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Forord 

 

Med denne oppgaven har jeg fått anledningen til å studere nærmere hovedinteressen min 

innenfor historie: norsk utenrikspolitikk og da med vekt på integrasjonsbestrebelser, eller 

mangel på sådan. Tanken bak oppgaven var å kunne forsøke å se om det er en sammenheng 

mellom dagens forhold til deltagelse i internasjonale organisasjoner, spesielt EU, og tidligere 

integrasjonsforsøk. Tidlig i prosessen ville jeg egentlig skrive om EEC og EF, men gjennom 

samtaler med min veileder Helge Pharo kom Nordøk opp som et alternativ. Dette var et felt 

det har vært gitt ut lite kildebaserte materiale på, og muligheten til å finne noe nytt fristet meg 

til å skrive om dette.  

 

Prosessen har vært lang, og jeg har fått utrolig mye god hjelp og støtte underveis. Først og 

fremst vil jeg takke min veileder Helge Pharo for godt samarbeid og gode tilbakemeldinger. 

Prosjektet ville aldri ha blitt realisert hvis det ikke hadde vært for din kunnskap og ditt 

engasjement over de ”funn” jeg gjorde. Tusen takk. 

 

Jeg vil også få takke kullkammerater og venninner, uten dere ville det aldri ha vært så 

morsomt å studere. Jeg vil også takke alle de som har bidratt med korrektur og annen 

gjennomlesning, da særlig mamma og pappa og store søster. Til slutt vil jeg takke Tone for all 

støtte og gode tilbakemeldinger. Uten kaffekoppene og klapp på kinnet fra deg ville jeg ikke 

ha kommet meg igjennom dette.  

 

 

 

Oslo 7. september 2007 

 

Arnt-Iacob Nordby
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Innledning 

Forhandlinger om et tettere nordisk samarbeid har vært drøftet på ulike nivåer opp gjennom 

historien, men særlig i perioden etter den andre verdenskrig. En rekke mindre avtaler har blitt 

inngått, mens forsøkene på å nå større politiske avtaler, som ulike fremstøt for en økonomisk 

union og fellesmarked, har strandet. Det var i perioden etter andre verdenskrig og frem til 

1970 at forhandlingene om et vidtrekkende nordisk toll- og unionssamarbeid var på det mest 

intense.1  Hovedtemaet for denne oppgaven vil være den siste intensive nordiske 

forhandlingsrunden fra 1968-70, som går under navnet Nordøk-forhandlingene.  

 

Etter den andre verdenskrig sto Norges myndigheter og befolkning ovenfor en rekke store 

utfordringer. Gjenreisning og vekst var de sentrale elementene i norsk politikk i denne 

perioden. Hvordan kunne gjenoppbygging av landet gå raskest mulig, både innenfor 

økonomien, forsvaret og andre områder der akutt fornying og gjenreisning var nødvendig? Og 

hvordan kunne vekstraten økes raskere? De første tiårene etter andre verdenskrig var den 

norske utenrikspolitikken knyttet nært opp til de innenrikspolitiske målene Arbeiderpartiet 

hadde for utviklingen av Norge.  For det første ønsket regjeringen en rask økonomisk vekst 

slik at man kom opp på et likt nivå med de andre skandinaviske landene. For det andre hadde 

regjeringen som mål å nå full sysselsetning. For å nå disse målene var regjeringen bevisst på 

at dette måtte finne sted gjennom statlig kontroll og planlegging.2 Dette skulle først og fremst 

skje gjennom en økt satsning på industrien. Med dette fulgte behovet for å overføre 

arbeidskraft fra lavproduktive til mer høyproduktive næringer. For å muliggjøre en 

modernisering, var en avhengig av kapitaltilførsel fra utlandet og adgang til internasjonale 

markeder som skulle betale for kapitalimporten. Økt kapitalimport til det omfattende 

investeringsprogrammet var et gjennomgangstema de første tiårene etter andre verdenskrig. 

Gjenreisnings- og vekstpolitikken bød på problemer for regjeringen. For å oppnå politikernes 

målsetning, var man avhengig av et relativt liberalt internasjonalt handelsregime. Samtidig 

kunne en mer liberal økonomisk orden innebære visse problemer, nettopp fordi regjeringen i 

så stor grad vektla både økonomisk vekst og full sysselsetning.3 

 

                                                 
1 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005): I Blokopdelingens tegn 1945-1972. Dansk Udenrigspolitiks 
historie, bind 5. Gyldendal leksikon, København 
2 Eriksen Knut Einar og Helge Ø. Pharo (1997): Kald Krig og internasjonalisering. 1949-1965. Norsk 
  Utenrikspolitikks historie, bind 5. Universitetsforlaget, Oslo s.107  
3 Eriksen og Pharo (1997) s. 109 
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Dette førte til spenninger mellom Norge og samarbeidslandene innen OEEC tidlig på 1950- 

tallet. Spesielt ble det store norske underskuddet på handelsbalansen kritisert. Den ekspansive 

norske investerings og vekstpolitikken førte til store importoverskudd, og gjorde det 

nødvendig å opprettholde direkte reguleringstiltak. Også i de følgende årene kom denne 

spenningen til syne, særlig når det norske målet om full sysselsetning var truet. Hvordan 

skulle liberaliseringstempoet være i forhold til hvor stor ledighet en kunne akseptere? 

