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MøTB
i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite

fredae den f. desember 1 978 kl. 15.00.

Finanskomiteens med,lemmer var også innkalt.
Mltet ble ledet av formannen, Reiulf Steen.

Fra den utvidede utenriks- og konstitusjons-
komite mltte: Johan J. Jakobsen, Per Karstensen, Lars
Korvald, Odd Lien, Reiulf Steen, Kåre Ï¡lilloch, Liv Aasen,
Guttorm Hansen, Per Hysing-Dahl, Kjell Magne Bondevik,
Rolf Fjeldvær, Arvid Johanson, Håkon Kyllingmark, per A.
Utsi, Einar Flrde, Ingvar Bakken, Sverre L. Mo, Torstein
Tynníng, Thor Knudsen-og Kåre Rlnning.

. Fra finanskomiteen mþtte: Gunnar Berge,
Thor-Eirik Gulbrandsen, Harry Hansen, Sverre Helland,
Anne-Olaug Ingeborgrud, Kristin Llnningdal, Rolf presthus,
Jan P. Syse, Stein ØrnhØi, Arne Skauge.

Av Regjeringens medlemmer var til stede:
statsminister Odvar Nordli, utenriksminister Knut Fryden-
lund, statsråd Hallvard Bakke, Handelsd.epartementetr og
statsråd Per Kleppe, Finansd.epartementet.

Fllgende embetsmenn ble gitt adgang ti1 mltet:
Finansråd Bivind Erichsen og sjefdirektþr rnut Getz l,rlold
(Norges Bank).

Videre var til stede komiteenes sekretærer,
Knut Mlrkved og Haakon Bingen.

Dagsorden:

Det europeiske valutasamarbeidet .
- Statsministeren og finansministeren orienterer.

FORMANNEN: Jeg går ut fra at vi bþr avvikle
dette mfiteFffiktivt-sõm mulig, og gir därfor" ordettil statsmini-steren med en gang.

STATSMINTSTER ODVAR NORDLI: Regjeringen har
bedt om dette mþtet for å konsultere den utvidede uten-
rikskomite og finanskomiteen i enkelte splrsmål i for-
bindelse med vår holdning ti1 det vedtak om et utvidet
valutasamarbeid i Buropa som vi forutsetter vil bli fattet
i EFs rådsnlte 4. og 5. desember. Jeg har t-yst til kort
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innledningsvis igjen å presentere noen synspunkter somjeg gav uttrykk for i Stortinget den 29. november som
svar på et ÈplrsmåI fra Johan J. Jakobsen.

For det fþrste splrsmålet om eventuell fortsatt
deltakelse i et valutasamarbeid faller inn under de poli-
tiske !Þpgaver der avgjfrelsesmyndigheten er tillagt
Reejeringen og Norges Bank. Jeg gjentar dette, iOãt jee
forutsetter at det ikke er ti1 stede en annen oppfatning
av den oppgave og den forpliktelse som Regjeringen og
Norges Bank har når det gjelder den formelle siden av
beslutningen i denne saken.

Jeg vil også peke på aL jee i Stortinget i
samme anledning gav uttrylr-lr- for at det knytter seg be-
stemte krav til behandlingsmåten når det gjelder saker
som har med valutasplrsmål og valutakurser å ejØre. Av
denne grunn
definitive b
dette foreli
rådet har fa
bindelse med
gjlrelse fra
komme med en

finner Regjeringen det nldvendig å ta den
esl-utning så snart det formelle grunnlag for
gger, dvs. så snart som mulig etter at EF-
ttet sine vedtak. Jeg tilflyde videre í for-
dette at hvis Stortinget lnsker en egen rede-
Regjeringen om disse splrsmål, vi1 Regjeringen
slik redegjlrelse så snart det er praktisk

mulig. Men jeg viste også til at jee forutsatte at dette
ikke skulle overflldiggjlre den konsultasjon med Stor-
tingets organer som Regjeringen hadde tatt sikte på å
gj ennomfØre .

Fra Regjeringens side vurderer vi situasjonen
på fllgende måte:

Vi regner med at om det på rådsmþtet 4. og 5.
desember blir fattet et vedtak om et utvidet valutarisk
samarbeid i Europa, víl det av mange grunner og spesielt
av hensyn til vår egen situasjon på valutamarkedet være
formålstjenlig at Regjeringen raskt gir uttrykk for en
holdning ti1 den situasjon som da tegner seg opp. Vi
vurderejr det slik at vi her står overfor en situasjon
der vi blr komme raskt ut med en reaksjon, og der vi noe
senere blr kunne fatte den definitive beslutning. Det er
denne flrste reaksjon Regjeri_ngen fant det riktig å legge
fram for denne komiteen. Regjeringen har satt opp denne
i tre punkter:

1. Norge fortsetter i det nåværende slangesamarbeidet.
Kursen på den norske krone ligger fast.

2. Det nye valutasamarbeid i Aurõõa mltes med enpositiv interesse.
3. Det endelige standpunkt når det gjelder Norges

stilling ti1 dette samarbeid fastlegges etter
at beslutningene i EFs ministerråd 4. og 5.
desember 79TB er vurdert.

