en politikk med høyverdige sosi-
aldemokratiske idealer om solidaritet, om lik-
het og rettferdig fordeling, faktisk i fullt alvor
kan tro at disse sosialdemokratiske ideene skal
partiet sørge for å få realisert innenfor det sam-
me system som Fremskrittspartiet mener er et
idealsamfunn, et idealsystem sett fra Frem-
skrittspartiets ideologi!

Anders Aune: Jeg hadde egentlig ikke tenkt å
forlenge denne debatten, men da jeg satt og hør-
te på en del innlegg her på slutten, ble jeg virke-
lig skremt, og det fikk meg til å ta ordet. De som
skremte meg, var kanskje de som har snakket
mest om demokrati, respekt for demokratiske
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spilleregler osv, og som så kommer opp på den-
ne talerstol og sier at når Stortinget har gjort
dette vedtaket med overveldende flertall, ja da
skal de ved enhver korsvei etterpå motarbeide
EØS! Er dette det demokratiet som de forsvarer
så høyt? Jeg mener å ha lært at når et vedtak er
gjort av et flertall, skal de som ikke fikk flertall,
også innrette seg etter det, respektere det og
gjøre det best mulige ut av situasjonen. Vi har et
ansvar som representanter i denne forsamling,
vi har et ansvar for vårt land. Det ansvaret tar
vi ikke ved å legge hindringer i veien og sette
krokfot ved hver eneste anledning etter at dette
vedtaket er gjort. Ansvaret tar vi ved å søke
etter riktige standpunkter ut fra den situasjo-
nen som foreligger - og den situasjonen som
foreligger da, er at vi har meldt oss inn i EØS.

Carl I. Hagen: Johan J. Jakobsen sa nettopp
at vi har jo greid oss bra i Norge. Det er klart
han må si det, han som har hovedansvaret for
den økonomiske politikk som har vært drevet
siden 1981, og som har gitt sitt stempel på hvert
eneste statsbudsjett siden 1981, som har resul-
tert i 160 000 arbeidsledige, gjeldskrise og ven-
telister. Men han må late som han ikke vet re-
sultatene.

Men hvis vi ser på dette utenfra, er situasjo-
nen at Norge har hatt en enorm inntekt fra olje-
virksomhet - en enorm inntekt pr. innbygger
som andre land ikke har hatt. Likevel har vi en
kjøpekraft for vanlige mennesker i dette land
som er på samme nivå som i Spania, som la
langt bak oss før vi fant olje. Så vi har det ikke så
veldig godt ut fra hvordan vi kunne ha hatt det
hvis vi hadde styrt vårt bo annerledes.

Jakobsen snakket om frihet på andre folks
bekostning. Det er ikke Fremskrittspartiets
ideologi, men det er Senterpartiets ideologi.
Snakke om andre folks bekostning, når vi i Nor-
ge har omtrent de dyreste matvarene i Europa, i
tillegg til den høyeste betaling over skattesed-
delen! Så det å leve på andre folks bekostning,
det har hr. Jakobsen greie på.

Det jeg synes er mer interessant nå, er de
fremtidige politiske konsekvenser av EØS-av-
talen. Kjellbjørg Lunde sa at EØS-kampen vil
fortsette. Hittil hadde jeg trodd at kongstanken
til Erik Solheim og Rune Gerhardsen var at så
fort en EF-medlemskapssøknad eventuelt var
trukket eller ikke levert, stod det klart for re-
gjeringssamarbeid. Er det slik å forstå - det
kunne kanskje Erik Solheim selv bekrefte - at
det nå med appetitten som vokser i SV, er blitt
slik at Norge skal trekke seg frå EØS-avtalen,
melde seg ut av EØS-samarbeidet, for at SV
skal nedlate seg til å samarbeide med Arbeider-
partiet?

Det er litt interessant, fordi hittil har det
vært medlemskapsspørsmålet som har vært

det vanskelige for Rune og Erik. Men nå er også
EØS-avtalen brakt inn i dette, og det må vel til-
hengerne deres rundt omkring få vite noe om,
om hvordan stoda egentlig er?

