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Godal ser ingen problemer med overnasjonalt Gatt
Av KJETIL BRAGLI
ALSTADHEIM

HANDELSMINISTER Bjørn
Tore Godal forsøker å redusere
betydningen av at GATT-for
slaget betyr at det skal oppret
tes en internasjonal handels
organisasjon. Godal svarte på
et spørsmål fra Sent.erparti-le
der Anne Enger Lahnstein i
spørretimen i Stortinget i går.
Lahnstein visle til at Gatts
generalsekretær Arthur Dun-

kels forslag. Det innebærer at
Gatt blir en internasjonal han
delsorganisasjon (MTO) der
beslutninger fattes med fler
tallsvedtak. Lahnstein ville
vite hvilke saker som skal
kunne vedtas med flertallsbe
slutninger og hvordan regje
ringa vurderer et eventuelt
norsk medlemskap i MTO i
forhold til Grunnlovens para
graf 93. Denne paragrafen
krever tre fjerdedels flertall i
Stortinget dersom Norge skal

slutte seg til organisasjoner
med overnasjonalitet på saklig
begrensede områder.
Godal svarte at paragraf93
ikke kommer inn i bildet fordi
MTO skal fungere ett.er vanli
ge folkerettslige prinsipper.
Med andre ord får ikke vedtak
i MTO virkning i enkeltlande
ne direkte, men ved at de en
kelte medlemsland følger opp
med egen lovgivning.
- Et medlemsland står fritt
til å unnlate å følge opp ved-

tak, men vil ett.er de foreslåtte
regler kunne bli gjenstand for
mottiltak fra andre land, svar
te Godal.
Godal sa at det ikke er nytt
at det skal fattes flertallsved
tak i GATT. Også i dagens re
gelverk er den formelle hoved
regelen at beslutninger skal
tas ved flertallsavgjørelser.
Men Godal innrømmet at
praksis har vært at beslut
ningene fattes enstemmig.
Anne Enger Lahnstein var

- Illusorisk vetorett

I kø for å slutte

lite fornøyd med svaret. Hun
gjent.ok kravet om at handels
ministeren må holde en egen
Gatt-redegjørelse for Storting
et.
- Jeg ser klart at MTO ikke
binder personer og bedrifter,
men stater. Vår lovgivning blir
altså bundet av flertallsvedtak
i MTO. Spørsmålet er jo da
hvor omfattende dette vil
være. Ser man ikke her en be
tydelig overføring av makt? sa
Lahnstein.
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ERSOM Norge undertegner
EØS-avtalen, vil man ikke bare
tilslutte seg dagens EF-lovverk
på alle områder EØS-avtalen omfatter.
I praksis må Norge slavisk tilpasse seg
alle nye regler og forordninger som ut
stedes i Brussel i framtida - etter at
avtalen er inngått.
AKP-leder Siri Jensen advarer mot
illusjoner om at Norge får reell vetorett
i EØS-komiteen mot ubehagelige saker
i årene som kommer.
Hun reagerer etter å ha fått bekref
tet viktige deler av EØS-avtalen av
Utenriksdepartementets representant
på EØS-konferansen til Kommunalde
partementet og Kommunenes Sentral
forbund tirsdag.

I

Sanksjons m Idd e I

Et lite påaktet punkt ved forslaget til
EØS-avtale, er at EF kan sette de ak
tuelle delene av avtalen ut av spill for
alle Efta-landene. Det skjer dersom ett
enkelt land, for eksempel Norge, nek
ter å bøye seg for nye lover EF vedtar i
framtida.
For at EFs nye lover skal gjøres gjel
dende for Efta-landa også, må det ved
tas enstemmig i EØS-komiteen, der
EF og alle Efta-landa blir representert.
Her kan Norge eller et annet land for
melt sl.oppe innføringa av EFs nye re
gel ved å stemme i mot.
Men da kan landet sjøl og de andre
Efta-landene bli rammet på områder
de mener er essensielle for dem. EF
kan nemlig reagere med å sette større
eller mindre deler av EØS-avtalen ut
av spill.
Dette vil legge et så stort press på
det enkelte Efta-land til å «kjøpe» EFs
nye lover og regler, at enstemmigheten
som formelt kreves for å innføre nye re
gler, i praksis blir fint lite verdt.
I virkeligheten blir Norges lovgiven
de forsamling de1med flyttet til Brus
sel.
- Dette viser at det ikke bare dreier
seg om et generelt, politisk press på
Norge i framtida for å godta alle EFs
kommende direktiver. Det er faktisk
sånn at EF har et kraftig sanksjons
middel for å få gjennom sitt, sier Siri