Jeg inviterer ikke med dette til en bred reali-
tetsdebatt om de mange problemer og de mange s:pflrsmål som
dukker opp i forbindelse med. vår endelige holdning ti1 et
utvidet valutasamarbeid i Vest-Europa.
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Fordi det har forekommet atskillige spekula-
sjoner omkring hva som er Regjeringens beslutning, ber
jeg om komiteens forståelse for at disse tre punktene i
sin opprinnelige form kan bli offentliggjort.

FORMANNEN: Takk til statsministeren. Jeg gir
da ordet fritt.

JOHAN J. JAKOBSEN: Bare et spØrsmål som jeg syns
det er viktie å få klarlâBt r idet jee ikke vet om jeg har
tolket statsministeren riktig. Han avsluttet med å si
at det som var sagt i redegjlrelseno ikke innebar at man
inviterte til en b::ed debatt. Han sa ikke spesielt om
det var knyttet til dette mØbe, e1ler om det var en
generell uttalelse, som også hadde et videre perspektiv.

STATSMTNTSTBR ODVAR NORDLÏ: Det var knyttet til
dette mþ te.

KÂRE WTLLOCH: Jeg syns ikke ví har fått noen
helt uttlmmende beskjed om hvordan Re gjeringen egentlig
tenker seg den fortsatte behandling av denne saken, men
det fremgikk av pkt. 3 i den opplisting av standpunkter
som statsmínisteren kom med, at det endelige standpunkt
skulle fattes efter beslutnj-ng i EFs organer og efter en
vurdering av denne. Det kan lyde som en formalitet, men
det kan også oppfattes som en realitet, at man skal ta
et realitetsstandpunkt på et senere stadium. Jeg syns
det ville være av interesse å hlre om man efter sakkyndig
vurdering er red,d for at en tidkrevende prosedyre her víl
innebære risiko for skadelig uro på valutamarkedene.
Den normale prosedyre er forholdsvis rask i valutasplrsmål.
Men det er ting som tyder på at en her vi1 kunne få en
noe tidkrevende behandlingsmåte, og det reiser splrsmå1et
om man vi1 kunne få spekulasjoner.

FØr jeg gir noen nærmere vurdering av det, vi1
jeg gjerne hþre inva fagfolkene mener om risikoen for slike
spekulasj oner.

STATSMINTSTER ODVAR NORDLI: Jeg forutsetter at
lriilloch i denne sammenheng ikke regnet med meg blant fag-
folkene, så hvis han f þr mitt svar fnslter en utrednÍng
fra embetsmannssiden, venter jeg.
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KÂ.RE WILLOCH: Statsministeren har for så viAt
var ikke ment som noen uelskverdig-reþt i dett

het. Hvis
var ute ett

det var statsministerens egen vurdering jeg
eFr ville jeg ha spurt ham spesielt.

STATSMTNTSTER ODVAR NORDLI:
1ov til å svare tfkevel ut fra mfn r¡urd
splrsmå1et.

svares fr a embetsmannss

Jeg vil gjerne få
ering av dette

Jeg forstod det som det sku1le
iden. Var det ikke meningen?

Jeg har bygd vurderíngene på en sterk henstilling
fra Stortinget om å få en redegjlrelse om dÌsse splrsmålene.
Dersom Stortinget og det er godt representert i denne
komite lnsker det, er Regjeringen beredt til å gi en
slik redegjlrelse. Det vil nldvendigvis måtte kreve noe
tid, og det er min vurdering at vi her ikke har lang tid.
til rådighet verken for Regjeringens standpunkt eller for
Stortingets behandling. Bakgrunnen for dette er nettopp,
som Willoch viste til, en usikkerhet i forhold til hva
som kan komme til å skje på valutamarkedene i en slik
situasjon. Jeg vil imidlertiO ejerne si at Regjeringen
for sitt vedkommende ikke har tatt noe endelig standpunkt
til denne tidsplanen, bl.a. fordi vi lnsket å hlre ytringer
fra dette mþte.

LARS KORVALD:

FORMANNEN: Var det så at finansministeren lnsketat Getz i¡lo1d skúlle svare på det ?

STATSRÂD PER KLEPPE: Det kunne være av interesse
a hþre hvordan Norges Bank ser på muligheten for uro hvis
man får en mer langvarig debatt om dette i Norge.