Senterpartiet har også sagt, som Anders
Aune helt korrekt påpekte, at kampen fortset-
ter. Er det nå slik å forstå at statsministerkan-
didat Anne Enger Lahnstein har trukket tilba-
ke at hun kan være statsminister og beholde
EØS-samarbeidet? Er det nå slik at før hun er
villig til å påta seg vervet som statsminister
etter neste valg, skal det stilles krav om at Nor-
ge melder seg ut av EØS-samarbeidet? Jeg
synes det ville vært interessant å vite for de po-
litiske konsekvenser fremover.

Kåre Gjønnes: Jeg skal ikke ta opp alle de inn-
vendingene som er kommet imot Kristelig Fol-
kepartis medvirkning i denne saken. Jeg vil
nevne et par ting aller først:

Jakobsen sa vi har greid oss ganske bra her
på berget. Ja, vi har gjort det. Men det er et al-
vorlig tankekors også for dette storting at vi for-
bruker mye mer enn det vi har til disposisjon -
og det er ganske mange milliarder.

Jeg har sett for meg et bilde der vi strammet
inn våre budsjetter for å komme i balanse - og
hva det ville betydd for den omfordelingspoli-
tikken jeg ønsker å stå for i dette samfunnet.
For meg er det et behov - og det ønsker jeg å si
her - å være med og legge til rette for at vi kan
skape noe, slik at vi har noe å omfordele.

Jeg er enig med Johan J. Jakobsen i at vi sub-
sidierer ikke distriktene. Verdiskapning skjer i
distriktene, men de bedriftene som står for den
verdiskapningen, skal ha et marked. Og det må
da være god distriktspolitikk å sørge for at disse
bedriftene får noenlunde like rammevilkår for
sin verdiskapning som de andre bedriftene som
leverer inn til det samme markedet.

Kristelig Folkeparti har svart at vi sitter med
historisk ansvar. At vi skal bli konfrontert titt
og ofte med: «Hva sa vi?», det synes jeg er en
tynn argumentasjon fra et mindretall som aldri
får evaluert sitt nei-standpunkt og hva det
eventuelt ville ha betydd.

Kristelig Folkeparti har fristilt sine stor-
tingsrepresentanter med full respekt for at det
kan være ulike konklusjoner og vurderinger.
Jeg skulle ønske at respekten mellom ja- og nei-
siden hadde vært litt større totalt sett i det nors-
ke samfunn. Jeg tror det ville tjent oss som en
forholdsvis liten nasjon og et lite land, med tan-
ke på å løse våre problemer framover, som vi
jammen får mange nok av, og som allerede fin-
nes.

Denne to dagers debatten har vært interes-
sant og har egentlig beveget seg i store linjer i
forhold til vår samhandel med Europa. Det har
vært gjort forsøk på å dra politiske skillelinjer
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ut frå markedsargumenter og vekstfilosofi og ut
frå miljø og ressursen

Jeg tror imidlertid at den politiske analysen
vil bli mye mer spennende og avgjørende i det
arbeidet som Stortinget nå skal i gang med: å
snekre sammen et budsjett. Vi skal gjennom en
trontaledebatt og en budsjettdebatt, der vi gjen-
nom praktisk politikk skal få utprøvd den na-
sjonale politikken, de prinsipielle holdninger
som har vært uttrykt i denne debatten, og vi får
se hvilke politiske konstellasjoner som da kom-
mer fram til et resultat for denne politikken.
Jeg tror det vil bli en del kollisjoner imellom det
som har vært sagt i denne debatten, og hvem
det er som tar politisk ansvar sammen.

Presidenten: Den reglementsmessige tid er
øyeblikkelig omme. Presidenten vil foreslå at
møtet fortsetter utover den reglementsmessige
tid til dagens kart er ferdigbehandlet. - Det an-
ses bifalt.

