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VIØTE

i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite

søndag den 28. august L977 kl. 13.30.

Møtet b1e ledet av formannent lor Oftedal.

Av komiteens medlemmer var til stede:
Trygve Brat.tel i, Finn Gus tavsen t r Lars Korvald t
Odd Lienr Aase Lionæs¡ Otto Lyng¡ Erland Steenberg¡
Ingvar Bakken (for Stokkeland) r lorstein Tynning
( for Thyness) ¡ Gunnar Johnsen ( for trdilloch) r Arne
Kielland* (for Berit Äs)r Per Karstensen (for
Guttorm Hansen) r Svenn Stray¡ Per Hysing-Dahl¡
Arnt Hagen¡ Harry Hansen, Kåre Kristiansen¡ Gunnar
Alf Larsen¡ Johan A. Vikan.

Rv Rggjeringens medlemmer var til stede:
Utenriksminister Knut Frydenlund¡ statsråd Per Kleppe¡
Finansdepartemen tet.

Ðessuten møtte følgende embetsmenn:
Sjefdirektør Knut Getz trloldr Norges Bank. Fra
Finansdepartementet¡ Finansråd Eivind ErÍ€hen og
ekspedisjonssjef Arne Øien.

Ðessuten møtte komiteens faste sekretærç
Knut Mørkved.

Arne Kierland.r.:i5['ff?:ï''ii:"tå:3!.o'"tavsen 
os

FORMANNEN: Møtet er innkalt etter anmod-
ning av u tenrf inlFer Frydenlund for å gi
finansminister Kleppe anledning til å gi en orien-
tering om valutaspørsmålet. Ingen innsÍgelser
er kommet mot innkallelsenr og den anses godtatt.

Trygve Bratteli har bedt om ordet til
dagsorden.

TRYGVE BRATIELT: FoT å
reservasjon tll;:eL béstemL forholdt
gi uttrykk for min oppfatning. Vi e
eiendommelig situasjon. Spørsmålet

ta en viss
vil jeg gjerne
r jo i en ganske
om taushetsplikt
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og hva taushetsplikt betyr, er oppstått på en annen
måte enn jeg noen gang t,idligere har vært borte i.
Det knytter seg til taushetsplikt i Stortinget i. det
hele tattr og denne komj-te er da et av de fora
hvor det spørsmålet for så vidt er mest interessant.
Så vidt jeg har lest eller hørt jeg vet ikke
riktig hvor jeg har det fra skal Presidentskapet
i morgen drøfte det spørsmåL som hviler der fra
tÍdligerer 09 som var oppe på det siste møte i
den utvidede komite. Men jeg opplever det som et
dilernma å skulle delta i organer som behandler
saker under en tidligere selvklar taushetsplikt,
hvor det er uavklart hvordan enkelte stiller seg
til den samme taushetsplikt, og det ennå ikke er
avklart av Presidentskapet og først senere vj-I bIi
avklart her i Stortinget. Som et minimum vil jeg
for min del ta det forbehold at en ikke kan tolke
et møte av denne karakter som om den uklarhet som
der er reist, så å si n
bare stryker over det o
o.å komme dit igjen at en
forholdet til taushetsp
alle de som deltar i de

å er opp og avgjort¡ at man
g går videre. En er nødt til
kan være trygg når det gjelder

likten, og den gjelder for
nne komite.

FTNN GUSTAVSEN: JCg vil bare si at jeg
forlater møt,et.

FORMANNEN: Finn Gustavsen har forlatt
møtet.

ARNE KIELLAND; JEq qjør det sâflìfiìê.

æRMANN,EU.:Kielland likeså.

Da vil jeg be om at embetsmennene blir
innkal t.

Jeg gir odet tit finansministeren.

STATSRÅD PER KLEPPE: ONSdAg ettermiddag
fikk vi beskjed fra den svenske økonomiminister
om at den svenske regjering hadde besluttet, å forlate
det europeiske valutasamarbeidet,r og at Sverige deretter
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tok sikte på å la den svenske krone flyte i forhold til
en gruppe valutaer altså det beregningsgrunnlag som
betyr mye for den svenske samhandel - og at de i
første omgang fra og med mandag førstkommende ville
fastlegge den svensker¡valuta slik at' det blir en
effektiv devaluering på 10 pst. Det betyr i
praksis at hvis man får endringer i andre valutaer i
forbindelse med dette, f.eks. at de nordiske valutaene
skri-ves opp¡ vil nedskrivningen i forhold ti1 andre
valutaer n1i tilsvarende større. Vi har regnet på
basis av de ting som nå ø aktueller at nedskrivningen
i forhold til tyske mark og andre valutaer i det
europeiske valutasamarbeidetr vÍl bli 11r5 pst. Helt
nøyaktig vil vi se det i morgen. Jeg understreker at
dette skjedde uten forutgående konsultasjoner f.eks.
med Danmark og Norge¡ soltì jo også er medlem av valuta-
samarbeidet. Vi hãr riktignok når vi har truffet våre
nordiske kolleger i andre sammenhengerr helt naturlig
kommet Ínn på disse problemer i private samtaler. Dèt
har jo vært devalueringsrykter hele vårenr 09 jeg har
gjentatte ganger snakket med økonomiminister Boman om
ããtter og ñvei gang fremholdt det betenkelige i^å bruke
devaluering som et virkemiddel når det gjelder å øke
konkurranseevnen for svensk industri. Dette fordi det
er en linje som vil føre med seg betydelig prisstigningt
altså en lnflasjonslinje som man da vanskeliÇ kan fa
styr med hvis man først setter den i gang. .Sist vi
hadde et sånt internt møte - dette går jeg ut fra blir
helt mellom oss for dette er private samtaler¡ jeg vil
bare vise hvordan praksisen er - var under det nordiske
finansministermøte i Helsingfors i juni. Da gikk den
danske finansminister Heinesen og jeg gjennom den
samme problemstilling¡ og den gang hadde jeg inntrykk
av at Boman i betydelig grad erklærte seg enig i
resonnementet, men det er tydelig at utviklingen har
gått sin gang. Boman sa nå at det som nå skjeddet
fant sted tidligere enn den svensker'r:egjering ønsket.
De hadde tenkt å legge dette fram sammen med en
økonomisk pakke antagelig i slutten av september¡
men iallfa1t på et vesentlig senere tidspunkL ènn
det nå hendte. Det som er skjeddr êF at den svenske
krone er kommet under så sterkt press at regjeringen
fant det nødvendig allerede nå å gå til det skritt
de nå har bestemt.