Handelsminister Erik Brofoss understreket ofte at enkelte andre OEEC- land var mer 

tilbøyelig til å se liberaliseringen som et mål, snarere enn et middel i utenriksøkonomien.4  

 

Nordisk (skandinavisk) samarbeid kom opp som en mulig løsning på det norske 

markedsproblemet. Gjennom forsøkene på nordisk integrering og samarbeid så man en 

mulighet til å trygge det norske hjemmemarkedet samtidig som man tok del i et større 

marked.   

 

Problemstilling 

Tittelen på oppgaven er Norsk integrasjon i Norden? Realismen bak Nordøk-forhandlingene 

1968 - 1970. Jeg ønsker å belyse Nordøk-forhandlingene, og de norske ønsker og intensjoner 

man hadde gjennom et mulig samarbeid. Dette vil jeg gjøre ved å se på ulike aktørers, norske 

så vell som nordiske, behandling og drøfting av Nordøk. Spørsmålet blir besvart gjennom fire 

hoveddeler. Først vil jeg ta for meg hensikten/intensjonen bak forslagstillerens ønske om et 

utvidet nordisk samarbeid. Hva var målet/hensikten med Nordøk, og hvorfor kom 

forhandlingene så langt som de gjorde? 

 

For det andre vil jeg se på Nordøk-forhandlingene sett igjennom de norske aktørene. De 

viktigste i så måte var regjeringen Borten og forhandlingsgruppen, med statssekretær Emil 

Vindsetmo som var utnevnt til å føre forhandlingene fra norsk side. Interessante spørsmål her 

er: Ønsket den norske regjering en nordisk løsning fremfor en avtale med EEC? Følte den 

norske regjeringen seg presset til å bli med på grunn av beskyldninger om torpedering av 

tidligere forsøk, et ”Svarteper” syndrom?5 Var regjeringen samstemt i spørsmålet om 

deltakelse i en Nordisk union? Videre vil jeg se på hva opposisjonen og 

                                                 
4 Eriksen og Pharo (1997) s. 109 
5 Tamnes, Rolf (1997): Oljealder 1965-1995. Norsk Utenrikspolitikks historie, bind 6. Universitetsforlaget, 
Universitetsforlaget. Oslo. s. 169 
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næringslivsorganisasjonene6 mente om Nordøk. Gjennom Norges Industriforbund og 

Rederiforbundet vil jeg drøfte hva forbundene til de ledende næringene i Norge mente om 

Nordøk. Gjennom Industriforbundet vil jeg se om frykten for den svenske industrien avtok 

ettersom EFTA-samarbeidet ble utviklet, og om dette endret synet på et enda tettere nordisk 

samarbeid. Rederiene var den delen av norsk næring som var mest avhengig av en liberal 

verdensorden. Ville en nordisk tollunion være et hinder for norske rederiers konkurranseevne 

på det internasjonale markedet? Under forhandlingene ble det holdt hyppige høringer med 

organisasjonene, og ulike representanter fra organisasjonene deltok i interne arbeidsgrupper 

som hadde som oppgave å supplere den norske forhandlingsdelegasjonen under Nordøk-

forhandlingene. Regjeringen holdt Stortinget jevnlig underrettet enten gjennom den utvidede 

utenrikskomiteen, eller gjennom redegjørelser direkte til stortingsrepresentantene.  

 

For det tredje vil jeg se på selve forhandlingene og dens innhold og problemområder. Hvilke 

fordeler/ulemper kunne en slik avtale medføre? Hvordan ble forhandlingene ført fra de ulike 

landene? Her vil jeg også si noe om de ulike målene de forskjellige landene hadde og hvilke 

strategier som ble brukt for å nå disse. Var dette klare og tydelige strategier eller ble de endret 

underveis i prosessen?  