Johan J. Jakobsen: Det er klart at vi har pro-
blemer i norsk økonomi. Men jeg vil allikevel
påstå at sammenlignet med de fleste andre land
er Norge fortsatt et godt land å bo i. Hvis vi ser
på arbeidsledigheten, som var nevnt her, er den
høy i Norge - den er nesten uakseptabelt høy.
Men forholdet er at den er enda høyere innenfor
EF-systemet. Jeg har lyst til å komme med fritt
etter hukommelsen et meget godt sitat frå Matz
Sandman, tidligere regjeringsmedlem. Han sa
det på den måten:

«Jeg kan ikke forstå når vi da skal tømme
en ledighet på 5-6 pst. opp i et hav med 9-10
pst., hvordan i all verden skal ledigheten i
Norge gå ned?»
Gjønnes antydet egentlig her at vi er nødt til å

ha en EØS-avtale for å ha et marked å selge til.
Det er en dristig påstand, og det er en uriktig
påstand. Vi har en frihandelsavtale som gir oss
fri markedsadgang uten tollbarrierer på alle
produkter unntatt foredlet fisk.

Gjønnes holdt et innlegg om Kristelig Folke-
partis bekymringer for budsjettbalansen og vår
evne til å bruke penger på forskudd. Det var me-
get interessant, tatt i betraktning at Ole
Brumm nettopp er utnevnt som æresmedlem i
partiet!

Så til det Anders Aune var inne på, for det
syns jeg er litt viktig. Jeg må få lov til å sitere
det statsministeren sa i sitt innlegg i går:

«Regjeringen, norske parlamentarikere og
representanter for organisasjonene skal iva-
reta norske interesser i EØS-sammenheng.»
Og hun sa videre:

«Og vi vil være rede til å bruke den retten
avtalen gir oss til å motsette oss at forslaget
blir til felles EØS-regel, dersom vi finner det
nødvendig.»

Dette kan ikke oppfattes på noen annen måte
enn at statsministeren i realiteten har invitert
norske parlamentarikere til å forsvare norske
interesser i EØS-sammenheng ved å bruke den
retten som avtalen gir oss, til å motsette oss EF-
direktiver. Og så skulle det være nærmest
udemokratisk å si at vi også vil bruke denne ret-
ten til å motsette oss, at vi skal innarbeide i
norsk lovgivning EF-direktiver som vi oppfat-
ter er i strid med norske interesser!

Anders Talleraas: Avslutningen til Johan J.
Jakobsen var ganske interessant i forhold til
den trusselen som Senterpartiets leder kjørte
ut med her tidligere i kveld. For der kom fru
Anne Enger Lahnstein og sa at hun ville kjempe
mot EØS-avtalen, og «kampen fortsetter». Men
det Johan J. Jakobsen, Senterpartiets parla-
mentariske leder, sa, var at han innen ramme-
verket av EØS-avtalen vil kjempe mot det re-
gelverket som kan bli vedtatt. Det er noe annet.
Alle partier vil betinge seg retten til å delta i be-
handlingen på ordinær måte i Stortinget av de
forskjellige lover og regler som skal gjelde for
Norge. Men det er interessant å se at det er
ganske kraftig forskjell i de signalene Senter-
partiets leder kom med, og det Senterpartiets
parlamentariske leder sa.

En del av debatten på slutten har på en måte
dreid seg litt mer om generelle politiske forhold.
Presidenten spurte litt tidligere her om «hvor
dette skal ende». Vi skal fortsette den generelle
politiske debatt på mandag og tirsdag, og det
betyr at en kanskje kan begynne å gå inn for
landing på denne delen og ta beslutning om det
vi skal ta beslutning om i dag, EØS-avtalen.

Denne debatten har vist med all mulig tyde-
lighet hvor forskjellig nei- og ja-siden er i sin
innstilling til Europa-spørsmålet og EØS-
spørsmålet. Mensja-siden, der jeg selv har gle-
den av å høre til, hele tiden har konsentrert seg
om å se hvilke muligheter EØS-avtalen gir for å
skape investeringer, vekst og deltakelse i Nor-
ge, har nei-sidens hovedbudskap vært at dette
skaper enorme problemer for Norge. De ser spø-
kelser ved høylys dag bak hver paragraf, hvert
komma og alle mulige ting, og tar ikke et klart
svar for et svar. Det er i grunnen et hovedinn-
trykk av dagens debatt som er nokså summa-
risk, men jeg føler kanskje at det dekker allike-
vel.