Vi har siden onsdag kveld foretatt et
omfattende arbeid for å se hvilke alternativer vi
står overforr og en rekke alternativer er for så vidt
drøftet og delvis beregnet. Dette skjedde i kontakt
med Norges Bank. vi har også hatt kontakter rned
Danmarkr direkte med den danske økonomiminister Hække-
rupr og Norges Bank er i kontakt med Nationalbanken i



H E}'1M E LIG
rT )+

(ME )
Københavnr og ví drøftet dette senest i Regjeringen
i går. I dag morges hadde vi et møte med Kontakt-
utvalget slik at arbeidslivets parter er informert
om dette. De har gitt uttrykk for visse synspunkter
selv om de selvfølgelig ikke var i stand til å tra
noe endelig syn på Oette på så kort varsel. Dess-
uten har Norges Banks direksjon behandlet saken.
Dette kan kanskje sjefsdirektør Getz hJold redegjøre
for etterpå. Regjeringen har på denne bakgrunn
kommet tit følgende standpunkt: For det første at
Norge forblir i valutasamarbeidet. Etter vår opp-
fatning skal det meget ekstraordinære forhold ti1
om vl skulle forlatet:dette samarbeidet. Det ville
etter vår mening være i strid med de retningslinjer
vi eIlers følger i internasjonalt samarbeid. Vi bør
etter vår oppfatning så langt som mulig fortsette
deltakelsen i et samarbeid som tross alt er det
eneste stabiliserende element i valutasamarbeidet.
Den danske regjering har samme oppfatrbing av dette
som oss. Vi mente at vi på bakgrunn av den svenske
devaluering var tvunget til å foreta en korreksjon i
forhôtd til rrslangentt. Vi er kommet til at vi vil gå
inn for en kursjusteríng på 5 pst. i forhold tÍl
tyske mark, og da tilsvarende overfor de andreItslangett-valutaene i den grad de ikke endres'. Jeg
vil understreke at dette er et forhandlingsutspill.
Vi må forhandle om dette innenfor nslangeñrr. Det'
vil bli et møte i Frankfurt i ettermiddag kl. 18 hvor
vi vil legge fram vårt, synspunkt og be om at de
øvrige land godtar en justerÍng på 5 pst. i forhold
til tyske mark og de øvrige valutaer i den grad de
ikke endrer seg i forhold tit tyske mark. Det sarnme
vil danskene gjøre. VÍ kan ikke på,.forhånd si med
sikkerhet hvorvidt dette blir godtatt. Vi må anta
at vi blir presset i retning av å ikke gå så langt.
Det er sterk motstand innenfor tslangentr mot store
endringer¡ men vi håper dette skal bIi resultatet.

Det som lígger bak våre vurderinger, er
følgende: For det første er det viktig at norsk
konkurranseutsatt industri ikke blÍr svekket ved
dette¡ men itc:den grad det er mulig helst får en
forbedret stilling. Når man ser isolert på denne
,kursjusteringenr vil den - hvis man regner med
uforandrede forhold fram til L978 føre til at de
gjennomsnittlige lønnskostnader pr. produsert enhet
i norsk konkurranseutsatt Índustri blir redusert med
1r5 2 pst. i fremmed valut,a i 1978¡ slik at det er
en viss forbedring i dette forholdet hvls man tenker
seg andre forhold uforandret. Men det er klart at i
forhold til Sverige får man en forverrlngr 1r5 - 2
pst. er gjennomsni-tts'tall¡ og det dekker da en for-
skjellig utvikling, slik at i forhold til Sverige blir
det en forverring som vi ikke har regnet ut på dennq
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o^mãten. I valutatermer betyr det at svensk valuta

i morgen - hvis rnan føLger dette opplegget - vil
være om lag 7 pst. svakere i forhold til norsk
krone enn den er i dag. Dette er det ene hensyn.
Det, andre hensyn er selvføIge1ig at vi ikke må gå
så langt at vi setter i gang ytterligere pris-
stigning som vil være meget vanskelig å kont,rollere
hvis den først har fått store dimensjoner. Jeg vil
f.eks. barê nevne at Í Sverige vil konsumprisbtig-
ningen i år antageligvis - vi vet ikke sikkert - b1i
i størrelsesordenen 15 pst. og neste år kanskje
høyere enn dette. Ðen svenske regjering vil selv-
følgelig forsøke å unngå at kompensasjonskravene i
forbindelse med lønnsoppgjørene etc. bIÍr fot store.
Dette er jo et helt avgjørende moment i denne saßnt€n-
heng, men man kan ikke unngå at man setter i gang en
ganske omfattende virksomhet for å kornpensere kqstnads-
økni.ngener og at det etter hvert nok vil føre til at
den øyeblikkelige gevÍnst som svensk industri måtte
får med dette spises opp. Hþør raskt dette vil går
er ikke godt å sir det avhenger av størrelsen av
kompensas jonskravene o
virkelÍggjort. Men de
en viss tid vil denne
mye at sammenliknet me
gevinst, i forhold tÍl, men som har lavere kostnads-
utviklirEr vi1 dette bli en relativt tidsbegrenset
gevinst. Det har iallfall vært en viktig faktor bak
vårt resonnement at man ikke med.dette skulle bidra
ti1 en ytterligere prisstigning som ville vanskelig-
gjøre det arbeid vi ellers driver for å senke pris- og
kos tnads s tigningen.