 

For det fjerde vil jeg se på ulike faktorer utenfor Norden.  De nordiske land har mye av sin 

eksportrettede industri knyttet til det europeiske markedet. Norge og Danmark fulgte opp 

Storbritannias søknad til EEC med å sende egne søknader om deltagelse i det europeiske 

fellesskapet tidlig på 1960- tallet. Hvordan innvirket EEC på forhandlingene om Nordøk? I 

1960 ble også EFTA, med deltakelse av Danmark, Sverige og Norge (Finland med en 

assosiasjonsavtale fra 1961), etablert som et frihandelsmarked for industrivarer. Et sentralt 

spørsmål, noe som i liten grad er drøftet i litteraturen, er hvorfor de nordiske landene ikke 

forsøkte å videreutvikle EFTA til også å dekke de områder en ønsket at Nordøk skulle ha?  

 

Problemstillingene beveger seg langs ulike nivåer, fra det lokale plan (det norske) gjennom 

det nordiske til det europeiske og globale (først og fremst USA). Nordøk-forhandlingene var 

bare en i rekken av mange forhandlingsrunder mellom de nordiske landene, og forhandlinger 

med europeiske eller globale organisasjoner. Forhandlinger har tatt for seg spørsmål fra ulike 

                                                 
6 Her ser jeg spesielt på Norges Rederiforbund og Norges Industriforbund som kanskje var de viktigste aktørene 
innenfor norsk næringsliv. De representerte også de næringene som var/er mest avhengig tilgang på markeder for 
sine varer og tjenester. Jeg har ikke sett på LOs arkiv i denne sammenhengen, men de arbeidet for, sammen med 
de andre lands LO for et samarbeid.  
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kulturelle- og næringsmessige samarbeidsformer til de større prosjekter. Mitt fokus vil ligge 

på Nordøk-forhandlingene, men jeg vil også trekke opp Norges ulike integrasjonsbestrebelser 

etter den andre verdenskrig. Dette gjør jeg fordi det danner et viktig bakteppe, og da særs 

EEC og EFTA, som hele tiden kommer opp som viktige elementer i Nordøk-forhandlingene.  

 

Begrepsavklaringer 

Integrasjon er sammen med realisme, nøkkelbegrep i min fremstilling av Nordøk. Med 

integrasjon i denne oppgaven mener jeg i første rekke en harmonisering av handel og 

økonomisk politikk over landegrensene, samt utbygging av felles institusjoner. Det vil si at en 

ønsket å avvikle handelshindringer og utvikle et felles marked, ikke bare for industrivarer 

(slik EFTA fungerte), men for all handel mellom de nordiske land. Gjennom arbeidet for å 

avikle handelshindringer og utarbeidelsen av et felles marked var en avhengig av en 

utbygging av fellesskapet gjennom felles institusjoner og beslutningstakere. Dette skulle gi 

Norden som enhet en større andel eller posisjon i verdenshandelen, og bidra til å gi økt 

innflytelse i og under forhandlinger gjennom ulike organisasjoner.  

 

Initiativtakeren hadde som mål å etablere Nordøk som en tollunion. Tidligere hadde landene 

drøftet flere ulike måter å utvikle de økonomiske mulighetene innad i Norden gjennom 

fellesmarked, eller andre former for samarbeid for å fremme økonomisk vekst. Et 

frihandelsområde kjennetegnes ved at handelshindringer som toll og kvoter på handelen 

mellom medlemslandene blir fjernet, mens medlemmene beholder sine individuelle 

handelshindringer overfor land utenfor frihandelsområdet og man står fritt til å inngå 

bilaterale avtaler. Gjennom en tollunion står en handelspolitisk som en enhet utad. Videre 

betyr det at de indre tollmurene fjernes, mens en oppretter en felles tollmur mot tredjeland. På 

denne måten kombineres frihandel og proteksjonisme.7 Selv om en tollunion hadde kommet i 

stand er det ikke sikkert den hadde blitt så ”proteksjonistisk” som noen av signaturlandene 

kunne ønske. Tidligere inngåtte handelsavtaler ville en måtte ta hensyn til. Eksempler på dette 

er GATT-avtalen og den finsk-sovjetiske samarbeidsavtalen. GATT-avtalen8 (nå WTO) 

                                                 
7 Nørbech, Gunn-Helen (1998): Samarbeid til besvær. Om forsøket på å danne en nordisk tollunion 
  1968-1979.Hovedfagsoppgave i Historie ved NTNU høsten 1998, Trondheim 
8 GATT avtale om toll og handel, undertegnet av 23 FN-land i 1947, virksom fra 1948, i 1994 tilsluttet 
  122 land. Hovedprinsippet for samhandelen mellom medlemslandene er at alle skal behandles likt. 
  Fastsetter regler for toll, importrestriksjoner osv. Den såkalte Uruguay-runden resulterte i en omfattende  
  revidering av avtaleverket. Den nye avtalen undertegnet i 1993. Fra 1.januar 1995 ble GATT avløst av  
  WTO. Aschehoug og Gyldendals (1990): Store norske leksikon 
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bygde på et prinsipp om ”bestevilkårsregelen”, som innebefattet at tollnedsettelse for et land 

skulle gjelde alle og at nedsettelser skulle bygge på gjensidighet. Men avtalen inneholdt også 

en rekke unntaksbestemmelser, blant annet at den ikke skulle bryte med det enkeltes lands 

lovgivning. Dermed gav den rom til fortsatt nasjonale beskyttelsesordninger i større og 

mindre grad.9  

 

