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MØTE
i den utvidede uLenriks- og konstitusjonskomite

mandaq den 11. desember 1978 l< 1. 15.3o.

Ti1 møtet var innkalt finanskomiteens med-
lemmer.

Møtet ble ledet av formannen, Reiulf Steen.

Til stede var:
Fra den utvidede utenriks- og konstitusjons-

komite: Johan J. Jakobsen, Lars KorvaLd, Odd Lien,
Reiulf Steen, Svenn Stray, Paul Thyness, Kåre tn/il loch,
Jakob Aano, Per Hysing-Dah1-, Kjel1 Magne Bondevik, Rolf
Fjeldvær, Arvid Johanson, Lars Roar Langslet, Ingvar
Bakken (for Trygve Bratbli), Geirmund fhle (for per
Karstensenl, Asbjørn Sjøthun (for Mar.git TøsdaI), Liv
Stubberud (for Guttorm Hansen), Torstein Tynning (for
Karin Hafstad )

Fra finanskomiteen: Gunnar Berge, Jens p.
F1å, Einar Førde, Thor-Eirik Gulbrandsen, Harcy Hansen,
Sverre Hel1and, Anne-Olaug fngeborgrud, Kristin Lønning-
da1, Rolf Nilssen, RoIf Presthus, Arne Skauge, Jan p.
Syse, Stein Ørnhøi.

Av Reqjeringens medlemmer var til stede:
Statsminister Odvar Nordli, utenriksminister Knut Fry-
denlund og statsråd Per Kleppe, Finansdepartementet.

Følgende embetsmann ble gitt adgang ti1 møtet:
Fra Finansdepartementet: departementsråd E. Eriksen,
foruten som ledsagere til finansministeren: direktørene
H. Skånland og Arne Lie (Norges Bank).

tær, Knut
Bi ngen.

Des suten
Mørkved,

var ti 1 stede komiteens faste
samt finanskomiLeens sekretær

sekre-
Haakon

Da sorden
Regjeringen orienterer om valutasamarbeidet.

FORMANNEN: Dct er Regjeringen som har anmodet
om dette møtet for å orientere om sitt syn på Norges

det bleforhold ti1 det europeiske valutasamarbeid som
gjort vedtak om på EFs rådsmøte tirsdag.

Jeg gir ordet ti1 statsministeren.
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( Bv\¡ ) STATSMfNISTER ODVAR NORDLI
a ovt 1 over ord enne kom
summering og også tilrå over
som følgende:

: Regjeringen vi1
te å presentere en
for komiteen en kon-

gjerne f
kort opp
klusjon

Regjeringen vedtok 30. november 1978 å avvente
P"11"!llngene i EFs møte 4.-5. desember før Norges for-hold til det nye valutasamarbeidet i Europa - EMS - brefastlagt

Beslutningene i EF-møtet innebærer bl. a. atden nåværende valutãslangen opphører 1. januar 1g79.

Regjeringen har hele tiden fulgt arbeidet foret utvidet valutasamarbeid i Europa med positiv inter-esse. For et lite land med en sterkL uLadvendt økonomi_er det av vesentliq betydning at en finner fram ti1 ord-ninger som kan bidra tir mer stabí1e valutaforhold.
Beslutningene i EF-møtet kan innebære skritt på veien
mot et samarbeid for mer stabile valutaforhold. Men det
!1" ikke skapt den avklaring, verken om ordningens om-fang e1ler virkning, som er nødvendig for en eñd"ligvurderi ng.

oe råd Regjeringen har fått i denne sakenulike hold: er sterkt motsLridende. T Norges Banksreksjon går tre medlemmer mot norsk tilknytning, og
medlemmer går inn for en slik tilknytning.

fra
di-
to

Etter Regjeringens vurdering
virkning på norsk økonomi bli liten om
avgjørelsen om tilknytning til EMS nå.vurdering er Regjeringen kornmet til at
rende tidspunkt ikke vi1 være riktig å
om norsk assosiering til EMS.

vil den aktuelle
Norge utsetter
Ut fra en samlet

det på Oet nåvæ-
ta en beslutnÍng

Inntil videre vil den irorske krone bli knyt-
I"t lil et gjennomsnitt av de valutæer som er av særligbetydning for eksport og import av varer og tjenester.
Av hensyn til gjennomføringen av pris- og innlektsstop-
pen er det viktig at den norske krone holdes på oet nå-
værende leôe. Regjeringen har bedt Norges eañk leggedette til grunn i den ordning som vil tá til å gjeÍãefra og med i morgen

Regjeringen viL fortsatt føLge utviklingen idet europeiske valutasamarbeidet med oppmerksomhet ogpositiv interesse.