Vi har gjort et regnestykke over hva
dette norske tiltak vil innebære for konsumprÍ.sene,
og vi har anslått en økning av konsumprisene Í 1977
meO Or2 pst. og i 1978 med-O¡6.pst. bet ligger etter
min oppfatning forholdsvis optimistiske betraktninger
med hensyn til graden av kompensasjonskravene bak
dette. Man kan jo forestílIe seg i hvilken grad
dette utnyttes av }ønnstakerorganisasjonene eller
andre organisasjoner til å kreve rrì€f,. tr¡år vi har
valgt et såpass lavt nivå for kursjusteringen som
5 pst. - sonì i gjennomsnitt overfor alle land innebærer
en devaluerinq på 2r3 pst. - blÍr dette tross att ikke
en større faktor enn mange andre faktoref. Dette er
altså ikke enkettvis blitt en så stor faktor at man
av den grunn behøver å reise spesielle kompensasjons-
kravr og det bør heller ikke bli noen særlig dominer-
ende faktor ved Iønnsoppgjøret tiI våren, hva det,
selvfølgelig vil bli i Sverige fordi det der har en
ganske annen dj-mensjon. Det er forskjellen i dimensjon

hvilken grad det blir
r all grunn til å tro at etter
kningen være redusert såpass
and som Sverige nå får

qi
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vir
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vi mener er ganske avgjørende i så henseende. Derfor
mener vi at ãisse optimististe anslagene hva angår
virkningene på konsumprisener vi1 holde. Men det er
klart at ved å legge seg på et nivå sorn ikke gir
noen momentan konkurranseforbedringr men det
motsatteT for de industrier som Í særlig grad kon-
kurrereí med svensk industri, vil man få behov for
særlige tiltak overfor denne del av vår industri.
Det er klart at her trengs det en rekke tiltak til
gunst for de bransjer soñ i særlíg grad er i en slik"
konkurransesituasjon at den svenske devaluerirlgen
spiller en betydelig rolle for dem. Vi vil ta kontakt
med de organisasjonerr både Industriforbundet¡ LO og
særorganisasjoner, som er mest direkte involvert i
detter vi har ennå ikke hatt mulighet til å diskutere
dette. Vi mener vi bør drøÍte dette gjennom sammen
med dem. Saken er såpass ny og konfidensiell at vi
har ikke hatt mulighet til det¡ men vi vil arbeide så
raskt som mulig for iå legge fram tiltak som kan lette
problemene for de bransjer som er særlig berørt av dette.
Det gjelder selvfølgelig særlig treforedling, men det
gjelder også en del andre bransjer. på den annen side
er det også klart at dette er et tilleggsmoment - ikke
særlig stort, men likevel et tilleggsmoment - til- det
prispress som er i økonomien. Det er enda viktigere
enn tídligere at man finner fram tit tiltak som
ytterligere kan dempe pris- og kostnadsveksten.
Regjeringen reíste da i møte i Kontaktutvalget i dag
spørsmål overfor de organisasjoner som der er medr oill
de er viltige til så raskt som mutig å komme sammen
for å drøfte slike tiltak - det kan gjelde problemer
som lønnsglidning og en rekke andre spørsmål - og det
var dee vitlige til. Da velger man i realiteten et
alternativ som er aùnerledes enn det svenske¡ i den
forstand at man forsøker å dempe pris- og kostnads-
effektenç¡ og dermed kommer man forhåpentligvis i den
situasjon at de konkurransevinninger svenàk industri
nå fårr vit b1i tidsbegrenset. Vi får en periode
foran oss hvor man får en slik situasjon¡ men den er
begrenset i tidr og det vil etter vår oppfàtning
innebære den fordel at man får en bedre kontroll
over utviktingen. Jeg for min del ville anse det som
ikke umulig, men som meget vanskelig å få til et
kombinert óppqjør hvis man hadde valgt en linje med så
sterk devaluering som den svenske. HvÍs man derimot
i hovedsak fortsetter den linje vi hittil har fulgtt
med de ekstra tiltak jeg har nevnt¡ mener vj- at det
tross aIt er muligheter for å få løsninger i inntekts-
politikken som vil dempe de nominelle økningene i
19?8. Vi har for øvríg også i gang et aabeid for å se
på prisreguleringen med sikte på å skjerpe den på de
punkter hvor det fremdeles er muligheter for å giøre
det.
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Jeg vil endelig nevne, at en selv-
følgelig også ser dette i nøye sammenheng med
det økonomj-*e opplegg for øvrLg som vi akkurat
i disse dager holder på å diskutere. Vi vil
fortsette det arbeidet som er i gang for å dempe
etterspørselsveksten på viktige områder for på
den måten også å minske tendensene til press i
økonomien og kostnadsglidning. Det gjelder
kredj-ttpolitikken både for private banker og
statsbanker¡ det gjelder den offentlige sektors
utgiftsøkning, som selvfølgelig må gå inn i
budsjettoppleggetr slik at en må se disse tiltakene
i sammenheng med det arbeid rnan gjør av generell
karakter. For så vidt, kan man si at det er en
fortsettelse av den linje vi har fulgt hittil.
Det kommer et ekstra moment inn i bildet som
skaper en del nye problemer for oss, men vi mener
at med det opplegg som nå foreligger, skulle man
ha rimelige muligheter for både på den'ene side
å kunne fortsette arbeidet'for å dempe prisveksten¡
og på den annen side ivareta de konkurranseutsatte
bransjenes Ínteresser på en rimelig måte.