Avgrensing av problemområdet 

Nordøk-forhandlingene var konsentrert til årene 1968 – 1970. Oppgaven vil i all hovedsak ta 

for seg den nordiske forhandlingsprosessen fra den danske statsministeren Hilmar 

Baunsgaards forslag til en nordisk union, under sesjonen i Nordisk Råd 17. – 22. februar 

1968, og frem til den finske presidenten Kekkonens åpningstale til den nye riksdagen 6. april 

1970. Utenriks- og sikkerhetspolitikken var tydelig med klare internasjonale fronter i denne 

perioden samtidig som det var en viss tilnærming og avspenning mellom blokkene. 

Sovjetunionens intervensjon i Tsjekkoslovakia august 1968 og Vietnam-krigen var med på å 

tydeliggjøre blokkene. De nordiske land var på mange måter parter i stormaktspillet. Danmark 

og Norge var medlemmer av NATO, mens Sverige og Finland opptrådte som nøytrale stater. 

Samtidig hadde Finland inngått en samarbeidsavtale med Sovjetunionen. Denne avtalen la 

store begrensninger på den finske utenrikspolitikken. Dette er faktorer som kommer til syne 

under Nordøk-forhandlingene. Men siden det bare var Finland som ble direkte berørt av 

denne problematikken, har det vært lite hensiktsmessig å belyse Nordøk gjennom et kald krig 

perspektiv.  

 

Integrasjonsdebatten ble også ført på andre arenaer enn den nordiske. EEC-saken var også 

høyst aktuell under forhandlingene. Norge hadde som en erklært målsetning å komme med i 

en europeisk markedsløsning på sikt.10 EEC-saken ble aktualisert under Nordøk-

forhandlingene etter de Gaulles avgang som fransk president i 1969. Dette var med på å 

trappe opp tempoet internt i EEC om å oppta nye medlemmer, og bidro til å slå beina under 

Nordøk. Jeg vil ikke gå inn på de norske sonderingene og kontakten med EEC, selv om disse 

var høyst aktuelle i perioden. Frihandelsorganisasjonen EFTA var også et element i Nordøk-

saken, men det er innenfor oppgavens rammer vanskelig å gjennomføre en grundig analyse 

Nordøk – EFTA.  

                                                 
9 Eriksen og Pharo (1997) s 115 
10 Notat. ”Norsk syn på det europeiske integrasjonsspørsmål” 25.4.1968. UD 44 3/4 bind 27 
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Forskningsstatus 

Nordøk-forhandlingene er analysert og skrevet om gjennom en rekke bidrag fra forskere med 

ulik bakgrunn. I Norge har primært samfunnsvitenskapen bidratt, men i den senere tid har det 

i større grad kommet bidrag fra historiefaget.11  Hvorfor historikere ikke i nevneverdig grad 

har skrevet om Nordøk-prosessen er det vanskelig å svare på, men en årsak kan være at 

EEC/EF saken ble sett på som mer interessant, og dermed havnet Nordøk litt i skyggen, eller 

ble regnet som et forspill til EEC-forhandlingene. Etter bruddet i 1970 kom det en del 

litteratur om emnet, spesielt i Danmark. På 1970- tallet falt interessen i Sverige, Finland og 

Norge for Nordøk. Dette skjedde ikke i Danmark, her holdt interessen seg, men da med et litt 

annet fokus enn bare nordisk integrasjon. Nordøk ble i den danske litteraturen satt i 

sammenheng med den danske EEC-forhandlingen og medlemskapet i EEC fra 1973. På 1990- 

tallet var det en økende interesse i Sverige, Finland og Norge for nordisk integrasjon, men 

som i Danmark lå hovedfokuset da på EF-forhandlingene.12  

 

De ulike litteraturbidragene om Nordøk er i stor grad sammenfallende. Særlig konklusjonene 

om hvorfor man ikke kom frem til en løsning har klare fellestrekk. Først og fremst pekes det 

på den finske presidenten Kekkonens forklaring på hvorfor de trakk seg fra avtalen. 