- Norge kommer I en tvangssituasjon,

og må godta alle EFs lover I framtida,
dersom vi går Inn I en EØS-avtale, sier
Siri Jensen. (Futo: Ola Sæther)

Jensen.
- Norge og kommer i en tvangssitu
asjon. De som etter at dette er kjent
sier at vi bare kan la være å slutte oss
til det vi ikke liker i framtida, er naive,
mener Jensen.
EF definerer

- EF vil definere hvor omfattende om
råde som skal settes ut av spill for alle
Efta-land som reaksjon dersom Norge
skulle gå mot å innføre et nytt EF-di
rektiv, fortsetter AKP-lederen.
Dette aspektet ved EØS-avtalen har
vært lite fokusert, enda signaler om
presset kom allerede i daværende han
delsminister Eldrid Nordbøs redegjø
relse i Stortinget 25. oktober i fjor.
- Skulle vi mot formodning ikke
oppnå enighet om nye EØS-regler, har
vår vetorett en pris, sa Nordbø, og an
tydet at «visse EØS-bestemmelser på
det berørte området,. kan suspenderes.

Allerede daværende handelsminister El
drld Nordbø ga signaler om den tvangs
situasjonen Norge kan komme opp I.
(Foto: Ola Sæther)

landene får anledning til konsultasjo
ner i den forberedende fasen. Men EF
har suveren rett til å overhøre alle inn
vendinger.
Klassekampen får bekreftet saks
gangen av førstekonsulent hvin Høy
Utenriksdepartementets
i
land

Av KJETIL BRAGLI
ALSTADHEl M

EF/Efta-seksjon.
- Når EF har vedtatt en ny lov,
kommer det opp i EØS-komiteen. Da
kreves det godkjennelse av alle EFTA
landa for at den nye EF-loven skal bli
gjeldende i hele EØS-området.
- Sier ett enkelt Efta-land nei, betyr
det at det nye EF-regelverket ikke blir
gjeldende EØS-regelverk. Det som
skjer hvis dette skulle oppstå, er at EF
får rett til å suspendere EØS-avtalen
på hele området den forkastede EF-lo
ven dreier seg om. EØS-komiteen vur
derer hvilken del av regelverket som
da må suspenderes. Da blir avtalen
suspendert for alle Efta-landene, og
man må falle tilbake på regelverket fra
før EØS-avtalen. Om det blir mulig at
bare det ene landet kan unntas fra
EØS-reglene på dette området, tør jeg
ikke spå om, sier Høyland.
- Er det i praksis mulig at andre
enn EF definerer hvor stort område
som skal suspenderes?

- Dette må avgjøres i praksis, sva
rer Høyland.
I følge Høyland er det klart at EØS
avtalen ikke er en å la carte-meny der
man kan velge og vrake. Man er ikke
juridisk bundet til det, men det forut
settes at EØS-området skal overta nytt
regelverk fra EF. Det er klart at en vik
tig intensjon med EØS-avtalen er at
Efta-landene skal slutte seg til det in
dre marked, med de fordelene og plik
tene det fører med sel!:.
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UD bekrefter

Før saka kommer så langt som til en
delig vedtak i EF, må det sies at Efta-

den økonomiske bistanden fra
staten.
Med sine løfter om bevilg
ninger tok justisministeren
også brodden fra de skarpeste
kritikerne om at regjeringa
sitter med hendene i fanget og
ikke hjelpe r en nødstilt befolk
ning.
De fleste kommentarene
etter redegjørelsen uttrykte
glede over at regjeringa har
funnet ut at statlig hjelp er
helt nødvendig. Senterpartiet
og Fremskrittspartiet kriti-

serte likevel regjeringa for at
den ikke hadde kommet med
løfter om hjelp tidligere.
Ros til befolkninga

Befolkninga i de rammede om
rådene har Stortingets fulle
støtte og sympati. Gjennom
gangsmelodien var at kystbe
folkningen har taklet kata
strofen på en imponerende
måte.
- Jeg er stolt av å være
møring og representere kyst
folket her i denne salen, sa