SJEFDIRBKTøR KNUT GETZ WOLD: Det er for tiden
meget roti ge forhold på valutamarkedet. En hadde en
spekulasjon i oktober i forbindelse med den tyske opp-
skrivingr oB dette var en betydelig påkjenning. Senere
har det jevnet seg ut, og en stor de1 av valutaen er kommet
tilbake. Vi avviklet nettopp i går en kreditt tit stfitte-
t<jØp på. tilsammen 650 miff . doltar, som vi trakk på
Deutsche Bundesbank. Jeg tror at risikoen er.relativt
liten om det trekker ut, for.dÍ det har kommet rneget kate-
goriske uttalel-ser på dette punkt fra statsministeren og
fra finairsministeren. Dertil- kommer at de vel tillegges
særlig stor vekt, i og med at en nedskriving av knonen
ville stå i strid med den pris- og llnnsstabiliserings-
politikk som det er lagt opp til.
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HeIt vil jeg likevel ikke se bort fra risikoen.
Det er en del ting som har uroet oss. Jeg vil nevne hva
fremtredende representanter for våre to stlrste bedrifterhar uttalt. Borregaards generaldirektþr lnsker en ned-
skriving av kronen på 12 pst. - det var n'þyar<tig presisert.
Norsk Hydros finansdirektþr sÌer etter å ha beskrevet
hvqr mange og omfattend.e utenlandske forbindelser de har,
at alle disse regner med. at kronen vir bri nedskrevet føi
Norge kommer Ínn i den nye valutaordning, noe de regner
med vil skje. Han sier til a1t overmål at man i Norsk
Hydro deler den oppfatning. r dag står det i Aftenposten
at uansett utfall-et vil det foregå en ned.skriving av kronen.
Jeg tror på bakgrunn av den generel_le ro al det itct<e er
noen stor rÍsiko. Men vÍ kan ikke se bort fra at ut-
talelser av denne type kan skape en underliggende uro. En
del av debatten går ikke bare på splrsmålet om man skal
delta i valutaordningen, men også på kursforholdene, og
derfor kan det fØre til en viss uro hvis det trekker ui
lenge.

F
stor, men d
skeligere j
lig at avgj
mulig.

or
en
o1
Øre

å summere oþpr tror jeg ikke ri-sikoen er så
er til stede. 0g naturligvis blir d.et van-
engre tid det tar. Ut fra det er det flnske-lsen kommer så raskt som det er praktisk

LARS KORVALD: Jeg har ikke noe å innvende mot
det statsman steren sa innledningsvis om hvor ansvaret
for valutapolitikken ligger. Det må. da sies med det for-
behold som er innebygd i vår parlamentarisme, som det
heter, og det mØte som holdes her, er et uttrykk for det.

For å holde meg til de tre punktene som ble
trukket oÞpr er det for det flrste å si at vi forbl_ir i
det slangesamarbeidet vi er i, så lenge det eksisterer

så vidt jeg forstår inntil det nye trer i kraft - videre
at man skal si seg positivt Ínteressert i et utvidet sam-
arbeidr og endelig at et defínÍtivt standpunkt skal man
ta senere hen. Det er da særlig det siste punktet jeg vi1hefte meg ved.

Når man her íkke legger fram noe standpunkt nå,går jeg ut fya at organene iallfal-l skal konsultères når-
man kommer så langt at man kan si hvilken holdning
negjeringen vil-l-e foretrekke å holde seg tilr og át man da
også vi1 få seg forelagt og det er antakelig behlrig
bekjentgjort i avl'sen flr det kommer i noe organ, det være
seg luklret el1er åpent - hva Norges Bank, Det valutapori-
tiske råd osv. sier om holdningen ti1 vaÍutasamarbeiãet,
sl-ik at vi har en bakgrunn for å bedlmme det.

Endelig vil jeg bemerke til det statsnrínisteren.
sa om en åpen debatt , ãt jeg er posÌtivt innstilt ti1 at
man skal ha det. Nå sÌer statsmÍnisteren at det må kreve
noe tid, og at man ikke her kan operere med fon lange tids-
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rom. Det er jeg enig i. Tmidlertid mener jeg d.ette er
et splrsmå1 av en slik karakter at det må kunne gjlres
på veldig kort tid. Jeg skal- ikke antyde noen tidsramme
for det, men tidsmomentet sku1le iallfall ikke stå i
vegen etter min vurdering.

STATSMINTSTER ODVAR NORDLI:
bekrefte det Ko rvald sa. UE t/ n.ar nel-

La meg bare få
e tiden vært klart

at Regjeringen vi
også i forhold ti
Regjeríngen tar s
heng vise ti1 at
noe Regjeri-ngen d
redegj lrelsen sel-

1LItr
1dirr
der
ae
v1ø

a de konsultasjoner som er vanlige
enne komÍte og denne forsamling, fØr
standpunkt. Jeg vi1 i den sammen-

som Stortinget ber om en redegjfrelse,
r beredt til å gi, vi1 det i denne
lgelig være en konklusjon som inne-

holder Regjeringens standpunkt.

K¡,RE WILLOCH: Efter mitt skjþnn bþr man ikke
sk ape noe forbilde for at senere valutapol itiske av-
gjlrelser skal- treffes ef;ter en tidkrevende prosedyre.
Jeg kan heller ikke se at. den fremgangsmåte man har fulgt
i tidligere saker, har-vært util-fredsstillende som frem-
gangsmåte betraktet. Jeg tror vi har innarbeidet et
ganske tilfredsstillende system for rådslagning og en
tilfredsstill-ende avklaring av myndighetsområde og ansvar
i disse sakene. Denne sak er likevel noe spesiell.