Kekkonen forklarte bruddet med Danmarks og Norges ønske om å innlede nye forhandlinger 

med EEC. Dette skapte stor usikkerhet i Finland. Hva som ville skje med Nordøk hvis 

Danmark og Norge gikk med i EEC var høyst usikkert. Dette kunne heller ikke Finland 

akseptere med hensyn til Finlands nøytralitetspolitikk og tilknytning til Sovjetunionen. Med 

dette som utgangspunkt hadde Kekkonen ikke noe annet valg enn å trekke Finland ut av 

samarbeidet.13 Hvorfor majoriteten av de ulike arbeidene som er skrevet om emnet 

konkluderer i denne retningen kan skyldes ulike faktorer. De fleste av arbeidene er basert på 

åpne kilder i de ulike landene. Dette kan ha vært med på å begrense mulige forklaringer. 

Gjennom denne masteroppgaven håper jeg å kunne nyansere bildet noe gjennom et ”nytt” 

arkivmateriale. Dette materialet har jeg primært hentet fra Norge.  

 

I 1995 – 1997 ble det gitt ut en samlet oversikt over norsk utenrikspolitikk gjennom et seks 

binds verk. Dette verket har hovedfokus på den norske utenrikspolitikken fra 1905 og frem til 

                                                 
11 Sonne, Lasse (1998): Nordismens debacle? -analyse af sammenbruddet i NORDEK-forhandlingerne 1970 med 
særlig henblik på politiske og økonomiske interesser samt Finlands rolle. Speciale ved Institutt for Historie, 
Københavns Universitet, København august s.50 
12 Sonne, Lasse (1998): s. 50 
13 Sonne, Lasse (1998): s. 50 
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1990- tallet. Knut Einar Eriksen og Helge Pharo har skrevet bind 5 i denne serien, Kald Krig 

og internasjonalisering. 1949-1965. Boka tar for seg hvordan Norge ble en del av det vestlige 

militære samarbeidet som vokste frem under den kalde krigen, og hvordan den norske 

regjeringen forsøkte å fremme nordatlantisk, så vel som nordisk økonomisk integrasjon. 

Norge var en aktiv deltaker innenfor det globale diplomatiet i FN. Engasjementene bygde på 

et vidt spekter av forutsetninger: Man ønsket et omfattende internasjonalt samarbeid, det var 

en frykt for sovjetisk politisk og militært press (særlig i Nordområdene) og frykt for å bli 

isolert.14  

 

Helge Pharo har også ved flere anledninger utover på 1980- og 1990- tallet skrevet om 

områder som knytter seg til norsk integrasjon. Gjennom en rekke bidrag trekker han frem den 

norske posisjonen i etterkrigstiden. Her peker han på den sikkerhetspolitiske og økonomiske 

integrasjonen i Norden og Europa. Pharo har også gitt ut flere historiografiske artikler 

omkring spørsmålet norsk integrasjon og norsk utenrikspolitikk under den kalde krigen.15 Et 

viktig poeng i denne litteraturen er å vise den nære tilknyttingen Norge har hatt til 

Storbritannia på ulike områder. Norge så på Storbritannia som den viktigste handelspartneren, 

og fulgte etter britene i deres integrasjonsbestrebelser etter den andre verdenskrig.   

 

Rolf Tamnes sitt bidrag Oljealder 1965 – 1995, tar for seg ”sidespranget” Nordøk. Han 

plasserer den nordiske integrasjonen i sammenheng med EEC og EFTA-spørsmålet. I kapitlet 

om Nordøk stiller han tre spørsmål: 1)Hvorfor kom partene så langt som de gjorde? 2)Hvorfor 

feilet Nordøk? 3)Hvorfor ønsket Norge å gå med i et nordisk samarbeid?16 Disse spørsmålene 

er også sentrale i min fremstilling, og jeg vil drøfte disse nærmere i et senere kapittel. Tamnes 

tar også opp skyldspørsmålet og peker på ulike forklaringer, både hendelser innad i Norden, 

men også utenforliggende som President de Gaulles avgang i 1969. De Gaulle hadde vært en 

bremsekloss i EECs arbeid med å oppta nye medlemmer.17 

 

Det har også i Danmark blitt gitt ut en samlet oversikt om dansk utenrikspolitikk. Thorsten 

Borring Olesen og Poul Villaume har skrevet bind fem i denne serien. I blokopdelingens tegn 

1945 – 1972 blir det nordiske samarbeidet drøftet inngående. I boken blir de nordiske 

                                                 
14 Eriksen og Pharo (1997) 
15 Se litteraturliste. For en grundigere historiografisk fremstilling se Helge Pharo (1991): Norge, Norden  og 
Europeisk integrasjon som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Etterkrigshistorisk Register nr. 22, LOS-senter 
Notat 91/26. Bergen 
16 Tamnes, Rolf (1997) 
17 Tamnes, Rolf (1997) 
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integrasjonsbestrebelsene etter den andre verdens krig beskrevet som en ”nordisk fugl fønix”, 

noe som spiller på at selv om de store forhandlingene om ulike integrasjonsformer feilet hver 

gang, kom spørsmålet opp igjen, bare i mindre og mer konkrete former.18 Nordisk Råd og 

andre konkrete samarbeidsprosjekter slik som SAS er eksempler på en slik fugl fønix. 

