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I UTVALGETS OPPNEV.NTNG-OG SAMMENSETNING.
IL

1'f;'Q

•~

I september d.å. nedsatte FolkE:ibevegelsen

□ ot

norsk.....oedl..emskap i Felles-

markedet et utvalg ned den oppgav~ å fo~eta en næroere --utredning av ulike
problener som knytter seg til en rådgivende--:fo.l.keavsteoning on norsk EECmedle~skap. Ved utvalgets saJ:Jnenset~ing ble det lagt vekt på å oppnå en
allsidig representasjon av faglig og politisk sakkyndighet. Følgende personer har vært medleDner av utvalget:
Stortingsrepresentant Bergfrid Fjose

"

Einar Førde

li

Gunnar Garbo

Professor

Leif Johansen

Stortingsrepresentant Ola
Universitetslektor

o.

Røssum

Dag Seierstad
Ingeborg Wilberg

"
Professor

Tho □ as

Chr. Wyller
□ edle □

Fhv. stortingsrepresentant Lars Ramndal deltok sora

av utvalget inn-

til han avgikk ved døden den 9.november d.å •
.Forskningsstipendiat Nils Petter Gleditsch har deltatt i
utvalget, nen har ikke hatt anledning til å delta i

enkelte ~øter i

den endelige utforoing

av innstillingen.
Knut Hongrø har vært utvalgets sekretær.
Utvalget har hatt 9 nøter. Utvalgets ..innstilling_ er eJ~temmig.
\

II. INNLEDNING.
Forutsetningen for utvalgets arbeid er at regjeringen legger fram forslag
o□

norsk

nedle□ skap

i EEC. Det er avgitt løfte

o□

at det da skal holdes

en rådgivende folkeavstemning o □ saken. Det er tidligere kun skjedd 4
ganger at velgerne er trukket direkte inn i

rikspolitiske av:.gjøreJ..se.r .. på

denne □åten. Det har ikke utviklet seg_ .n~...n. ...ltlar pr.ak.si.s .hverken om
gjennomføringen av folkeavstemningen eller o □ den etterfølgende politiske
anvendelse av avster:mingsresultatet. Ved den forestående behandling av
EEC-saken står en dessuten overfor en helt ny og særegen forfatningsmessig situasjon: Å konbinere en rådgivende fo:Lkeavsteoning □ ed grunnlovens krav
Hensikten

o□

□ ed

tre-fjerdedels flertall til et bindende stortingsvedtak.
denne innstilling er å bidra til en avklaring av s~ntrale
avste □ningen.

probleoer son vil oppstå før, under og etter

Innstillingen

gir først en oversikt over den forfatningsoessige bakgrunn for folkeavstenningen. Dernest peker vi på de krav soo

□å

og gjennooføring. Til sist tar vi opp enkelte

stilles til forberedelse
□ er

tekniske deta.1._~~r.
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DEN FORFATNINGSMESSIGE BAKGRUNN.

1. Tis!_!j.gere folkeavster:minger.

Vår statsskikk åpner adgang for Stortinget til å søke veiledning hos
velgerne
•

gjenno □

rådgivende

folkeavste □ninger.

En slik avstemning friI

tar i□ idlertid ikke Stortinget for det politiske og konstitusjonelle
I

ansvar tar det endelige vedtak. I alt har vi 4 eksecpler pA rådgivende
2 ganger, begge i 1905, gjaldt

folkeavste □ninger.

avste □ningen

forfat-

ning3spørsDål. Folkeavster.mingen i august 1905 viste praktisk
talt en,
steonig oppslutning on Stortingets 7.juni-vedtak

unionsoppløsningen.

o□

En avstecning senere sar:ucie år gjaldt direkte spørsr:.1ålet

o□

prins Carls

kandidatur til Norges trone - indirekte vår statsforr:1. Et stort flertall av velgerne sluttet opp on kongevalget og derr1ed indirekte or.1
cionarkiet. De 2 avster.mingene

o□

brennevinsforbud_; den første i

den andre i 1926, 01:1handlet lovsaker hvor

al □ innelig

flertall i

1919 Stor-

tinget var tilstrekkelig.
2. Grunnlovens bestern:.1elser or:1 forfatningsendringer.
Medle □ skap

i EEC vil innebære dyptgripende endringer i

det norske for-

fatningssyster:.1. Medler1.skapsspørsr:1ålet r::1å derfor behandles i
□ ed

grunnlovens regler

o□

forfatningsendringer. Grunnloven inneholder
bester.1□ elser

to, innbyrdes r:.1eget forskjellige

§ · 112 og§

fatningsendringer,

sansvar

on frengangsnåten ved for-

93.

a. Grunnlovens§ 112 er den generelle regel oo fre□gangs □ åten ved end•
ringer

t

den skrevne grunnlov.