Jeg tror så jeg vil be sjefsdirektør
Getz l¡lold om å si titt om Norges Banks behandlÍng
av denne saken.

FORMANNEN: JEg takker først for rede-
gjørels€n.

.OOprr-s pa a
eg ror om

få en redegJør
før man stipper ordet fritt til spørsmål eller
kommentarer.

SJEFDIREKTØR KNUT GETZ WOLD¡ VÍ er jo
på samme måte under-
rettet om at den svenske regjering og Sveriges
Riksbank har drøftet devalueringsspørsmålet. Vi
hadde møte i direksjonen fredagr og flertallet der
går inn for at Norge ikke skal forlate tfslangenil,
men foreta en moderat kursjustering, uten at dette
er tallfestet. Men tall som det finansministeren
antydetr vil ligge innenfor rammen av hva man vil
regne som rimelÍ9. Et mindretall¡ nestformann
Skånland, mener at vi skulle følge Sveriges eksempel
og gå ut av t'slangentr, fordÍ den får redusert betyd-
ning når Sverige går ut, og fordi stabiliteten ikke
er tilstrekkelig verdt i forhold tit den binding
den betyr på vår handlefrihet. Flertallet består
da av Otto Totland og Juul Bjerke som var til stede

iteen vil sette meget stor
else fra sjefsdirektøren
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- Cappelen var ikke til stede, men jeg bar drøftet
det med ham og han er også enig i det- og av meg
selv. Borgen hadde forfall.

For kort å oppsummere: Det system vi
deltar ir er en slags mellomting mellomi-ldet gamle
fastkurssystem og et fritt flytesystem. Det har
betydd og betyr stabilitet overfor en stor del av
vår utenrikshandel¡ 40 - 45 pst.¡ selv om den vil
reduseres til under 30 pst. hvis Sverige går ut.
Men det er på det rene
gått ut, har tiL hensik
Frankrike og en kan ogs
Storbritannias økonomi
igjen. Det har jo vis
i dette systemet. Innvendingen er naturligvis at
så lenge Tyskland er det eneste store medle'msland¡
blÍr tfslangenrr knyttet sterkt tÍl Tyskland som har
lavere inflasjonsrate enn de andre. Men det er for
så vidt et prãblem som allá de andre landene:
Danmark¡ Norge, Sverige, Holland og Be1gia¡ har
felles. Inflasjonsraten i disse fem land innbyrdes
er det ikke stor variasjon ir tog det har jo'vist
seg ved de revisjoner av intervensjonskursene som
ble gjort i oktober i fjor og i april i år, at man
kan få en t,ilpassing. Hvor kronen effektivt vil
tigge i forhold til andre valutaer¡ avhenger av hvor-
dan de andre beveger seg. Men den handelsveide kurs
ligger nå på omtrent samme nivå éom for et år siden,
så det har for så vidt ikke vært noe ytterligere
press oppover.

Jar her skriver Eivind Erichsen at¡Skånland er vel enig med de andre i kursspørsmålet,
men dissensen går på hvorvidt Norge skal forbli i rr

ttsf¿¡gs¡tt.tt Jar langt på vei¡ Íìên jeg har inntrykk
av at han mener vi skal ha en noe større devaluering,
ikke like stor som svenskenes¡ men et stykke på vei
i den retning.

De internasjonale perspektiver på Cette
er jo ganske viktige. f?Slangentt êrr som finans-
ministeren sâr det eneste stabiliserende element i
internasjonal valutapotitikk i dag. Avtalen har hatt
et bet.ydelig omfang, og kan komme til å få det
på nyttr det vet man ikke. Norges Bank har to
ganger etter anmodning av Regjeringen søkt om å få
fortsette i den foreløpige ordning som vi gÍkk inn i
da vi var søkerland til EF, og fått dette godkjent.

at en de1 av de land sorn har
t å gå tilbake. Det gjelder
å håpe på at, bedringen i
vil bringe det på den vei
t seg å være en fleksibilitet



(ME)

HEl\'1I.,1 ELIG
TT9

Men frslangentf er nå en helt annen økonomisk
gruppering og er ikke noen ren EF-Ínstitusjon.
Og jeg vil jo si t jeg synes det er betenkelig
og beklagelig at svenskene, når de først fant
å ville gå ut og foreta en kursreduksjon¡ ikke
iallfalI anmodet om å få den godkjent innenfor
ftslangentr. 96t1 vi11e kansk je blitt vanskelig¡
men Oet vitte i tilfelle vært lettere om de så
sa at da beklager vi å måtte gå ut. Det var
det Frankrike gjorde i fjor¡ og de Lar nå sikte på
å komme inn igjen. Deter på det rene at Danmark
fortsetter. Dette er i det hele tatt et kurs-
samarbeid som har vært av betydelig verdi.
Jeg vil legge til her noe som er viktig for Norge
i valutapolitisk henseende, nemlig at vj- står
utenfor en rekke av de viktigste internasjonale
samarbeidsorganer på dette område. DeL gjelder
lO-landsgruppenr og vi har bare tilknytning som
observatør i den svenske delegasjon i WP 3 i
OECD og er utenfor styret for BIS osvær organer
som Í realiteten er avgjørende. Dette medlemskap
i rfslangenrf har bedydd en vesentlig forandring i
så måte. Det er eni:økende grad av samarbeid.
Finansministermøter har vært holdt også ut,enom
kursrevisjonene. Og sentralbankene har særdeles
stor nytte av dette samarbeidet¡ nåde 'gjennom
møtevirksomhetr gjennom Bank for International
Settlements og'ikke minst i det daglige løpende
samarbeid, som gir en informasjons- og påvirk-
ningsmulighet som er av særdeles stor verdi.
Totalt sett synes det derfor for meg meget
betenkelig om Norge skü¡1le ta initiativet til å
gå ut. Den konklusjon flertallet i direksjonen
er kommet tilr er i samsvar med finansministerens
syn uten nøyaktig tallfestingr men 5 pst. må vel
anses som en rimelig revisjon. En festet seg
opprinnelig ved 4 pst. ¡ nìên 5 pst. ligger vel
helt innenfor rammen av det som kan anses som en
revisjon som i rimelig grad tar hensyn ô$så
til de underliggende økonomiske forhold.
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FORMANNBN: Jeg takker også sjef
Wold for Feãëgjlrelsen og gir ordet fritt