Tross detr og på grunn av den risikoen som et
tidsforbruk alltid vil kunne fþre med. sêgr selv om det er
grunn til å tro al den ikke er så stor akkurat nå, fþl-er
ikke vi noen trang til å be om at man her avviker fra
den vanlige prosedyre. Jeg skjlnner godt det problem
Regjeringen fller seg stilt overfor dersom en slik anmod.-
ning kommer. Men jeg viI gjerne nevne at vi for vårt ved-
kommende mener at man gjennom den etablerte prosedyre vit
kunne få en tilfredsstillende behandling dersom denne blir
benyttet til så omfattende rådslagni.nger som den gir
mulighet for.

Statsministeren nevnte som pkt. 1 i sin stand-
punktrekke at vi skal fortsette i slangen. Jeg gå.r ut
fra at det var å oppfatte som et standpunkt med gyldighet
utover 1. januar 1979.

STATSMTNTSTER ODVAR NORDLI: Nei.

KÂRE ]^IILLOCH: Da må jee si jeg har misforstått
hvis det ikke gjelder utover 1. januar L979. At ví skulle
fortsette i slangen Ì inneværende år, regner jeg ikke som
noe sær1ig betydningsfullt standpunkt.
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Vil statsministeren svare på det
med ån gang?

ikke på
noen re
det av
grunn t
tepåå

n

STATSMTNISTER ODVAR NORDLT: Jeg ser heller
õ e som en mes ô e9 ørende beslutning som r

gjering har tatt i dette land. Jeg synes bare at
hensyn til den debatt som har pågått, kan være
il å undersLreke at vi ikke øyeblikkelig tar sik-
endre vår holdning til valu taslangen.

xÅnn WTLLoCH: Jeg tror ikke at en slik er-
ng vil ha noén særlig beroligende virkning nårjelder de problemer som Getz l¡told berørte.
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Når det gjelder selve realitetsstandpunktet,
vil jeg si med det samme at dersom denne behandlings-
prosedyren likevel skal trekke ut, vil selvfølgelig
også vi gjerne få anledning til å vurdere alle-argrl-
mentene for og imot. Jeg er ikke på noen måte blind
for at det finnes argumenter ;[g begge de to hoved-
alternativer som synes å foreTîÇge. Men siden dette
er et lukket møte til gjensidig ori_entering, vil jeg
si det slik at jeg for min del foreløpig er tilbøye-
lig til å anta at konklusjonen bør være at man foit-
satt bør delta i det europeiske valutasamarbeid.

JOHAN J. JAKOBSEN: Jeg vil først gjerne slåfast to t ing som jeg tror alle som er til stede her, er
opptatt av. Det ene er at denne saken bør avgjøres så
raskt som det er praktisk mulig, og det andre er at det
ikke er noen grunn til å reise tvil om at ansvaret og
avgjørelsesmyndigheten i valutapolitiske saker tilligger
Regjeringen.

Når det gjelder de tre punkter som stats-
ministeren refererte, tolker jeg punkt 3 slik at det
definitive standpunkt vi1 bli tatt etter toppmøtet i
Brussel og etter at en har hatt tid til å vurdere spørs-
må1et.

Jeg merket meg at statsministeren i sitt første
innlegg uttalte at Regjeringen var beredt til å gi en
redegjøreLse om disse spørsmål dersom Stortinget ønsker
det, og jeg tolker det soßt,êr1 positiv vilJe til å trekke
Stortinget inn i saken. Jeg regner også med at en slik
redegjørelse eventuelt vi1 bli gitt før Regjeringen tar
sitt definitive standpunkt. Jeg forstod statsministeren
slik at denne redegjøretse nødvendigvis vit måtte Ínne-
holde den konklusjon Regjeringen kommer fram til, og at
det er denne konklusjonen Stortinget eventuelt vil bli

b

g
eÂ-

a-
di
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invitert til å uttale seg om.

Hvis jeg forstod statsministeren rett, var
spørsmåIet om en stik redegjørelse skulle gis, betinget
av at StortingeL ønsker det. For å bringe denne saken
et skritt videre, vil jeg for min de1 på mitt partis
vegne i dette møtet gjerne gi uttrykk for at vÍ ønsker
en slik redegjørelse, og da tilpasset en tidsplan som
gjør det mulig for Stortinget å drøfte saken før det
såkatte definitive standpunkt blir tatt. Jeg er klar
over at tiden er knapp, som statsministeren sã. Jeg
vil gjerne antyde - noe Jeg også tidligere har gjort -at det minste Regjeringen kan gJøre når det gjelder kon-
takten med Stortinget, er å gi en redegjørelse som kan
legges ut ti1 debatt. Hvis imidlertid Regjeringen har
andre måter å fremme denne saken på overfor Stoitinget,
er vi selvsagt viltig til å vurdere disse.