Beste □nelsen

inneholder to viktige saks-

behandltngsregler. Grunnlovsforslag nå freosettes på første,
tredje storting etter et hytt valg og gjøres

cl □ innelig

annet eller

tilgjengelig i

et trykt skrift. Det er først det storting son trer sar:.10en etter nytt
valg

so □

kan og skal ta standpunkt til forslaget. Foroålet med kravet

o □ □ ello □ liggende

stortingsvalg er å gi velgerne en

□ulighet

for indir-

ekte å gi uttrykk for sitt standpunl-ct til de fre1:1satte grunnlovsforslag.
Grunnlovsvedtak krever dessuten kvalifisert flertall, hyis forslaget
ikke oppnår to tredjedels flertall anses det sor-:.1 forkastet. Foroålet
r.10d kravet on kvalifisert flertall er å gi sikkerhet for at endringer
i

forfat7:1ingssyster:1et har o~get sterk oppslutning i

lovens§ 112 kan karakteriseres

so □

Stortinget. Grunn-

en konservativ garanti og sO0 en

bestern:.1else son verner or:1 mindretallets rettigheter. Det bestående forfatningssyste~:.1 kan ikke endres hvis et tilstrekkelig stort
i

Stortinget går

b. Grunnlov~ns

i □ ot

0 93 1

forfatningssyste □ et

□ indretall

endringsforslaget.
so □

ble vedtatt i 1962, åpner adgang til å endre

på en særegen

□ åte.
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lyder~

For at sikre den internationale Fred og _ SilrJ<:.e rhed eller f'rer:n:1e interna ti or"2. l Ret sorden og Sa□arbeide kan Stort'h.i rige-f r~ed tre Fjerdedeles
Flertal seotykl~e · i, at en international · sa□nenslutning son Norge er
t~lslutto t eller clutter sig til, paa et sagligt begrænset Ooraade,
skal J.::r'.:,:ne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge
Staten ~, Myndigheder , dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov. Haar :3torthinget skal give sit Sa□ tykke, bør, son ved Behandling
af Grundlovsforslag, □ indst to Trediedele af dets Medle □□ er være
tiJ_stede .
B•.3 3 tcr.:.1!:1elserne - i denne Paragraph gjælde ikke ved Deltagelse i en international Sa~~4enslutning , hvis Beslutninger har alene rent f olkeretslig
Virk.,.-i.ing for Norge . "

Et§ 93-vedtak innebærer at norske statsorganer avgir de~er av den □yn
dighet de har etter forfatningen til internasjonale organer. Vårt forfatningssysten blir således endret når§ 93 blir tatt i ... bruk, uten at dette
blir narkert

noen endring i

gjen.no □

de konkrete

grunnlovsbeste □oelser

son inneholder reglene ora statsorganenes r:.1yndighet.
c. Forholdet raell o □ grunnlovens§§ 112 og 93.
Det er tre vesentlige forskjeller

cello □

grl. §§ 112 og 93 .

a) Grl.§ 112 kan brukes til alle endringer ·i
□ ens

grl .

0

den sk;r-evne grunnlov,

93 bare kan brukes til å overføre norsk statscyndig-

het på saklig begrensede onråder til internasjonale organisasjoner son Norge er eller blir oedler.1 av .

b) Lloinnelige grunnlovsvedtak etter § 112 kan ikke ,· vedtas av det
□å

sittende storting, vedtakelsen

utstå til et nyvalgt storting

er trådt saonen, raens § 93-vedtak kan frensettes for og behandles av et og sar:1oe storting.
c) Kraveto □ oppslutning er strengere for§ 93-vedtakene enn for
§ 112-vedtakene. Skal Stortinget gå "snarveien" gjennon § 93,
□å □ inst

tre fjerdedeler av Stortinget v~re for vedtaket.