#direktØr Getz

KÂRE KRISTIANSEN: Jeg festet meg ved - og det
er vel- også noe av Oet viktigste her at etter at Stor-
britannia har gått ut av ltslangenrr, er nå vår andre
store handelspartner, Sverige, også på veg ut . Det er
kanskje på den bakgrunn Skånlands innstilling må ses.

SjefdirektØren nevnte at ca. 30 pst. av vår
handel nå vil omfatte de l-and som står igjen i tfslangenr'.
Men mitt splrsmål er: Når man har regnet at man ved de
tiltak som Regjeringen nå annonserer, skulle komme ut av
det med en fordel på kostnadssiden pâ- I,5-2 pst. - bort-
sett fra den forverring som vil finne sted i vårt forhold
til Sverige - hvordan har man da ansett forholdet til
engelske pund? Storbritannia er jo ikke i ttslangentr,
men d.et relative kursforhold vi1 selvfllgelig b1i påvirket
av devalueringen. Hvorledes vil dette s1å ut?

Jeg forstår det videre slik at man har forsþkt å
ta hensyn både til kostnadsnivået og ti1 de konkurranse-
utsatte industriers forhold, og at disse omsyn er avveid
mot hverandre, slik at man mener å fra funnet det rette
balansepunktet mellom de to kr¡rssende hensyn. Jeg for-
stod at dette har vært Latt opp med organisasjonene i
kontaktutvalget, men jeg fikk ikke helt klart for meg i
hvílken grad disse hadde sagt seg villige til å vurdere
graden av kompensasjon som kan bl-í aktuell-, oB i hvilken
grad, man kan regne med vilje tif å holde kompensasjonen
på et rimelig nivå når den tid kommer, Er det gitt noe
tilsagn om dette eller er det flytende?

ERLAND STBENBERG: Sjefdireklþr Getz lrlold sa at
han nok mente svenskene burd.e ha ventet med å melde seg
ut av tfslangentt til- de fÍkk se om de fikk godtatt en 10
pst. devaluering. Når svenskene eiØr dette på forhånd,
kan d.et íkke tenkes at de da nærmest innså at de kanskje
ikke vi.lle få det godt att , og at det kan være noe av
grunnen til al de nå velger å melde seg ut, for dermed
å få en stþrce handlefrihet ? Da melder også splrsrnå1et
seg for oss: Hva om vi ikke skull-e få godtatt en 5 pst.
kursendring í forhold ti1 tyske mark? Hvordan akter
Regjeringen å forholde seg da? Vi1 man bare akseptere
det som måtte blí besluttet, e1ler vi1 splrsmålet even-
tuelt bli tatt opp ígjen med den utvídede utenrikskomite?

SVENN STRAY: Finansministeren nevnte at 5 pst.
devaluering-avffiorske kronen var beregnet å vitte
fþre tíl eñ prisstigning på 0r2 pst. i år og 016 pst. i
L978. Er det foretatt noen beregning på hvor stor pris-
stigningen ville bli i tilfelle vi fulgte svenskene ful-lt
ut?
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FORMANNEN: Jeg vet ikke om jeg også kunne få
lov å kaste inn et splrsmå1 - jee håper det ikke er for
naivt og et al-tfor tydelíg vitnemål om mangelfull inn-
sikt i disse vanskelige problemer: Hvordan er de sann-
synlige virkninger for det internasjonale valutamarked
totalt sett? Kan man regne med at f.eks. den norske.
kronen: oB for så vid.t o[så den svenske kronen, vis à
vis pundet vil bli påvirket i den retning man her til-
sikter, eller kan man ri-sikere at andre land fþIger
etter i samme retning, slik at vinni-ngen går opp i
spinningenreller de positive effektene i hvert fa11 blir
til-svarende redusert ?

myndi-ghetene for å drþfLe þíLtak
kostnadsstigningen, ligger det ve
vilje til å dempe dette ned, så j
i Kontaktutvalget i dag ialIfall
fllgelig kom det vel brått på dem når det gjelder de kon-
krete tiltakene det dreier seg om, men i og med at de for
så vidt fþLger opp dette, er jeg ikke noe pessimistisk i
så henseende. Det henger da sammen med stlruelsesordenen
av kursjusteringene.

Steenberg splr hva som vil skje hvis man ved
mþtet i ettermiddag ikke får godtatt 5 pst. kursjustering
innenfor slangesystemet. Vi som reiser dit ned, har for
ordens skyld fått en fullmakt tif da å vurdere rrslangerr-
medlemskapet. Vi regner det som l-ite sannsynlig at det
vit b1i aktuelt, men dette bare for å være helt på den
sikre siden. Â komme tilbake til den utvidede komite
mener jeg vil være meget vanskelig, fordi ti-dsmomentet
vil gjØre det ganske umulig. Vi må faktisk operere med
telefonkontakt med Osl-o, og da i flrste rekke med stats-
ministeren.