 

Til Nordisk Råds 50 års jubileum i 2002, ble det gitt ut en bok med en rekke artikler, i all 

hovedsak en fremstilling av det nordiske samarbeidet de 50 årene rådet har eksistert.19 

Artikkelen til Øyvind Tønnesson har i den anledning skrevet om forsøkene på danne fastere 

nordiske institusjoner, slik Nordøk var et forsøk på.20  

 

Alan S. Milwards bok The Reconstruction of Western Europe 1945 – 51 har også gitt god 

oversikt over gjenoppbyggingsfasen i Vest-Europa etter den andre verdens krig. Boka tar for 

seg hvordan og hvorfor de økonomiske handelsorganisasjonene ble opprettet i Vest-Europa i 

denne perioden.21 

 

Et annet bidrag om nordisk samarbeid, som i all hovedsak tar for seg Nordøk, er Per Kleppes 

bok EFTA – Nordek – EEC, fra 1970.22 Per Kleppe var medlem i Arbeiderpartiet og senere 

handelsminister (1971 -1972) og finansminister (1973 – 1979). Han var også generalsekretær 

i EFTA (1981 – 1988). Boken er skrevet helt i sluttfasen av Nordøk, og han har et positivt syn 

på Nordøks potensial. Boken er en vurdering og en sammenfatning av de tre 

organisasjonsformene, og effekten av disse på samarbeidet mellom de nordiske landene.23 

 

Blant de større arbeider som har Nordøk-forhandlingene som hovedtema, er statsviteren Odd 

Fosseidsbråtens magisteroppgave fra 1972. Dette er en multidimensjonal analyse av 

Nordøkplanen som integrasjonssystem. Han konkluderer med at Nordøk viste klare 

begrensninger for et utvidet økonomisk samarbeid innenfor det sikkerhetspolitiske bildet.24 

 

                                                 
18 Olesen Thorsten Borring og Poul Villaume (2005). s. 521  
19 Engggaard Knut [red] (2002): 50 år Nordisk Råd 1952 – 2002. Til nordisk nytte. Nordisk Råd, København 
20 Tønnesson Øyvind (2002): ”Nordisk Råd 1952 – 2002” i 50 år Nordisk Råd 1952 – 2002. Til nordisk nytte. 
Engggaard Knut [red] Nordisk Råd, København 
21 Milward Alan S. (1984) The Reconstruction of Western Europe 1945 – 51. University press, Cambridge 
22 Kleppe, Per (1970) EFTA – Nordek – EEC. Studier og debatt, SNS – Studieförbundet näringsliv och samhälle. 
Bohusläningens AB, Uddevalla 
23 Nørbech, Gunn-Helen (1998): s. 20 
24 Fosseidbråten, Odd (1972): Nordisk integrasjon. En multi-dimensjonal analyse av Nordøk-planen. 
    Magisteroppgave, institutt for Statsvitenskap, Oslo 
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John Dale sin hovedfagsoppgave i historie fra 1979 er et annet tidlig arbeid om Nordøk. Han 

har skrevet en analyse av den norske bakgrunnen for Nordøk forhandlingene. Dale viser at 

Nordøkplanen vekket til live tradisjonelle norske motkrefter mot overnasjonale institusjoner. 

Han legger vekt på det spenningsfeltet Nordøk beveget seg i, mellom ulike markedsstrategier 

i norsk politikk.25 Dale deltok som observatør ved Nordisk Råds sesjoner i 1968 til 1970.  

 

Gunn-Helen Nørbech drøfter i sin hovedfagsoppgave i Historie fra Trondheim i 1998 

Samarbeid til besvær. Om forsøket på å danne en nordisk tollunion 1968-1970, hvorfor 

Danmark og Norge på tross av åpenlyse ønsker om å gå med i EEC, ble med på Nordøk-

forhandlingene. Hun ønsker å vise at det i Danmark og Norge ”var pragmatiske, 

innenrikspolitiske motiver for å ville fullføre utredningene av en avtale om utvidet økonomisk 

samarbeid i Norden”.26 

 

Jeg har også lest et utvalg biografier og artikler skrevet av personer med tilknytting til 

Nordøk-forhandlingene. Den mest sentrale i så måte har vært statsminister Mauno Koivistos 

artikkel i Nordisk tidskrift 2001 og 2002.27 Artikkelen omhandler Nordøk-prosessen fra 

Koivistos og finsk synsvinkel, og den har gitt god innsikt i de finske problemene.  