Disse forskjellene har sarm::ienheng 1:1ed forr:.1ålet ned den nye grunnlovsbeste::rr..1else. For::iålet var å skaffe klar
forpliktende internasjonale
Stortinget

□åtte

sa□arbeid

grunnlovs □essig hje□□ el

so □

en overveldende

ønske og å skape en velegnet

lingen av slike saker

□ajoritet

~reogangs □åte

i

for behand-

r:1yndighetsoverføring til internasjonale organer.

o□

Både grl. § 112 og grl.

for det

§ 93 stiller således krav o □ kvalifisert flertall

for forfatningsendringer. Begge bester:.~1elser -har til

for□ål

det bestående forfatningssysteo endres av et knapt flertall.
tre-fjerdedels flertall i

grl.

å hindre at
Kraveto □

§ 93 er et særlig sterkt uttrykk for at

vidtgående endringer i vår styrefor□ gjennon avgiveise av suverenitet til
internasjonale organer bare kan besluttes når det er høy grad av enighet
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et s ~ t t .

d. Gir grt.mniovens-)---93 hje□r.101 for å fatte vedtak: o□ norsk □edleask~
·i EEC?

Utvalget er klar over et det kan være begrunnet tvil o □ grl.§ 93 gir
hje1~□ el for et vedtak o □ norsk □ edle □ skap i

dighetsover:føringen fra norske

stats □akter

EEC. Grl.§ 93 krever at oyntil internasjonale organer r.iå

ligge innert,..,:for et .~.P)Slig begrenset 01:1råd0. Slik sauarbeidet i EEC er fastlagt i

Ro □atraktaten

og har utviklet seg

gjenno □

senere forpliktende

EEC-vedtak, kan det herske tvil or::1 EEC-organenes nyndighet ligger innenfor et saklig begrenset o □råde i
ikke grunn til å gå

nær□ ere

grl. §93 1 s forstand. Utyalget finner
l

inn på dette forhold.

Tvilsspørs□ ålene

Då

avklares under Stortingets behandling av EEC-saken, denne sak er den
første prøvesten p~ rekkevidden av den nye§ 93 i

grt'tnnloven. Hvis Stor-

tinget finner at grl. 93 gir den nødvendige hjern::::iel for et vedtak
norsk

□ edler:i.skap

i EEC, vil det sittende storting ha

□yndighet

o□

til å

avgjøre ~aken. Det er under denne forutsetning det har betydning snarest
mulig å få avklart en rekke spørs1::iål i

forbindelse ned den påtenkte

folkeavsi:ier:ming.

IV. FOLirnAVSTEMNING SOI-1 LEDD I BEHANDLINGEN AV SPØRSMÅLET OM NORSK
MEDLEMSKJ1.P I EEC.
1. Folkeavster-~ningens rådgivende funksjon.
so □

Etter grunnloven er cet Stortinget
oålet oo norsk

□ e~leaskap

representanter

so □

har

□yndighet

til å avgjøre spørs-

i EEC. I dette ligger at det er Stortingets

har det fulle politiske og konstitusjonelle ansvar

for det vedtak sor:.1 treffes. Hvis Stortinget beslutter at det skal holdes
folkeavsteoning før det treffer sitt encelig vedtak i EEC-saken, r::iå for□ålet

ned foll:::eavste:.1ningen være klart og grunnlovsnessig.

være å skaffe Stortinget det best

□ulige

For□ålet □ å

grunnlag for sin avgjørelse -

pålitelig kunnskap or.: folkeopinionen vil være et r:.1eget viktig supplenent
til det øvrige grunnlag
folkeavste □ning

so □

vil foreligge.

For□ålet

□ ed

en rådgivende

vil ikke kunne være å svekke de forfatningsoessige garan-

tier son ligger i

grunnlovens

beste □1:1elser

eller å frita eller avlaste

stortingsrepresentantene for deres ansvar.
2.- Forhold son er av betydning for folkeavster:mingens rådgivende verdi.
a. Forberedelsen og

gjenno □ føringen

En grunnleggence forutsetning for at
verdifull rådgivende funksjon,
føres på en tilfredsstillende

av folkeavster:mirigen.
folkeavste □ningen

skal ha noen

er at avstermingen forberedes og gjennoo- ··
□ åte.