PPKLBPBRSRÂDSTAT
manom

Når det gjelder Kåre
t fått tilsagn fra orga-
sjonen på et rimeli-g nivå,
på så kort varsel. Det

i og med at organisa-
11íge til å eå sammen med

ha
e kompensa
va:: mulig

lem. Men
lget er ví
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i forhold til pris- og
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Så til Strays splrsmål om hvordan prisstigningen
litt om vi fulgte Sverige. Jeg vet ikke, (hen-
il Øíen:) vi har vel ikke regnet ut det?

BKSPEDTSJONSSJEF ARNE ØfgN: Men vi har et
utgangspu

STATSRÂD PER KLEPPE:
man are p lrcêÂÞ

En ting er selvfltgelig
på i forhold. ti1 det,a

hþyere tall for Sverige, men det er ikke så enkelt. Som
jeg fo::slkte å fremstille innledningsvis, er det et vÍsst
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punkt hvor kompensasjonskr"avene kommer med stlrue
tyngde. Llnnstakerorganisasjonene kan nok 1eve med
mindre korreksjoner. Den nedskrívning vi nå foretar,
er på 2 ri pst. i forhold til verden totalt sett og 5pst. í forhold til Tyskland og andre valutaer innenfor
valutasamarbeidet. Den er såpass begrenset at vi ikke
venter at det vil utllse de store mottiltakene. Hvis
man derimot hadde fulgt Sverige, ville det ikke vært så
enkel-t. Vi måtte regnet med mer massive krav om kompen-
sasjon fra en lang rekke grupper, med det vanlige resul-
tat at man får en kjedereaksjon gjennom systemet.

Jeg tror personlíg at virkningen på pris-
stigningen av tiltak tilsvarende det svenske vifle være
stþrce enn det man skulle vente av forholdet mellomjusteringene. Man vil altså få en stþrce effekt i
systemet, men den vil avhenge av hvor store kompensa-
sjonskravene vil bli, altså reaksjonen på dette. Både
Sverige og Norge står overfor lfinnsforhandl-inger til
vårenr og ma.n vil da når man kommer så langt, få et
eksempel på hvordan dette fungerer'. Det er selvfllgelig
ikke lett å forutsi nlyaktig hvord.an dette vil bli. Jeg
tror uten videre man kan si at fagbevegelsene både i
Sverige og i Norge er så forstandige at de ikke vil
komme med urimelige krav, men på den annen side vil man
i forhold til medlemsstokken komme, i en veldig vanskelig
sti1líng hvis man ikke forslker å bevare realllnns-
standarden. Jeg tror d-erfor ikke det er mulig å gi et
helt gjennomtenkt anslag over prísstigningen hvis vi
hadde fulgt det svenske eksempel.

Oftedal spurte om virkníngen av dette på det
internasjonale valutamarked totalt sett, Det er klart
at det som nå skjer, er en liten ting internasjonalt
sett. Det vil ikke få noen betydning å snakke om for det
internasjonale valutamarked. Hvis dette hadde fþrt til
at valutaslangen gikk i oppllsning, hadde det selvffllge-
lig fått stþrce virkníng, men så lenge man bevarer den,
vi1 det ikke få store virkninger. Hva som víl skje med
andre land, vet vi selvfllgelig ikke. Dollaren og pundet
har jo beveget sêgr og likeledes andre valutaer. Det vil
således bare være llse gjetninger. Det er imidlertid
klart at i den grad disse landenes val-uta blir svekket
i forhold til den norske og den svenske kronen, vil man
få en mindre effekt, Det lnar i den senere tid vært en
tendens til styrkíng av pundet, men hvor lenge det vil
vare: €r ikke lett å si,

Det var kanskje Kåre lfuistians-en som også spurte
om forholdet til det engelske pundet. Det vil helt bero
på hvilken vurdering en har av kursbevegelsene. Det har
ikke noen greid å forutsi.

KÃ,RE KRISTIANSBN: Mitt poeng var: Hvil-ke forut-
setninger@r grunn når det gjel-der d"et rela-
tive forhold mellom kronen og pundet, i det anslag som
viÊer en fordel på 1.5 2 pst. for den konkurranseutsatter.ndustri tctalt bett-Êom fiiransministeren nevnte?



I

(AGo )

HEM}TELIG IB]

STATSRÂD PER KLEPPE: Det eT d.et S amme som l-
d til tyske mark, 5 pst. lyeblikketig virkning.
ikke noe grunnlag for å fastslå bevegelsen, den
i ulike retninger, men d.et er bare momentane

forhol-
Vi har
kan eå
virkninger vi får fram.

SJBFDIREKTØR KNUT GETZ WOLD: DCt ET litc å Si
i tillegg r sagt. Det er
forbausende, som Steenberg var inne på, at ikke svenskene
har halt det opplegg at de insisterer på denne ned-
skrivning, men gj þr deb innenfor slangenr og eventuelt
hell-er sier at de går ut hvis det ikke blir godtatt.
Jeg har forstått at de har overveid det og kanskje
funnet det mindre sannsynlig at de vill-e få godtatt en
slik nedskrivning. Men de har ikke sett det som ute-
lukket at den ville bli akseptert. Situasjonen er sann-
synligvis at de selv om den ble akseptert ikke fort-
satt vil1e knytte seg til D-mark.