Min konklusjon er at det fra vårt partis syns-
punkt er ønskelig med en slik debatt r og på bakgrunn av
statsministerens første innlegg regner jeg med at Re-
gjeringen er beredt til å legge opp til at det kan Ia
seg gjennomføre.

i
STEIN øRNHØI: Jeg er enig/at den måten vi hit-

til r¡ar bãñ'ãliìiïffiïutaspársmål p5, for så vidt har vært
tilfredsstillende. Det som imidlertid er poenget, syns
jeg, er at det denne gang i motsetning til tidligere
dreier seg om noe atskillig mer enn en eventuell kurs-
justering. Det dreier seg i realiteten om Norges for-
hold til EMS. Derfor syns jeg det er galL uten videre å
regne med at en her skal ha som utgangspunkt den prose-
dyre en har brukt ved behandlingen av problemer som er
knyttet til vanlige kursjusteringer.

Ellers er jeg i grove trekk enig med Johan J.
Jakobsenr og jeg slutter meg til det han sa om behand-
lingsmåten. Jeg forstår ikke hvorfor Regjeringen på
forhånd før den redegjør for Stortinget - er nødt til
å sende ut disse positive signalene. Det kan jo virke
slik at noen føLer at det er vanskeligere å Oelta i en
realitetsbehandling etter at disse såkalte positive
sÍgnaler er sendt ut. Jeg vil derfor anmelde uenighet
akkurat på det punkt.

LARS KORVALD:
sa i Stor n9e ,a

Jeg vil bare vise til det jeg
mener vi bør skille mellom be-eg

handlingsmåten når det gjelder endringer i valutaen og
det spørsmål vi nå står overfor. Det er klart at prose-
dyren må være noe forskjelfig når vi skal endre vår va-
luta, og når vi skal tilpasse oss et annet system fordi
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den ordning vi er tílsluttet, plutselig opphører og vi
derfor befinner oss i et vakuum. Når vi skal endre vår
valuta, må det skje plutselig ¡ og helst om natten. Når
vi befinner oss i ên form for samarbeid og skal velge en
ny, kan jeg ikke se at det skulLe være noe til hinder for
at vi fikk en debatt om spørsmålet. Jeg uttalte meg
tif fordel for det i Stortinget og mener å f¡a gjort det
i et tidligere innlegg her, men gjentar det, slik at det
skal være k1art.

rÅne uJTLLOCH: For ordens skyld: I tilfelle
det skulle inntreffe endringer i forholdene på valuta-
markedet som nødvendiggjør en rask standpunkttagen, vi1jeg håpe det er enighet om at man ikke skal franãtings-
Iamme Regjeringen ved nærmest å forvente at den ikke
skal ta noe standpunkt. Regjeringen må ha rett til å
handle dersom omstendighetene tvinger den til det. Jeg
synes det er viktig å si detter og jeg går ut fra at det
ikke er noen uenighet om det.

,T
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STATSMINISTER ODVAR NORDLI:
merknader.

Jeg har ingen

ARVID JOHANSON: Jeg konstaterer at flere av
de parti er som er til stede her, ønsker en slik debatt
og går da ut fra at det vi1 gå i den reLning.

Jeg víl få understreke to ting:
Det ene er det som hr. h/illoch var inne på, at

dersom det skulle oppstå situasjoner av en slik art at
det er nødvendig for Regjeringen å gripe inn, er det en
selvfølge at den får handlefrihet til å gjøre det.

På bakgrunn av den store betydning det har at
det er et fast valutasamarbeid i Europa, kan ikke jeg,
slik statsministeren nå presenterte detr sê noen betenke-
ligheter ved nevnte formulering.

JOHAN J. JAKOBSEN: Jeg vil bare gi min til-
slutning ffinson-nå sa. på bakgrunn av
det vil jeg si at det er en selvfølge at Regjeringen
må ha rett til å handle i tråO med ãet ansvãi og ãen
myndighet som er tillagt Regjeringen i. slike spørsmål.
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EINAR FøRDE: Det eg vi1 kome inn på, gjeld eit
heilt annã@ãfr men eg trur det kan vere'av-inter-
esse.

Det har gått fram av pressa at Norges Banks
direksjgn har handsama denne saka. Eg undrast på om det
går an å seie noko om resultatet av denne handsaminga.

KNUT GETZ b,OLD: Vi føT ger selvfølgelig tif en-
hver tid
møte om

Getz l¡Jol om s onen ar la
Jeg vil gjerne spørre
qt tif grunn de siste

utviklingen av denne saken nøye, og vi hadde et
den i går.

Jeg må si Jeg beklager at det ikke har tykkes
direksjonen å nå fram ti1 enighet i vurderingen av dette
forhold. På bakgrunn av de opplysninger som nå fore-
ligger om det nye valutasamarbeid som synes sannsynlig,
mener flertallet, som består av Hermod Skånland, JuuI
Bjerke og Otto Totland, êt man burde gå over til en ord-
ning som ligner det svenske ?rkurvrt-.System. Mindretallet,
som Kaare Petersen og jeg selv tilhører, mener at vi
fortsatt bør delta i det europeiske valutasamarbeid og
altså søke om assosiering tiI den nye valutaordning.