Dette
som Regjeringen
komite.

oppsummering og den
ønsker å legge fram

konk 1us j on
for denne

er den
gjerne

FORMANNEN: Ordet er fritt.
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JOHAN J. JAKOBSEN: Jeg forstod det slik at
nye systemet med et gjennomsnitt av de valutaer
statsministeren nevnte, tar til å gjetde fra og
i morgen. Det innebærer for så vidt at det er tattkonkret standpunkt i saken.

det
som
med
et

Prinsipielt-har jeg vært av den oppfatning
og jeg har også forstått statsministeren slik at neqje-ringen skulle ta sitt endetige standpunkt, ieg tenker daogså-rent formelt, etter at Stortinget har ia[t adgangtil å drøfte saken

Jeg regner da med at det foreligger spesiellegrunner som gjør at en har valgt å iverksette det nye
systemet allerede fra i morgen. Hvilke grunner somtal-er for deL, sa ikke statsmini-steren noe offi: men kan-skje han kan komme ritt inn på det? under alre omsten-
digheter vil jeg si at når Regjeringen har sett det som
nødvendig å innta et slikt standpunkt, er jeg tilfreds
med det standpunkt-som Regjeringen har inntatt, men
kanskje vi kunne få høre litt nærmere om hhilke momenter
som talte for at en viIle sette det nye systemet i verkså raskt som det her tydeligvis skjer.
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(sa) ^ STATSMINïS_IER 0DVAR. NOjiDLI: Kan jeg få
J-ov tiJ. á svare med en gang?

FORI4JINNEN: Jeg antar at d.et er mest
ras jonelt, of-e.ffiest I samsvar ned. vanlig pr
at Regjeringens representanter svarer på spörsnråletter hvert som de faller.

aksis
ene

STATSMINISIER ODVAR NORDLI: Jeg har tid-
ligere overf rste ãtift ne-
gjeningen åpen for en orientering om d.isse spörsmålene
i Stortinget og en debatt I Stortinget.

Jeg har ûor det annet presisert og det
har også blitt presisert fra korni-tóen selv - at d.ersom
en situasjon slçr1e ti1sl det, vi1 det være nödvendig
for Regjeringen å måtte handle ut fra d.et som er Re-
gjeringens ansvar i en slik situasjon og etter en
ordj-nær konsultasjon med denne komite.

Regjeringen har fått det råd at nan bör
sette dette nye systemet i verk raskest mu11g for
gjennom d.et å forhindre eventuelle urovirlaringer på
dette felt. Det er d.ette råd. Regjeringen har fulgt,
og det er d.erfor vi velger denne form og foreslår for
konciteen at dette blir fulgt.

tinget den
tåRS KO-RVAID

29. november,
Jeg sa under mötet i Stor-

da spörsmålet om debatt i
Stortinget b1e tatt opp r at hvord.an vl slculle forhold.e
oss ti1 valutaspörsmåleire, var avhengig av hvilke land.
som ble med i det nye slangesamarbeid.et. Jeg föyd.e
også til at hvis de viktigste land i forhôId ti1 vår
sanhand.el ble ståend.e utenfor, måtte vi ¡nrrdere om vi
slculle stå utenfor. Det er bred tilslutning til et
slikt syn så langt vi. har dröftet det spörsmålet i vår
gruppe.

For övrig forutsetter fee da - og stats-
uinisteren har ikke sagt noe j- notsatt retning at
red.egjörelsen går sin gang, og at debatten fölger i
Stortinget.
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: Et kort spörsrål:
ggjöre sitt standprmkt?

STATSMINISTE¡Ì ODVAR ,NORDLI: Vl finner
det mest for rt umiddelbart.

Hvis dette mötet lcrxure holdt på til overkl. L6t had.d.e d.et kanskje rært en fordelo-men vi erirurstilt på å offentliggjöre vårt stand.pr-lnkt i:niddel-
bart etter dette nötet. Vi hadd.e forutsatt at d.et
siculle vare ti1 over kl. L6.

Stray viser
önske.

FORI4ANNEN: Det ser ikke ut som - io.
ffijffi å inötekonrne statsministéréns

SVENN_ SIRAY: Forstod jeg det riktÍg nårjee oppfatteffiteren slik ät-dette var ðt
forelöpig standprxrkt fra norsk sid.e?

Ja, jeg er selvfölgelig klar over at disse
tingene i og {oT seg er forelbpige, men at rnan altså
er innstilt på å rrurdere dette om igjen hvj.s det for
eksenpel skjer noen forand.ring i det som det nå legges
opp ti1 fra EF, f.eks. ât England kommer med..

STAÎ$M.ïNISTEA. ODVAR N9RDLI: Uten at Jeevi.l trekke inn de eksempler som i denne sannenheng kan
bli aktuelle, kan jeg si at det er en riktig oppfat-
njng av Regjeringens beslutning at det er en awentende
holdning til den utvlkling som forhåpentligvÍs etter
hvert vil bli avklaret på dette punkt i Europa.

FORI4ANNEN: 0rd.et er frltt. -
Flere har Íkke bedt om ordetr oB vi tar da

orienteringen og de menlngsytrlnger som er konmet, til
etterretning.

Mötet hevet kl" L|.rO.