Så til det splrsmål formannen reiste. Jeg håper
det er riktig at hel1er ikke den svenske kronen er tï1-
strekkelig viktig, men det ligger en risiko i at dette
kan betraktes som en konkurrerende devaluering med. fare
for internasjonale kjedereaksjoner. Jeg spurte nin
svenske kollega om de ikke hadde tenkt på dette. Han
svarte da: Jo, i hØy grad, men det argumentet har vi
brukt for a1t det har vært verdr og dermed har vi fått
presset nedskrivningen ned ti1 10 pst. Det var planlagt
atskillig mer. Men siden det dreier seg om verdens
rikeste industriland, vi1 det vel kunne b1i betydelige
reaksjoner i andre land på dette.

SVENN.STRAY: Jeg vi1le gjerne få lov til- å for"-
fllge litt videre mitt splrsmål i flrste omgang. Jeg
forstår godt at det ikke er så lett å beregne hvilke
kompensasjonskraV man kan bIi stilt overfor og b1i nþdt
ti1 å akseptere under de forskjellige .alternativer. Jeg
går imidl-ertid ut fra at de tallene på 0 12 og 0 16 som
finansministeren gavr under forutsetning av at vi fþLger
Sverige halvveis r et utregnet på grunnlag av at man har
regnet med at man skal slíppe noen vesentlige kompensa-

eventuelt blir stilt overforr og muligheten for at de
kunne bli hol-dt innenfor rimelige grenser også i det
andre alternativet. Er det så enkelt som at 10 pst. gir:
0r4 og Lrz? Jeg går ut tra at det ikke er det. Men jeg
var i-nteressert i 3" hþre litt nærmere om dette.

sjonskrav. Jeg var i grunnen ikke interessert i å hlre
annet enn hva de tilsvarende tal1 ble hvis vi gíkk opp
til 10 pst., slik at også komiteen kunne få en liten
mulighet for å vurdere hvilke kompensasjonskrav man
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Jeg er interessert i å víte om
en eventuel-l virkning på syssel-

et det slik at norsk treforedlings-
noe ugunstígere situasjon enn

der oss på nivået 5 pst. og

STATSRÂD PER KLEPPE:
spesiell r ng her a for O

Vi regner ikke med noen
d ti1 hva ví ellers hadde

lagt opp til, faktisk en forbedrinel av konkurransesitua-
sjonen isolert sett overfor verden som helhet, sl-ik at
den forverring overfor Sverige som blír et resultat av
dette, burde bli oppveid av fordel-en på andre markeder.
Det er mulig at Øien skal si litt mer om beregningene,
fordi han har vært ansvarlig for de.m.

Det samme kan sies når det gjelder Strays
splrsmåI om prisene. Nå fllger vi ikke Sverige hat-vveis,
Vår devaluering overfor verden er 2 rJ pst. , mens Sveriges
er 10 pst., så det er et ganske stort sprang. Når vi
endrer kursen i forhold til tyske mark med 5 pst. o svarer
det til en endring for Sveriges vedkommende i forhold
til tyske mark og de valutaer som ikke end"rer s€gr på
bortirnot L2 pst.

EKSPEDISJONSSJBF ARNE Øfgm: For det flrste:
Når det gj elder splrsmålet om prisene, er det avgjlrende
her, som finansministeren sâ, graden av kompensasjon.
Hvis vi regner med samme kompensasjon, burde vi i I7TB
få en priseffekt på omkring 2r! pst. Det ligger svært
lite kompensasjon i det. Men på den annen side illu-
strerer det at hvis man tenkte seg at dette utllste en
prosess hvor ingen var villig til å bære noe offer,
måtte den prosessen stoppe fþrst når prisene hadde gått
opp med 10 pst. Flrst da ville ingen ha oppnådd noe.
Det il-lustrerer på en måte det finansministeren var inne
på, hvilken inflatorisk prosess man risikerer å sette i
gang ved en slik devaluering.

Det bØr far þvrig understrekes at når jeg her
snakker on l-0 pst. , er det 10 pst. effektívt, dvs " i for-
hold til- et gjennomsnitt av alle andre valutaer. Med
andre ord: Svenskenes beslutning er slik at hvis Norge
fulgte dem helt ut, vil1e de deval-uere mer i forhold til
tyske mark enn om Norge ikke fulgte dem fullt ut.

Når det gjelder virkningen på hver enkelt
næring, har vi ikke kunnet utfþre omfattende beregninger
som vi-ser hvordan denne ville bli. Som finansninisteren
nevnte, har en hatt som utgangspunkt at en vil î^nnrette
politikken sl-ik at en får samme sysselsettingsutvikling
totalt sett i begge tilfeller. Den industripakken vÍl
kunne brukes nettopp for å hindre at visse næringer
rammes for sterkt av den svenske devalueringen
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Konkurranseevnen skulle bli noe forbedret av
valutakursendringene, slik at di.sse faktisk skulle
virke ekspansivt på eksportsiden. Men dette er margi-
nalt, Det er tross a1t en ganske liten kursendring
det er tale offir så det vil bli en nokså teoretisk
beregningseksersis hvis man skal hefte seg opp i d,isse
helt marginale endringer.

PBR HYSING-DAHL: To splrsmåI - jeg er ikke
helt sikkffi titstrekketig oþpñertsom i
stad, i så fall må jeg be om unnskyldning. Det ene er:
Kan det sies noe mer om hvordan organisasjonene i
næringslivet har reagert og hvilke synspunkter Ind.ustri-
forbundet og Landsorganisasjonen har til den fremgangs-
måte man nå vit velge?

Det annet: Finansministeren antydet at hvis
man ikke fikk akseptert de 5 pst. av de samarbeidende
partene, kunne også splrsmåIet om å gå ut melde seg for
oss. Jeg vil da gjerne spflrre: Hvis man kommer i den
situasjon, vil man også under de forhold holde på 5 pst.?
Eller vil man - når samarbeidet likevel ryker - finne
det hensiktsmessig å bruke en annen fremgangsmåte når
det gjelder stlrrelsen av devalueringen?