STATSRÂD PER KLEPPE:

opplysningene om Englands holdning. Jeg fikk nettopp
inn en melding, som selvfølgelig er usikker så lenge
møtet ikke har vært, men som indikerer at Storbritannia
vil være med på hete ordningen, bortsett fra margin-
systemet. De vil tit og med erklære en sentral kurs for
britiske pund knyttet til det nye valutasystem og under-
lagt sarnme konsultasjonsordni-ng som de andre, men de viI
av forskjellige grunner på det nåværende tidspunkt ikke
gê inn i selve marginsystemet. Det er i virkeligheten
så nær en kan komme medlemskap uten å være med i ord-
ningen.

Det kommer imidlertid stadig inn nye meldinger
om hva dette skal gå ut på, og en bør avvente resultatet
av møtet den 4. og 5. desember før en kommer med slike
vurderinger.

Jeg vil bare spørre Getz t¡Iold om det var dette
som var utgangspunktet for dj-reksjonens vurdering.

KNUÎ GETZ IdOLD: Jeg vil nevne at Jeg kJenner
gså har hatt en lang samtale
rde, som rnener å ha frembrakt
et forslag som nå ligger på

den meldi-ngenr 09 at jeg o
med ambassaderåd Spildrejo
de siste opplysninger om d
bordet.
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Som finansministeren nevnte, er det hensikten
ät Storbritannia skal delta som medlem, men ikke fullt
ut. Det vil si at de vil delta i den ECU-ordning, det
samråd om tilleggsintervensjoner og økonomisk-politiske
tiltak som utløses av den ordningen, i fondsordninger
og i de organer som opprettes, men at de tif å begynne
rned ikke vil være bundet av de intervensjonsgrenser som
noen kanskje vil se som kjernen i saken. Men samtidig
skal de rent faktÍsk ta sik,te på å notOe pundet nær opp-
til disse grensene.

Det êrr som man kanskje er kjent med, for noen
dager siden kommet et såtalt rtgreen paperrt fra den bri-
tiske regjering, der den redegjør for grunnene for og
imot EMS, og der den tar et meget sterkt valutapolitisk
standpunkt i retníng av å unngå enhver ytterligere kurs-
nedgang som ledd i den økonomiske politikk.

Vanskeligheten er selvfølgelig å vurdere hvor
mye det ligger i dette. England vil ikke ha noe avtale-
messig bånd på seg tif å begynne med som de andre, men
vil faktisk føre en lignende potitikk. Man har her truk-
ket en parall-ell til Østerrike, som jo ikke er med i den
nåværende slangen, men hvor Sentralbanken faktisk lenge
har førl en slik politikk at schillingen har fulgt slange-
valutaene.

Naturlig nok spiller dette en rolle for dem som
legger avgjørende vekt på Storbritannias og Sveriges
holdning, siden dette er to av våre største markeds-
partnere. Problemet er i realiteten: Hvordan får dette
en konkret utforming, og hvor mye vil det bety i praksis?

FORMANNEN: Ví kan nå lett beve ge oss inn i en
di
id

skusjon som bygger
et det jo på Oet n

på nokså hypotetiske forutsetninger,
åværende tidspunkt bare må Uti for-

modninger om hva som kan bli resultatet av EFs rådsmøte
på mandag og tirsdag.

Så vidt jeg kan sêr foreligger det fire mulige
resultater av dette møtet.

Det ene er at det ikke blir noe resultat i det
hele tatt, med andre ord at er¡ ikke oppnår enighet om
det nye valutasystem som det foreligger forslag om.
Grovt sett kan vi vel si at hvis det oppnås resultater,
kan det i hvert falt teoretisk komme til å foreligge tre
muligheter å velge meIlom. Det ene ytterpunkt er et sam-
arbeid som omfatter Sverige og Storbritannia, og det
annet ytterpunkt er et samarbeid som verken. omfatter Stor-
britannia el1er Sverige. Og det tredje alternativ, som
Iígger midt imellom de to, er at ett at de to land på en
eller annen måte finner en form for deltakelse.
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Jeg har på min talerliste Fjeldvær og ln/illoch
av hensyn til oversikten høre om , det er flere
ønsker å tegne seg. Det er det ikke. Kan
antyde at ví setter strek etter de lalerne?

( Bt^¡ )

101

Så lenge vi ikke har stØrre sikkerhet for hva som vil
bli resultatet av det møtet, tror jeg det kan være
klokt av oss å avvente en omfatLende debatt om reali-
tetene, særlig sett på bakgrunn av at det i dag har
vært uttalt ønske om en redegjøre1se til Stortinget
fra Regjeringenr og at statsmini-steren jo allerede på
onsdag gav uttrykk for at en slik redegjørelse vi1le
bli gitt dersom det fra Stortinget kom ti1 uttrykk et
ønske om det.