Et annet interessant aspekt ved debatten er
hvor samstemt Senterpartiet og SV har vært i å
fordømme markedskreftene og de fire friheter.
Det er interessant, særlig når det gjelder Sen-
terpartiet.

Jeg har lyst til helt på slutten å kommentere
litt Kristelig Folkeparti. Partiet har vært med
og igangsatt EØS-prosessen, men i motsetning
til Senterpartiet har de hatt mot til å stå på det
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de sa ved starten. Jeg har dyp respekt for den
prosess dette partiet har vært igjennom, med de
vanskeligheter det har hatt. Jeg vil gi partiet
frå denne talerstol full honnør for den jobben
det har gjort.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet, og
debatten er avsluttet.

Sakene tas opp til votering. Når Stortinget nå
skal votere i en sak som behandles i henhold til
Grunnlovens § 93, og når det dreier seg om en så
stor og viktig sak som av mange er blitt karak-
terisert som historisk, vil presidenten foreslå at
det voteres ved navneopprop hva angår innstil-
ling i sakene nr. l og 2. Voteringen vil da bli
gjennomført slik at det først voteres ved navne-
opprop over innstillingen i sak nr. l, så ved nav-
neopprop over innstillingen i sak nr. 2, og til sist
vil det bli foretatt vanlig avstemning med vote-
ringsapparat over innstillingen i sak nr. 3. -
Ingen innvendinger mot en slik fremgangsmåte
er kommet, og slik vil det bli gått frem.

Presidenten vil nå be alle svare høyt og tyde-
lig. Presidenten skal holde et moderat tempo
ved gjennomføringen av voteringen, og presi-
denten vil bemerke til alle de som er på gallerie-
ne, at verken bifalls- eller mishagsytringer kan
finne sted i Stortinget. For ordens skyld er dette
sagt.

Komiteen hadde innstillet i sak nr. 1:
Stortinget gir samtykke til at Norge ratifise-

rer Avtale om Det europeiske økonomiske sam-
arbeidsområde (EØS), undertegnet i Oporto 2.
mai 1992.

Voter ing:
Komiteens innstilling bifaltes med 130 mot

35 stemmer.

De 130 representanter som stemte for komi-
teens innstilling, var:

Aud Inger Aure, Odd Eriksen, Petter Tho-
massen, Ragna Berget Jørgensen, Thea Knut-
zen, Åshild Hauan, Inger Pedersen, Haakon
Blankenborg, Berit Brørby Larsen, Johan M.
Nyland, Dag C. Weberg, Marie Brenden, Peder
I. Ramsrud, Jan P Syse, Inger Lise Husøy, Carl
I. Hagen, Annelise Høegh, Marit Nybakk, Per-
Kristian Foss, Rune E. Kristiansen, Pål Atle
Skjervengen, Anders C. Sjaastad, Anne Aaker-
vik, Oddmund H. Hammerstad, Jens Stolten-
berg, Tor Mikkel Wara, Eleonore Bjartveit,
Magnar Sætre, Gunnar Fatland, Jan Simon-
sen, John S. Tveit, Torhild Kalstø, Thorhild Wid-
vey, Kjell Sund, Petter Bjørheim, Borghild Røy-
seland, Sverre Mauritzen, Astrid Marie Nistad,