Utvalget anser dette soo et helt
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sentrall~--pun.kt" Det · b.,a.r---d..erfo-r ·f'unnet det -r±-kt-:lg å :foretaen særskilt
.

.

drø:f tel s-e.__. ~ ~----S-OD--...-Dt i 1 1 es. __.t.i.L b eb n n ,, 1 i..ng,fm._ §.Y.......aY.S.-t enn i n.gs s ~ k en..._,__
Denne drø:f't.e.Lse __ .følger i neste avsnitt (v).
b. Deltagelsen og avsteLmingsresultatet.
Folkeavste □ningens

rådgivende verdi vil dernest være avhengig av hvor
o□

stor oppqlutning det blir

selve avstemningen. Utvalget anser det for

viktig at Stortinget legger forholdene til rette slik at flest mulig av
de steoneberettigede gjør bruk av sin steonerett. Dette har betydning
for valg av tidspu__r1k.t :for avsteGningen og for selve
nær□ ere

denne. Disse spørsoål er

behandlet i

gjenno □ føringen

av

avsnitt V punkt 3 og av-

snitt VI.
Under forutsetning av at folkeavstemningen forberedes og · gjennoqføres på
□åte

en tilfredsstillende

og at deltagelsen er stor, vil avstemnings-

resultatet kunne gi et riktig bilde av folkets nening on norsk qedleoskap i

EEC.

Viser avsteoningsresultatet flertall □ ot oedleoskapslinjen, oå dette veie
tungt ved stortingsrepresentantenes vurdering. Det har vært hevdet at det
sa□rae nå _gj elcle or_1 _
f oll:::eavst-=:r:mingen viser flertall for norsk E,C-nedle □ skap.

Utvalget er ikke uten videre enig i

et knapt flertall f or r:.1edler:1skap,
satt

□ ener

at

oedle □ skap

og plikt til å votere i

er i

saosvar

□ ecl

avste □ningen

en stortingsrepresentant, son fort-

r.1å

strid

dette syno Gir

□ ed

landets interesser, ha både rett

sitt eget standpunkt. Noe arinet ville

i virkeligheten innebære å gjøre folkeavsteoningen bindende. Deroed ville
□an

gi avk2.ll på een garanti son grl.

kvalifisert flertall i
et

□assivt

flertall i

§ 93 1:1edfører gjenrion sitt krav or.1

Stortinget. Skulle ste.:.1r..1etallene derinot vise at
folket er tilhengere uv

□ edleoskapslinjen,

nå av-

stecmingsresultatet tillegges betydelig vekt ved den enkelte stqrtingsrepresentants vudering.
Støtte for c~ et syn utvalget her gjør seg til talsnann for fins i
Frede Castbergs skrift:

Juridiske

stridsspørs □ål

i

professor

Norges poli~iske

historie (Universi tets'forlaget 1971) s. 79-80. Det heter her:
"Et vedtak av Stortinget oo tiltredelse av traktaten(d.e.Ronat J aktaten),
fattet r:.1ed

3/4

flertall,

er derfor tilstrekkelig og krenker i~e grunn-

loven. Men et slikt stortingsvedtak vil også være nødvendig. ~et kan
ikke erstattes av et flertall i
tenke oss at en konsul ta.tiv

en konsultativ

folkeavste □ning

folkenvste □nin~.

La oss

f.eks. gir et knepent fler-

tall for tilslutning t i l Fellesskapet. En stortingsrepresentant soo
føler seg overbevist

o□

at en slik tilslutning er forkastelig, handler

neppe riktig oo han da allikevel, under hensyn til folkeavster:.tningens
resultat,

steo□ er

for tilslutning.
Grunnlovens
0 93 krever 3/4 flertall
www.pdf-arkivet.no/eec/
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Stortinget. , Og cette kan ikke uten vi d ere erstattes av et k~epent fler~

tall i fplket. Folkeavsteoningen er bare- og kan etter grunnloven bare
være - ridgivende. Det r.1å spesielt gjelc1e or.1 avgjørelser hvor grunnloven,
son her, · har oppstilt en særlig streng garanti.