  

Kilder/arkiver 

I oppgaven har jeg benyttet kilder fra ulike arkiver. Det største og viktigste bidraget har jeg 

hentet fra det norske utenriksdepartement (UD). Her har jeg tatt for meg arkivseriene som 

omhandler: Nordisk økonomisk samarbeid fra 1968 – 1970, Handelspolitikk og nordisk 

samarbeid og Nordek, Tollunion-handelspolitisk samarbeid. Samt en katalog med avisutklipp 

fra perioden. De seneste mappene i disse arkivseriene har vært lukket for alminnelig innsyn 

(30 års regelen), men ble avgradert i 2000 og 2005. Innholdet i seriene var meget uoversiktlig 

og lite systematisert. Informasjonstettheten var også svært høy. Det var i all hovedsak fire 

typer skriv i katalogene: 1) rapporter og referater fra Embetsmannsgruppen, herunder også 

referater fra undergruppene, 2) referater fra de nordiske statsministermøtene, 3) ulike skriv fra 

ambassadene, flertallet fra de nordiske. Det meste av materialet her var referater fra 

                                                 
25 Dale, John (1979) Nordøk 1968-1970. Ei nordisk mellommakt. Hovedoppgave i Historie, Universitetet i Oslo 
26 Nørbech, Gunn-Helen (1998) s. 24 
27 Koivisto Mauno (2001 og 2002) ”Nordek” del I, i Nordisk tidskrift 4/2001 og del II i Nordisk tidskrift 1/2002 
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avisartikler og ambassadørens kommentarer til disse. 4) møtereferater fra de ulike høringer 

med næringslivet.  

 

Videre har jeg gjenomgått Norges Rederiforbunds arkiv om Nordisk samarbeid 1968 – 1970. 

Rederiforbundet sitter på sitt eget materiale, og jeg arbeidet med det i deres lokale. I dette 

arkivet fant jeg dokumenter der Nordøk-saken ble drøftet internt, men det aller meste var også 

innrapportert til UD. Samtidig med Rederiforbundets arkiv gikk jeg gjennom Norges 

Industriforbunds arkiv, som er overlevert til Riksarkivet. Industriforbundets arkiv er svært 

omfattende og omfatter 180 hyllemeter med materiale. I dette arkivet var det den samme 

trenden som hos Rederiforbundet, det meste var innrapportert til UD, men jeg fant en del 

interne dokumenter her også. Arkivene til Industriforbundet og Rederiforbundet ville jeg se på 

for å kunne danne meg et bilde av hvordan de ledende interesseorganisasjonene så på Nordøk.  

 

Til slutt har jeg sett på referatene til regjeringskonferansen 1968 – 1970. I disse referatene 

fant jeg svarene og reaksjonene til de referatene Embetsmannskomiteen innrapporterte. Jeg 

har også gått igjennom de to rapportene fra forhandlingene, disse er utgitt som Nordisk 

utredningsserie. Rapportene har jeg ikke brukt i oppgaven, da jeg primært har konsentrert meg 

om forhandlingene som ledet frem til rapportene.  
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Historisk bakgrunn 

Norsk utenrikspolitikk etter den andre verdenskrig har i mange sammenhenger dreid seg om 

alliansebygging, enten i forhold til sikkerhetspolitikk eller for å få tilgang til markeder, både 

med tanke på import og eksport. Dette har skjedd gjennom bilaterale avtaler eller medlemskap 

i ulike politiske og økonomiske organisasjoner. Hvilken tilknytting og hvilke organisasjoner 

Norge skulle være med i skapte debatt. Det som syntes klart (for de fleste) var at Norge 

vanskelig kunne stå alene, verken økonomisk eller sikkerhetsmessig i den vanskelige 

oppbygningsfasen etter krigen. Ulike strategier ble debattert, både forsøk på en ren 

skandinavisk løsning, da som et mulig mottrekk mot de nordatlantiske og kontinentale 

bestrebelsene, og på ulike samarbeidsprosjekter med de vesteuropeiske land. Blant de 

europeiske landene ble Storbritannia sett på som spesielt viktig.  Jeg skal her kort skissere de 

ulike strategiene (for det økonomiske integrasjonsarbeidet) som ble drøftet, både de Norge 

gikk inn for, og de som ble forkastet.   

Marshallhjelpen 

Den stigende spenningen mellom Sovjetunionen og vestmaktene bidro i løpet av 1947 til at, 

amerikanerne så vel som europeerne, kom til å se på oppgavene rundt gjenreisning og 

modernisering i det vestlige Europa som akutte. Men på grunn av inflasjon og 

krigsødeleggelsen under andre verdenskrig var de europeiske landene i en valutakrise. 