Jeg gir uttrykk for dette fordi jeg kan
tenke meg også tidspunktet tatt i betraktning - at
det nok kunne være meget interessant, sett,. fra et, mer
akademisk synspunkL, å føre en diskusjon om europeiske
og internasjonal-e valutaproblemer. Men jeg er ikke
sikker på om de konkrete resultater av en slik disku-
sjon på det nåværende tidspunkt kunne bli særlig be-
tydníngsfulle - f ør vi har bedre kunnskaper om resul-
tatet av møtet mandag og tirsdag.

og vil
som nå
jeg da

ROLF FJELDVÆR: Det var egentlig til dags-
ordenen jeg vi1le be om ordet. Jeg har nemlig oppfat-
tet det slik at vi nå antakelig skal få en orientering
og en debatt i Stortinget omkring disse forholdener og
jeg syns derfor det vil være uriktig å fortsette denne
diskusjonen i, dag.

FORMANNEN: Jeg oppfatter det som en tit-
formannen gav uttrykk for.slutning ti1 det synspunkt

rcÃnn h/fLLocH: Jeg er ikke ubetinget enig i
formannens synspunkt. For det første er valutapoli-
tikken nØdvendigvis fu11 av hypotetiske debatter. Er
det et område hvor man må forberede seg på alternati-
ver på forhåndr êr det nettopp her, og den alminnelige
aversjon mot en debatt av denne type er ikke særlig
ve1 p1 assert.

Når det så gjelder spørsmålet om en redegjø-
re,lse i Stortinget, utelukker jo ikke den at det kunne
være momenter som egnet seg bedre for konsultasjoner
og kanskje på forhånd. Men jeg forstår jo formannen
slik at det ikke er sær1ig grobunn for dette, så jeg
skal innskrenke meg til å spØre om det kan sies litt
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om hva interessegruppene mener om denne saken. Jeg
går ut fra at man har gjennomført hørlngsrunder, at
man har funnet det hypotetiske grunnlag tilstrekkelig
interessant til å spØrre hva de enkelte næringsorga-
nj-sasjoner og andre mener om dette. Det vil for over-
veielsene være av interesse å vite i hvert falt litt
om deres syn.

STATSR,ÅD HALLVARD BAKKE: Vi hAr hAtt Ct
mØte r Radet for internasjonalt økonomisk samarbeid,
hvor de store organisasjoner er represenLert. Alle
de som var til stede der, gav uttrykk for at de ikke
hadde hatt anledning ti1 å behandle dette i sine or-
ggnisasjoner: og at de synspunkter de kom med, var
både foreløpige og stort sett for egen reghing.

Synspunktene på dette spørsmålet varierte,
fra dem som mente at vi nå skulle opprette en vaLuta-
kurv, til dem som mente at vi burde assosieres til
det nye EMS. Referat fra det møtet vil síkkert være
tilgjengelig, men deL hefter da de forbehold som jeg
nevnte innledningsvis, til synspunktene som kom fram,
og vÍ kan derfor ikke uten videre ta dem som uttrykk
for organisasjonenes offisielle synspunkter på Oet nå-
værende tidspunkt.

FORMANNEN: Møtets videre forløp vil da a¡-
gjøre om komiteen deler Willochs eller mitt syn.

Ordet er fritt.

KJELL MAGNE BONDEVIK: Jeg
pa no
som f
et en
SVATE

en brei debatt om detLe n a, þ1.
ormannen nevnte. Jeg hadde bare
kelt spørsmål - om det er mulig
på det:

er ikke innstilt
a. av de grunner
lyst til å sti1le

for Regjeringen å

Hvis det nå er et alternativ, det som forman-
nen nevnte selv om det kanskje ikke er det mest sann-
synlige, men: Om det i det hele tatt ikke blir noe av
det nye samarbeidet på Oet nåværende tidspunkt er det
da grunn til å regne med at de øvrige deltakere i det
nåværende slangesamarbeidet er vil1ig til å fortsette
det :'6amarbeidet man nå har i gang?
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srersnÅo PER KLEPPE: Jeg tror nok at de da
vil fortsette inntil de får en ny ordning, fordi EF
vi1 antakeligvis ikke like å si at man har mislykkes,
De vil nok heller si at de vil- fø1ge det opp i neste
møte; jeg antar det da bare blir en forskyvning i tid.
Jeg kan vanskelig tenke meg at de så å si vil qi opp
et samarbeid av denne typen.

LARS KORVALD:
komme med den bemerkning
merkning, men det har jo
at en åpen redegjØrelse
møter i dette forum både
vurdering.

Jeg vet ikke om jeg bare kan
jeg holdt på å si sluttbe-

ikke jeg noe herredØmme over
selvfølgelig ikke forhindrer
før og etter Regjeringens egen

v]-ser rgJ
forutsett

fra Regjeringens side når det
være den erklæring i tre punkt
ble referert av statsministere

Eller vit det også nti
ti1 offentligheten - jeg tenker
redegjøre1se?