11

•

Det er ikl:e . bare c1e totale ster:11:.1etall for · og iDot norsk medle□ skap i EEC
sor.1 vi-1 yære av betydning for folkeavsteaningens rådgivende verdi. Stenoe•
tallenes fordeling i befolkningen vil også være av interesse. Ut~alget
vil særskilt nevne to forhold.

c. Ster:rr..1etallenes geografiske fordelinfi•
Det vil være av betydning å få sikker kunnskap or.1 hvoi,dan ste1:1netallene
for og iciot nedler.1skap er fordelt i de enkel te fylker og landsdeler. Stor•
tinget bør Ci.erfor på.by særskilt opptelling av ster.n:1ene for hvert valgdistrikt. Den enkelte stortingsrepresentant har bruk for opplysninger on
steonetallene i

det distrikt han er valgt fra for på en forsvarlig oåte

å kunne vareta de funksjoner han har s01:1 representant for sitt valgdistrikt. For den sa1:1lede vurdering i

Stortinget ml det også spille en

ro.lle o□ tilhengerne og 1:.1otstanderne av norsk nedle□ skap · i EEC fordeler
seg jevnt over landet eller oo

folke □ eningen

er delt etter geografiske

skillelinjer.
d.

Ste□r.1etallenes

forceling i befolkningslag og interessegrupper.

Det vil også være av stor verdi å få kunnskap 01:1 hvordan steor:.1etallene.
er fordelt innen de enkelte lag og _interessegrupper i befolkningen.Spørs□ålet

or..1 norsk :::::iedler.1skap i EEC angår hele befolkningen, r.1en det berøre~

ik..~e alles livsviktige interesser like sterkt og direkte. Ved den sar:1lede vurdering i

Stortinget

□å

det være riktig å t a særlig hensyn til de
..

saofunnsgrupper hvis livsviktige interesser blir spesielt sterkt berørt.
Disse forhold tilsier at Stortinget sørger for Qt folkeavster.mingsresultatet blir analysert, slik at
ster:rr..10.tallene er forc!el t

i

□ an

får

fra□

opplysninger

o□

hvordan

de enkel te befolkningslag og interess4igrupper.

V. FORBEREDELSEN OG GJENNOMFØRINGEN AV EN RÅDGIVENDE FOLKEAVSTE!'l~NG OM
NORSK MEDLEMSKJ.:.P I EEC.
Utvalget har foran{avsnitt IV, 2 a) understreket at en grunnleggende for~
utsetning for at folkeavstemningen overhode skal ha noen verdifull rådgivende funksjon er at
fredsstillende
son det

□ ener

□åte.

avste □ningen

Utvalget vil i

forberedes og

gjenno □føres

på en til-

deite avsnitt gjøre rede for de krav

bør stil les til behandlingen av avstenningssaken.
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1. Ut:forning__en. av voteringstenaet.

Forr..1ålet r..1ec.

:folkeavste□ningen

sitt standpunkt til spørsoålet

er å gi :folket adgang til å gi uttrykk f'or'
o□

norsk

□ edleoskap

i EEC.

Avste □

ings•

resultatet skul være et bidrag til grunnlaget for Stortinpets av~jørelse
av

□ ec1le?:"..1f3kapsspørs1:12.let.

Skal disse :fori:.1ål kunne virkeli,sgjøres, nå

voteringste □aet

være klart og enkelt.

VOteringste □aet

oå være ja eller nei til . norsk

oedle□ skap

i EEC. !Det er

det saken gjelder. Innføring av andre alternativer enn ja_ eller nei til
r:1edler.1skap kan gi grunnlag :for oisforståelser blant velgerne og derr.:1ed
usikkerhet for Stortinget ved tolkningen av
□ålet

o□

avste□ningsre~ultatet.

Spørs-

andre tilknytnings:fori:1er enn 1:1edlenskap har dessuten ikke vært

utredet. Konsekvensene av standpunktene oå holdes utenfor selve voterin,eateoaet. Spørsnålet

o□

hvilke følger den ene eller annen

□arkedsløsning

nåtte få, hører hj .er.11:1e i kaopanjen før folkeavster:.1ningen. · Under denne ~å
det gjøres klart for velgerne at et " nei" til 1:1edleuskap ikke utelukker
opptagelse av f orhandlinger ned sikte på f.eks. handelsavtale eller en
frihandelsordning Decl EEC.
2. Forberecelsen av
a.

folkeavste □ningen.

Behovet for fri og allsidig debatt. Like gode arbeidsouligheter :for
r..10tstandere so □ f'or tilhent;ero av norsk EEC-r.1ecaer:iskap.