Dagfinn Hjertenes, Lars Gunnar Lie, Reidar
Sandal, Ingeborg Botnen, Ragnhild Barland,
Ingvald Godal, John Alvheim, William Eng-
seth, Svein Ludvigsen, Ranja Hauglid, Terje
Nyberget, Jan Elvheim, Inger Lise Gjørv, Roger
Gudmundseth, Snorre Gundersen, Marit Rot-
nes, Harald Ellefsen, Ulf Guttormsen, Mary
Kvidal, Siri Frost Sterri, Per Risvik, Kåre Gjøn-
nes, Ola RØtvei, Ernst Wroldsen, Ole Johs. Bru-
næs, Oscar D. Hillgaar, Karin Lian, Ingrid I.
Willoch, Jørgen Kosmo, Gunnar Skaug, Sigurd
Holemark, Tom Thoresen, Øystein Hedstrøm,
Asa Solberg Iversen, Kjellaug Nakkim, Odd
Holten, Brit Jørgensen, Tore A Liltved, Jens
Marcussen, Helga Haugen, Sigurd Verdal, John
G. Bernander, Jon Lilletun, Aud Blattmann, Jo
Benkow, Helen Bøsterud, Fridtjof Frank Gun-
dersen, Kaci Kullmann Five, Thor-Eirik Gul-
brandsen, Jan Petersen, Anneliese Dørurn,
Finn Thoresen, Eva R. Finstad, SolveigTorsvik,
Tore Haugen, Jan Erik Fåne, Erik Dalheim,
Hallgrim Berg, Kirsti Kolle Grøndahl, Steinar
Maribo, Arild Hiira, Trond Jensrud, Otto En-
gen, Oddrunn Pettersen, Anders Aune, Karl Ei-
rik Schjøtt-Pedersen, Kjell Borgen, Eirin Fal-
det, Sylvia Kristin Brustad, Johan C. Løken, Ei-
nar Olav Skogholt, Grethe G. Fossum, Hallvard
Bakke, Arne Skauge, Hans J. Røsjorde, Leiv
Stensland, Svein Alsaker, Arne Alsåker Spilde,
Ranveig Frøiland, Knut Hanselmann, Erna
Solberg, Olav Akselsen, Marit Wikholm, Nils O.
Golten, Inger-Marie Ytterhorn, Rikard Olsvik,
Anders Talleraas, Kjell Magne Bondevik, Laila
Kaland, Odd Magnar Brubæk, Ingvard Sverd-
rup, Kanta Bekkemellem.

De 35 representantene som stemte mot komi-
teens innstilling, var:

Geir-Ketil Hansen, Rolf Bendiksen, Karl Sør-
rao, Lisbeth Holand, Dag Jostein Fjærvoll, Pe-
ter Angelsen, Syver Berge, Theo Koritzinsky,
Kristin Halvorsen, Ole Gabriel Ueland, Eilef A
Meland, Leiv Blakset, Børre Rønningen, Sol-
veig Sollie, Rolf Ketil Bjørn, Johan J. Jakobsen,
Per Aunet, Inge Staldvik, Erik Solheim, Tove
Kari Viken, Inger Dag Steen, Wenche Lyng-
holm, Edvard Grimstad, Vidar Kleppe, Tora
Aasland Houg, Paul Chaffey, Anne Enger
Lahnstein, Reidar Johansen, Magnar Sortås-
løkken, Ragnhild Queseth Haarstad, Kjellbjørg
Lunde, Britt Harkestad, Magnus Stangeland,
Gudmund Restad, Marie Lovise Widnes.

Komiteen hadde innstillet i sak nr. 2:
Stortinget samtykker i at Norge ratifiserer

en avtale mellom EFTA-statene om opprettelse
av et Overvåkingsorgan og en Domstol, og en
Avtale om EFTA-statenes faste komité, begge
undertegnet i Oporto 2. mai 1992.



1992. Em. 16. okt. - Referat 341

Vo t e r i n g:
Komiteens innstilling bifaltes med 130 mot

35 stemmer.

De 130 representantene som stemte for inn-
stillingen, var:

Gunnar Skaug, Sigurd Holemark, Tom Tho-
resen, Øystein Hedstrøm, Asa Solberg Iversen,
Kjellaug Nakkim, Odd Holten, Brit Jørgensen,
Tore A Liltved, Jens Marcussen, Helga Hau-
gen, Sigurd Verdal, John G. Bernander, Jon Lil-
letun, Aud Blattmann, Jo Benkow, Helen Bøs-
terud, Fridtjof Frank Gundersen, Kaci Kull-
mann Five, Thor-Eirik Gulbrandsen, Jan Pe-
tersen, Anneliese Dørum, Finn Thoresen, Eva
R. Finstad, Solveig Torsvik, Tore Haugen, Jan
Erik Fåne, Erik Dalheim, Hallgrim Berg, Kirsti
Kolle Grøndahl, Steinar Maribo, Arild Hiim,
Trond Jensrud, Ot.to Engen, Oddrunn Petter-
sen, Anders Aune, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen,
Kjell Borgen, Eirin Faldet, Sylvia Kristin Bru-
stad, Johan C. Løken, Einar Olav Skogholt,
Grethe G. Fossum, Hallvard Bakke, Arne Skau-
ge, Hans J. Røsjorde, Leiv Stensland, Svein Als-
aker, Arne Alsåker Spilde, Ranveig Frøiland,
Knut Hanselmann, Erna Solberg, Olav Aksel-
sen, Marit Wikholm, Nils O. Golten, Inger-
Marie Ytterhorn, Rikard Olsvik, Anders Taller-
aas, Kjell Magne Bondevik, Laila Kaland, Odd
Magnar Brubæk, Ingvard Sverdrup, Karita
Bekkemellem, Aud-Inger Aure, Odd Eriksen,
Petter Thomassen, Ragna Berget Jørgensen,
Thea Knutzen, Åshild Hauan, Inger Pedersen,
Haakon Blankenborg, Berit Brørby Larsen, Jo-
han M. Nyland, Dag C. Weberg, Marie Brenden,
Peder I. Ramsrud, Jan P. Syse, Inger Lise Hus-
øy, Carl I. Hagen, Anneliese Høegh, Marit Ny-
bakk, Per-Kristian Foss, Rune E. Kristiansen,
Pål Atle Skjervengen, Anders C. Sjaastad,
Anne Aakervik, Oddmund H. Hammerstad,
Jens Stoltenberg, Tor Mikkel Wara, Eleonore
Bjartveit, Magnar Sætre, Gunnar Fatland, Jan
Simonsen, John S. Tveit, Torhild Kalstø, Thor-
hild Widvey, Kjell Sund, Petter Bjørherm, Borg-
hild Røyseland, Sverre Mauritzen, Astrid
Marie Nistad, Dagfinn Hjertenes, Lars Gunnar
Lie, Reidar Sandal, Ingeborg Botnen, Ragnhild

Barland, Ingvald Godal, John Alvheim, William
Engseth, Svein Ludvigsen, Ranja Hauglid, Ter-
je Nyberget, Jan Elvheim, Inger Lise Gjørv, Ro-
ger Gudmundseth, Snorre Gundersen, Marit
Rotnes, Harald Ellefsen, Ulf Guttormsen, Mary
Kvidal, Siri Frost Sterri, Per Risvik, Kåre Gjøn-
nes, Ola Røtvei, Ernst Wroldsen, Ole Johs. Bru-
næs, Oscar D. Hillgaar, Karin Lian, Ingrid I.
Willoch, Jørgen Kosmo.

De 35 representantene som stemte mot inn-
stillingen, var:

Wenche Lyngholm, Edvard Grimstad, Vidar
Kleppe, Tora Aasland Houg, Paul Chaffey,
Anne Enger Lahnstein, Reidar Johansen, Mag-
nar Sortåsløkken, Ragnhild Queseth Haarstad,
Kjellbjørg Lunde, Britt Harkestad, Magnus
Stangeland, Gudmund Restad, Marie Lovise
Widnes, Geir-Ketil Hansen, Rolf Bendiksen,
Karl Sørmo, Lisbeth Holand, Dag Jostein Fjær-
voll, Peter Angelsen, Syver Berge, Theo Korit-
zinsky, Kristin Halvorsen, Ole Gabriel Ueland,
Eilef A Meland, Leiv Blakset, Børre Rønnin-
gen, Solveig Sollie, Rolf Ketil Bjørn, Johan J.
Jakobsen, Per Aunet, Inge Staldvik, Erik Sol-
heim, Tove Kari Viken, Inger Dag Steen.

Komiteen hadde innstillet i sak nr. 3:
Stortinget samtykker i at Norge godkjenner

en avtale i form av en brevveksling mellom Nor-
ge og Det europeiske økonomiske fellesskap om
utvikling av fiskerisamarbeidet.

Voter ing:
Komiteens innstilling bifaltes med 131 mot

34 stemmer
(Voteringsutskrift kl. 22.25.16)

Sak nr. 4
Referat

1. (22) Den Norske Nobelkomite meddeler at
Nobels fredspris for 1992 er tildelt Rigoberta
Menchu.

Enst.: Vedlegges protokollen.

Møtet hevet kl. 22.25.
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