DET NYE Ap/SV-byrådet i Oslo
kutter egne lønninger, men kutte
ne er svært beskjedne. Totalt vil
det nye byrådet koste mer enn det
forrige byrådet.
Etter valget lovte den påtrop
pende byrådsleder Rune Gerhard
sen at det nye byrådet ville skjære
ned på egne lønninger. I går etter
middag vedl.ok formannskapet i
Oslo de nye satsene, og Gerhard
sen holdt løftet. Men det blir langt
fra smalhans for ham og de andre
byrådene de neste fire årene.
De sju ordinære byrådene går
ned fra lønnstrinn 42 til 41 i det
lønnsregulativet.
kommunale
Nedslaget tilsvarer 14.000 kroner.
Byrådene tjente ifjor 365.000,
mens de nye Ap/SV-byrådene må
nøye seg med 351.000.
Ordfører og byrådsleder får
større kutt. Peter N. Myhre og Mi
chael Tetzschner tjente det samme
som statsrådene i regjeringa.
Anne-Marit Sæbønes og Rune
Gerhardsen er plassert på lønns
trinn 42, altså 365.000. Formanns
skapssekretær Knut Frigaard an
slår at nedslaget er på omlag
40.000 kroner.
- Det her er kosmetiske en
dringer for å kunne si at det er fo
retatt en reduksjon. Det vil mer
kes mer at SV og Arbeiderpartiet
måtte opprette en ny stilling i by
rådet for å få kabalen til å gå opp.
Denned vil det nye byrådel koste
mer enn det gamle, sier RVs bysty
rerepresentant Erling Folkvord i
en kommentar til lønnsnedslaget.

-Brudd på
reglementet

Regjeringa lover hjelp etter orkanen
JUSTISMINISTER
Kari
Gjesteby lover økonomiske bi
drag fra staten for å rette opp
skadene etter orkanen som
herjet
Nordvestlandet og
Midt-Norge i nyttårshelgen.
I sin redegjørelse i Stor
tinget onsdag om redningsar
beidet etter uværet, kunne
hun ikke si noe om hvor stort
beløp som ville bli bevilget.
Fylkesmennene i de berørte
fylkene er bedt om å samle inn
data om skadene. Dette mate
riale vil danne grunnlaget for

800 BØNDER har hittil i år
sagt seg interessert i å bli be
talt for å slutte med melkepro
duksjon. I hele 1991 var det
750 bønder som sluttet. De 800
hadde i fjor en samlet produk
sjon på 40 millioner liter. Det
gir et beløp på 160 millioner
kroner for å få dem ut av pro
duksjon. Beløpet blir betalt av
de gjenværende produsentene
gjennom en lavere literp1;s.
7.000 dyr må slaktes om de gjør
alvor av å slutte med melk.

Beskjeden
reduksjon

AKP-leder Siri Jensen advarer mot viktigfølge av EØS-avtalen
Av THOMAS VERMES

7

Høyres parlamentariske leder
Anders Talleraas.
Han sa at befolkninga har
et stort behov for økonomisk
hjelp til gjenoppbygging og
var sikker på at hele nasjonen
vil stille opp for å hjelpe.
Representanter for alle
partiene mente det var mange
spørsmål det gjensto svar på,
bl.a. hvorfor det tok flere da
ger før Kristiansund
fikk
strømmen tilbake og om red
ningsarbeidet kunne vært or
ganisert mer effektivt.

- Vi må ha en kritisk gjen
nomgang av den sivile bered
skapen for å se om ikke Sivil
forsvaret kan utnyttes bedre i
fredstid, sa Svein Alsaker
(KrF).
Jørgen Kosmo (Ap) minnet
om at katastrofen hadde ram
met fire fylker og at myndig
hetene måtte passe på at alle
får hjelp. Han understreket at
mediafokuseringen på enkelte
områder ikke måtte føre til en
skjev fordeling av hjelpen.

NTB

I ET BREV til Oslos ordfører Ann
Marit Sæbønes ber RVs bystyre
gruppe om å få avtalen mellom Ar
beiderpartiet og Senterpartiet om
pengestøtte opp på bordet. RV me
ner avtalen er et brudd på et for
slag lil nytt reglement for økono
r
misk støtte til bystyreguppene.
Det var NRK Østlandssending
en som i går kunne melde at Arbei
derpartiet i Oslo skal betale en
gruppesekretær for Senterpartiets
representant i bysty1:et, Arne
Haukvik. I forslaget til nytt regle
ment, fremmet av Administra
sjonsutvalget i kommunen, heter
det at tilskudd til partiene ikke
kan brukes til annet enn parti
gruppenes egen virksomhet.
RV mener at avtalen mellom Ap
og Senterpartiet vil sette Arne
Haukvik i en tvangssituasjon.
- Konsekvensene av en slik ord
ning er at Senterpartiet kan føle
seg presset av Arbeiderpartiet i be
handlingen av politiske saker, sier
RVs bysty remedlem Erling Fol
kvord.
kba
(Se også side 14)