Spors □ålet

o □ □ edler.1skap

i EEC er det viktigste, vanskeligste og

□ est

oostridte spørsi:1ål i nyere norsk historie. Den avgjorclse sor.:i treffes i
r..1edlenskapsspørsr.:1ålet vil :få store konsekvenser for fremtiden. u 1 valget
ser det so;_:1 ueget verdifullt at befolkningen, gjennor:1 en rådgivende folkenvster.ming, gis r:mlighet for å påvirke det re sul tnt de ansvarlige statsorganer l-:or..1r.1er fran til. SpørsE1ålet on r.1ec1lec1Skap i EEC angår hele det
norske folk,
opp sin

og cet er viktig at flest t.mlig f'øler nedansvar og gjør seg

□ ening.

XUL-i-"t"J.skap

o□

folke□ eningen

vil være et verdifullt bie.rag

til grunnlaget for Stortingets vedtak. Forutsetningen for at folkeavstermingen skal ha noen verdifull

de □okratisk

at det forut for avsteLm.ingen foregår en

□ est

og rådgivende funksjon er
r.1ulig fri og åpen debatt.

Alle opplysninger av betydning for saken nå kot:10e

fra□,

og

□ otstanderne

av norsk EEC-r:1edler:1sl-cap □å gis like goc1 □ulighet so □ tilhengerne til å

arbeide :for sitt syn.
b. Regjeringens utrec~nings-og inforr::ia sjonsarbei c~- p å virket av on$ket
å. oppnå norsk

EEC- □ ec:ler::iskap.

I forbindelse r.1ec1. Norges søknad or:J nedlenskap i
satt et

1)

o□

o □fattende

utrednings- og

Utredningsarbei~et. Det er i

infor□asjonsarbeid.

saosvar

lar ------------------foreta oofattence utredninger

EEC har regjeringen iverk-

o□

□ e~

fast proksis at regjeringen

en så viktig sak
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so □ □ arkedssnken.

- 9 ~egjeringens utredningsutvalg vil freoskaffe en stor □engde opplysninger
soD utvilsoot er av vesentlig betydning. Men på grunn av regjeringens
sterke engnsjeoent til fordel for ce.dler.1skapsl0sningen er det en åpenbar
fi::-.re ;: ,:''.' ~1 t

utredningene fortrinnsvis vil inneholde opplysninger og gi

utt rykk f

vurderinger so1:1 støtter regjeringens syn. Faren for ensidig-

het i

..::• .i.~

opplysningsr:m.terialet og vurderingene er i r.1eget l i ten utstrekning

søkt nøytrnlisert ved å trekke· også tvilere og r:10tstandere inn i utredningsarbeic:et o
2. ~~!~~?~~Q~~~~~~~~~~~~!~~! Regjeringens o□fettende opplysningsvirksoohet er ikke i sa□ svnr nec! vanlig praksis. Frer:1gangsr.c1åten ; er helt usedvanlig. l Norge blir den direkte påvirkning overfor opinionen gjerne an- ·
sett for å være en sak for partier og organisasjoner. Og selv

o□

den

offentlige adoinistrasjon anstrenger seg for å gi saklig orientering, er
det en åpenbar fare for at inforcasjonsvirkso1:1heten blir påvirket ava!en
sar.1r:1e adr.1inistrasjon er engasjert i
en avtale

o□

norsk

□ edle □ skap

et intenst arbeid for å nå

i EEC. Selv

- vanskelig å unngå at engasjenentet i

□ ed

fra□

til

den beste vilje ~r det

forhandlingene

01:l

norsk r.1ec1leD.skap

preger oppfatningen nv hva soo er objektiv opplysning on EEC.
Den ensidighet sor.1 uvegerlig vil

□åtte

prege de utredninger og inf'oroa-

sjoner sor.1 korn:1er fra regjeringshold nå oppveies
hvis

□an

gjenno □

særskil te til tak 9

ønsker at velgerne skal ha et allsidig utgangspunkt for sin

standpunkttagen.
c. Nødvenc~if~e til ta~c for å oppnå balanse.
Det er en rekke tiltak son kan og

□å

settes i verk for å skaffe velgerne

det bredest 1:1ulige grunnlag for deres ster:.megivning.
l) Adgane til det opplysnings □nteriale regjeringen sitter inne □ ed.
Regjeringen og dens
□ ateriale

so □

ad□ inistrasjon

sitter inne

belyser følgene av norsk

□ ed

et .stort opplysnings-

EEC- □ edleoskap.