STATSMIN]STER ODVAR NORDLT: Nei, og jeg
en til hva jeg har sagt i Stortinget, at jeg
er at en slik redegjøre1se ikke overfl-ødig-

gjØr de ordinære konsuttasjoner. Og for ordens skyld:
Jeg har hele tiden oppfattet det slik at dersom situa-
sjonen skulle utvikle seg i den retning at tiltak er
nødvendige, så er det forståelse for at Regjeringen
treffer de tiltak' som Regjeringen ut fra sitt ansvar
og sin oppgave da må treffe men igjen: selvfølgelig
via de konsul-tasjoner som i slike forhold er en inn-
arbeidet praksis.

JOHAN J. JAKOBSEN: Kan jeg da trekke den
iel1e utsagn som kommer
gjelder denne saken, vi1
er som innledningsvis
n?

konk lus j on at det eneste offis

g
pa

itt andre reaksjoner
spØrsmålet om en

STATSMINTSTER ODVAR NORDLI: Jeg har bedt
om komiteens tillatelse til å gjøre disse tre punk-
tene kjent. De blir da innholdet i de reaksjoner
Regjeringen for sitt vedkommende vi1 gi dersom deL
blir nødvendig med umiddelbare ytringer fra Regje-
ringens side.

Jeg forutsetter
klusjon av dette møtet at
om å få en redegjørelse i
gen på bakgrunn av hva
beredt til å qi denne.

at jeg kan trekke som kon-
det er et ønske til stede
Stortinget: og at Regjerin-

jeg tidligere har sagt er
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bedt om ordet.

bli sittende et

det tids-
etter å

en så tid-

ikke

Jeg vi1 be
øyeblikk ti 1.

oma

Stortingspresidenten bad meg før han gikk,
opplyse offi: dersom det ble uttalt ønske om en redegjø-
relse for Stortinget, aL man burde søke å finne plass
ti1 en slik redegjørelse den 11. desember; ðv hensyn
til Stortingets øvrige arbeidsplan. Han bad meg opp-
lyse om det, men jeg går ut fra at dette kan bli av-
klart ved nærmere konsultasjoner mellom Regjeringen og
President sk apet .

STATSMTNTSTER ODVAR NORDLT: Jeg hadde forut-
satt at j eg så raskt det var mulig etter at resultatet
av rådsmøtet var kLarlagt, kunne få anledning ti1 en
samtaLe med gruppeformennene bl. a. om deLte spørsmå-
let, og selvfølge1ig med Presidentskapet, for at vi i
fellesskap kunne finne fram ti1 den for saken egnede
tidsplan.

FORMANNEN: Vi går da ut fra at den fremgangs-
måten vi1 b1i fu19t.

rÃNN WTLLoCH:
punktet var senere
ha tenkt gjennom de
krevende prosedyre.

Jeg vil bare si at
det jeg hadde ventetenn

mulige konsekvense.r av

STATSR.Â,D PER KLEPPE: En må tenke på hvor
før'st ved en vurde-mange led de te skal gjennom

ring av vedtakene og deretter konsultasjonsprosedyren
i forhold til de forskjellige organer osv. Dette tar
faktisk tid. Jeg tror ikke det er mulig rent þraktiskå greie dette, med de nødvendige konsulÈasjoner, fØr
den 1.1. desember. Jeg tror det er det tidligst mulige
ti dspunkt.

KARE VI/ILLOCH:
redegjøre1sen.

Vel, jeg har ikke bedt oÌn den



\
[""rËMt'1ËLtG

1rìtr

(BW ) FORMANNEN:
var fra presidentens

Dette er ikke noe fastlåst; det
side ment som en slags informa-

sjon om et mulig egnet tidspunkt. Jeg går ut fra at
de konsultasjoner som statsministeren har uttalt ønske
om i dag, kan finne stedr 09 at en på grunnlag av de
konsultasjonene og i samråd med Presidentskapet finner
fram ti1 et egnet tidspunkt.

Jeg vil ti1 slutt for ordens skyld referere
de tre punkter som statsministeren spurte komiteen om
den hadde innvendinger moL at Regjeringen gjorde of-
fentlig kjent:

1. Norge fortsetter i det nåværende slangesamarbeid.
Kursen på den norske krone ligger fast.

2. Det nye valutasamarbei-d i Europa
tiv i-nteresse.

møLes med en posi-

1 Det endelige standpunkt når det gjelder Norges
stilling ti1 dette samarbeidet, fastlegges etter
at beslutningene i EFs ministerråd 4. og 5. desem-
ber 1978 er vurderl.

Jeg går ut fra at det fra komiteens side ikke
reises innvendinger mot at Regjeringen gjØr disse tre
punktene kjent.

NÅne u/ILLOCH: Det har komiteen etter mitt
skjønn ikke noe med.

FORMANNEN: Siden
jeg det riktig å forelegge
har forstått komiteen slik
vendinger på det punkt.

det ble spurt om det, fant
det for komiteen: og jeg
at den ikke har noen inn-

Møtet hevet k1. 16.