STAISR.Ã.D PER KLEPPE: Hysing-Dah]_s splrsmål er
nokså nypffienttig iÈt<e overvðid det.
Men rent umiddelbart vil jeg si at de D pst. vi1le være
rimelig også i det tilfelle, Det vi er engstelige for,
er å få en inflasjonsllsning som ví ikke ser slutten på.
Det er nemlig slik at ved å gå inn for en stþrce endring,
spesielt om den blir vesentlig stþrce - det er klart at
marginale ting ikke kan være avgjlrende, men derimot
vesentlig stþrce la oss si en end.ring av samme dimensjon
som den svenske, vil man på kort sikt få fordeler i
konkurranseevnen. Det er helt åpenbart. Men soni jeg
nevnte, kan det lett bli spist opp i tþpet av kort tid.
Man setter samtidig i gang en inflasjonsprosess som man
vet det vil ta lang tid å mestre. Det er dette kontroll-
problem som er så vrient, og som vi er veldig engstelige
for å giØre enda stþrce. Vi har probl-emer allerede i
norsk industri, og vi forsþker ã få dempet dette ned.
Vi har opplevd at det tar lang tid å dempe dette når det
fþrst er satt i gang. Det resonnement ville nok komme
inn i bildet selv om man ikke var med i slangesystemet,
men jeg regner det som hypotetisk. Jeg håperr og jeg
}:ar også grunn for å tro det, at 5 pst. vil b1i godtatt
i drlftingene.

PER HYSIITG-DAHL: Jeg tok dette splrsmålet epp
fordi finansministeren for et /yehlikk siden anty.det at
dette kunne komme ti1 å skje, og at man i så fall ikke
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(AGo) kunne komme til-bake til stortinget. Det var d.erforikke mer hypotetisk fra min side enn fra fínans-
mini-sterens.

STATSRÂD PBR KLEPPE: GTunnen ti]- det er det
ormell-e, àt vi hadde et regjeringsmlte, og at jeg
få en fu1lmakt. Jeg bad også om å få den fut-l-

makten med, ikke fordi jeg regnet det som sannsynlig at
vi ville få bruk for den, men fordi den burde være med
i de ful-lmakter som bt-e gitt.

Det andre splrsmålet ti1 Hysing-Dahl var hvor-
dan organi.sasjonene i næringslivet stilte seg. rndustri-
forbundet har vi ikke mØtt, for de mlter ikke i Kont akt-utvalget. Der mþLer Arbeidsgiverforeningen fra arbeid.s-giversiden, og de vil orientere Industriiorbundet og
andre organisasjoner som er knyttet til dem, om detie.
Jeg vet imidl-ertid ikke hvordan deres reaksjon vil bli,
den vil bli kjent etter hvert. Men som jeg nevnte, vii
vi knytte rndustriforbundet og antakeligvis også bransj e-
organisasjonene som er sær1ig berþrt, tiI en d.rþfting av
den planlagte industrípakken, altså de ti-1tak som må tir,
LO mþtte i Kontaktutvalget og uttalte seg forsiktig, menikke avvisende overfor dette. le var for þvrig vifÍige
ti1 å delta i en drlfting av tiltak som kunne virte pri-s-
dempende.

rent f
måtte

FORMANNEN: Je6g vet ikke om jeg kunne få
stille et-lpj:sTãT som jeg ville rra réiJt hvis de
en pressekonferanse og jeg selv var journalist.
åpenbart at den svenske beslutning har avgjfirend.e
tydning for oss, og at vi er nþdt ti1 å fõreta os
sakens anledning. Men hva er det som er viktigst
anledning? Er det Sverige som samarbeídspartner,
andre ord vår interne handel med Sverige, e1ler e
Sverige som konkurrent når d.et gjelder en del vilc
varer på verdensmarkedet? Kan det svares på dett

STATSRÂD PER KLEPPE: Vi ville atdri ha funnet
på dette
reaksj on
rol1e, e
bedrífte
som gjlr

egen hånd. Det ví eiØr, gjþr vi som en

siden av St
det berþrer
konkurranse

OTTO LYNG:

lov å
tte var
Det er
be-

snoei
i denne
med

r det
tige
aQ

på
på

rd
re

de

svenske tiltak. Det som spiller en avgjfnende
en konkurransesituasjon som en rekke norsl<e
r i i forhol-d ti1 svensk industri. Det er d.et
t nldvendig for oss å reagere. Sveri-ge er ved.
orbritannia vår viktigste handelspartnerr og
forskjellige bransjer ulikt, men dette er

forhold.

som formannen nevnte?
Det er et båd.e ðg, altså begge del-en"
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STATSR,&D PER KLBPPE: Ja, fordi begge ting
kommer inffi er iærlig detie med kon-
kurransesituasjonen som gjþr at vi må ñeagere. For
Tyskland, som er et stort land, vil det i forhold ti1
et lite l-and som Sverige ikke spille særlig roll-e.
Det er et av mange Iand. Det er stlrrelsesordenen
som er såpass víktig for oss, og som gjlr at vi må
reagere, og at store land antakelig ikke vil reagere.

FORMANNBN: Kan vi da sette punktum for dette
mþle og takk
vanlige foru
behandler de
funnet sted.

ef
tse
tte

or redegjØrelsen og avslutte med den
tning at ví går ut fra at Regjeringen
i lys av den diskusjon som her har

Eþr mrþLets slutt vi1 jeg få lov å takke. Jeg
vet at vi atl-e sammen har vært opptatt av helt andre
ting i disse dager, og jeg syns det er meget sporty al
så mange har vært villige til å innfinne seg her på så
kort varsel.

Mþtet hevet kl. l-t+ ,25,