En del av opplys-

ningene vil for□ entlig være av en slik karakter at hensy~et til den annen
forhandlingspartner og vanlig internasjonal praksis tilsier

he □□ elighold

Det øvrige opplysnines1:1ateriale nå gjøres tilgjengelig for aloenheten.
Det er særlig viktig at arbeidsgrupper, soo har et annet syn på

□ edlera

skapsspørsDålet enn regjeringen, .får full adgang til å sette seg inn i
alt relevant

□ateriele.

2) Hul ir,het fo·r å foreta al terna ti ve utredninger.
De arbeic:snessige :forhold nå også. legges til rette for at andre enn regjeringen får culighet for~ foreta selvstendig innhenting av opplysninger og til å

fre::11;;:on□ e

ned sine utredninger og vurderinger før folke-

avsteoningen.
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2.!_ Øko;io:1isk støtte av offentlige 1:1idler.

-

Re g j e:~inecn utfører sitt utrednings -

:...

og :lnforoasjonsarbeid for statens

1:li cUe r. Of' :fentlige 1:1 ic1ler nå også stilles t i l dispo-sisjon for opposisjonen til d en s like n0cvendige og like krevende arbe.i.Q. Hvis opposisjonen
nektes offe ntlig støtte, kan det bare tolkes på

en

□ åte:

Regjeringen og

St o rting et ønsker iklce at r.:iotstanderne av norsk oec1ler..1s~ap i

Eie skal

h a ree l l e ouligheter for å øve innflytelse på resultatet av folkeavsteoningenG
el.

Infon:1asjons -

På

sa□?::1e

og c:ebattprogrnDOer i

radio og f' jerns;rne

r..1åte sor::1 ve d stortings- og ko1:1r.1unevalg, vil radio og fjernsyn

være viktige for.:1i c:lere av synspunkter og nyheter i
ste □ningen.

Det vil bli lagt opp til

infor□ eren d e

læ"rnkter. I

debattprogra□

tillegg til de t te

aktualitetsinnslng. Utvalget foruts e tt e r
balansert

□e d

ko □ner

tiden før folkeavog andre innslag av

d e rene nyhets- og

at debattprograr.1oene blir

likeverdig representasjon fra tilhengere og

Utvalge t vil særski l t nevne den fare sou ligger i
sjon av nyhetsdekningen. Denne dekning vil i

□ otstandere.

en ensidig øresenta-

hove d sak nettopp hn

for□

av

r..1eddelelse~ fra talsoenn for regjeringens offisielle politikk, og det er
derfor viktig å sikre o.t allerecle , nyhetsfornidlingen bringer inn r:.1otarguoent er i

forr.1 av sakkyndige koooentarer fra andre oeningsretninger.

e. Vtenforliggenc1e hensyn 1:1å ikke trekkes inn i

foll:eavster:mi:qgen.

Folkeavste::111ingen skal vise hvordan neningene for og not norsM nedlet.1skap i

EEC for d eler seg i det norske folk. Derfor er det av stor betyct- ·

ning at C'.e sor.1 g å r
nål

til ster.10eurnene, kan treffe sitt valg oo dette spørs-

ubundet av uten~orliggend e hensyn. Hvis folkeavstenningskaopanjen f.

eks• skulle arte seg so t.1 et orc~skifte or.1 hvorvidt regjeringen har vært
en god eller cårlig forhandler, vil den være dårlig egnet til å belyse
det valg saken g j el c1..er. Men særlig er d et viktig at kanpanjen og avstenningen kan gjennor:1:føres · uten at valget blir gjort til et spor~cål

o□

t i l l i t til regjeringen.
Skal folkeavste1:mingen være et fritt og ubunc1..et råd til stat sr-;iaktene,
de son slutter opp
□ ec1..ler.rnkapet

o□

landets regjering kunne gi sin r.:1ening om EEC-

til 1:jenne uten å bli p &tvunget en lojali tets-ko11J.flikt.

Skulle regjeringen g& t i l folket ned noe son fortoner seg sor:.1 et kabinettsp0rsr:.1ål, vil il:l:e avstenningsresul ta tet ei noen klar opplysning oo
1:1eningene oo norsk

EEC- □ edlenskap.

Der1:1ed vil avstenningen få tilsvar-

ende liten saklig betydning f6r Stortingets valg.

3. Tidspun:':det for folkenvstenningen.
Follceavster:mingen nå holdes i

god tid etter at forhandlingsresul tutet
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foreligger. Dette er nødvendig for at det skal. __ gi--s-:tilstl!1ekke.Li,g an1ednjng
til en kritisk gjennongåelse av sak:sdokunentene og'<m. preSen.tasjon av en
□at-innstilling. ~

På den annen sic:1.e oå ikke folkeavster:mingen trekke så lenge ut at det kan
få skadelige f'ølger for mulighetene for forhandlinger or:1 ~al terna ti ve sar.1arbeidsfo.rner r.1ec EEG. Det siktes her til de forhandlingElr sor.1 føres r.1ec.
de

ikke-qE!dle□ skapssøkende

land, forhandlinger det kan bli nødvendig for

Norge å tilpasse seg dersor.1 det ikke · blir aktuelt r.rnd norsk nedler.1skap.
Videre tilsier spesielt forholdet til Danoark at avstemningen ikke kornner
for sent. I Daru:1ark utgjør folkeavsteoningen avslutningen av behandlingen
av narkedssaken, og

folkeavste□ningen

er bindende. Da forholdet mellor,1

Norge og Dannark nå antas å være av viktighet i narkedssaken, er det derfor naturlig at den norske avstemningen,

so □

utgjør en innledende del av

beslutningsprosessen i Norge, kor.Jner først. Dette vil sikre at den endelige avgjørelse i Dannark bygger på en så riktig vurdering soo
Norges holdning.

Folkeavste □ningen

□ulig

av

i Norge bør derfor gjemnooføres for

somneren 1972.
V. ENKELTE TE}aJISKE SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED FOLKEAVSTEMNINGEN.
Selv

o□

al □ innelige

grunnlovens

besten□ elser

o□

ster.rrJerett ved stortings-

valg ikke gjelder ve d den kor.mende folkeavstenning, og selv
anføres vesentlige argtu:1enter til fordel for en lavere
vil utvalget foreslå at
på

ste□~erettsalderen

o□

elet kunne

sten□ erettsalder,

settes til fylte 20 år senest

avste□ningsdagen.

Det er viktig at så oang9 sor.1 oulig av de steuneberettigede får

□ulighet

til å del ta i avster:mingen. Det r:1å derfor åpnes for de sanne ouligheter
sor:1 ved kor:n:mnevalg og stortingsvalg til å avholde 2-dagers valg, avgi
forhåndsste:oner,
Utvalget regner
latt ved

ste~x1e på institusjoner, o.l.
□ ed

at bare offentlig freostilte stenoesedler vil bli til-

avste□ningen.

Ste'-rJesedlene nå i

tilfelle være slik utstyrt at

de ikke påvirker valghandlingen.
Presentasjonen av valgresultatene i
onfang

s01:1

o □ talen

radio og fjernsyn bør få det sar.n:1e

av stortings - og kor:n:mnevalgene. Dette nå antas

f:..

kunne ha betydning for interessen og deltagelsen.
Ikke bare hensynet til Stortingets tolkning av avsteoningsresultatet
(J:fr.

f'ora:::i IV,

2, c), oen også hensynet til den rent nyhet snes sige dek--'

ning tilsier at det foretas en distriktsvis opptelling av
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VII. KONKLUSJOH,
Utvalget anser en råc:givende f'olkeavsteoning sor.1 et □ eget vese tlig ledd
i

behanc1.lingen av spørsnålet on norsk r:1ec1ler:1Skap i

EEC. Det er viktig at

f'olkeavste:-~ningen blir forberedt og gjennon:f0rt på en det.10krat · sk uklanderlig □åte,

båGe av hensyn t i l selve EEC-s~ken og av hensyn t i

tid.ige politiske SQt-:1liv i
det ikke i

det freo-

Norge. Uansett hven son vinner EEC-s ric~en, oå

ettertiden ku:Q.ne etrid~s on , gjennot-1.føringen av f'olk~avsteo-

ningen.

Oslo,

7.dese □ber

1971 .
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