Poenget i realøkonomiske termer er at ødeleggelsene etter krigen og kostnadene ved 

gjenreisningen skapte dramatiske betalingsbalanseproblemer i Europa.28 I en tale ved Harvard 

University 5. juni 1947 varslet USAs utenriksminister George C. Marshall at amerikanerne 

ville satse på en vesteuropeisk løsning gjennom et storstilt hjelpeprogram, senere kjent som 

Marshallhjelpen. Dette skulle sikre kapitaltilførsel både gjennom billige lån og kreditter. 

Talen var i seg selv nokså vag i forhold til hvordan de økonomiske bidragene skulle 

overføres, men etter forhandlinger ble det lån og gaver.  Amerikansk hjelp forutsatte at 

mottakerlandene utarbeidet en plan for økonomisk- politisk samarbeid. Det ble sagt at 

hjelpeprogrammet ”bør være en felles satsing, støttet av et antall, om ikke alle, europeiske 

land” og at det ikke rettet seg mot noe spesielt land eller ideologi. Selv om dette ble sagt, var 

Marshallplanen et virkemiddel for amerikanerne til å nå et sett av målsettinger. De 

overordnede var å stabilisere Vest-Europa mot den sovjetiske trusselen og å gjøre europeerne 

                                                 
28 Se Milward (1984): s. 56-61 
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mest mulig i stand til å ivareta egen økonomi og sikkerhetspolitikk. 29 Etter langvarige og 

vanskelige forhandlinger ble styringen av det europeiske gjenreisningsprogrammet organisert 

gjennom samarbeidsorganisasjonen OEEC.  

 

Medlemslandene i OEEC besluttet i 1950 å liberalisere den intereuropeiske handelen, dette 

ble gjort gjennom å bygge ned de kvantitative restriksjoner på import - eksport, først for 75 

prosent av handelen, senere opp til 90 prosent. Da OEEC i 1961 ble omorganisert til OECD 

mente medlemslandene at de hadde nådd de målene de hadde satt seg.30 De klarte derimot 

ikke å bli enige om å bygge ned tollmurene og utvikle et videre økonomisk samarbeid innefor 

rammene av OEEC.  

 

Spørsmålet om norsk deltagelse i OEEC og mottaker av Marshallhjelp, kom samtidig med de 

norske drøftelser om Norge skulle holde på nøytraliteten, eller velge en allianse med 

vestmaktene.31 Norge ønsket i første omgang å avslå tilbudet om Marshallhjelp. Dette ble 

begrunnet med at å akseptere hjelpen ville en velge side i den gryende stormaktskonflikten. 

Norge så på seg selv som et vesteuropeisk land, med en sterk tilknytting til Storbritannia, men 

nærheten til Sovjetunionen gjorde at man ikke ønsket å velge side. Dette hadde også 

sammenheng med at dette muligens vanskeliggjorde den brobyggingslinjen Norge ønsket å ha 

gjennom FN. For det tredje så de ut som om den norske valutareserven var stor nok til å klare 

de utfordringene som kom med tanke på gjenreisning.32 Norge valgte å ta i mot hjelpen både 

fordi valutareserven viste seg å ikke være tilstrekkelig og at det til syvende og sist ville være 

mer av et brudd å stå utenfor. Dette har sammenheng med Norges nære bånd til Storbritannia.   

 

OEEC, splittelsen mellom de ”indre seks” og ”ytre syv”. Dannelsen av EEC 

Under forhandlingene om OEEC ble medlemslandenes ulike syn på hvordan en på best mulig 

måte kunne fremme økonomisk vekst etter den andre verdenskrig tydeliggjort. Dette gjaldt 

både synet på hvordan målet om industriell og økonomisk vekst skulle fremmes, og hvordan 

forholdet mellom sysselsetning og liberalisering burde utvikles. I slutten av 1940- årene var 

Storbritannia den sterkeste økonomiske og militære makt blant de vesteuropeiske landene. 

Økonomisk hadde Storbritannia et godt økonomisk utgangspunkt, og da spesielt med tanke på 

                                                 
29 Eriksen og Pharo (1997) s. 123 eller Milward (1984) 
30 Kleppe, Per (1970:) s. 46  
31 Milward (1984): s 65 
32 Archer, Clive and Ingrid Sogner (1998): Norway, European integration and Atlantic security. Prio, Oslo s. 14 
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varehandelen, rett etter den andre verdenskrigs slutt. Dette på grunn av samveldet og 

koloniene.33 Kontinentalstatene etterstrebet en tettere integrasjon mellom landene enn det 

Storbritannia og de skandinaviske landene ønsket. Som et svar til de kontinentale drøftelser, 

ble den britisk- skandinavisk økonomiske samarbeidskomité, UNISCAN etablert i 1949. 

Norge ønsket sammen med de andre skandinaviske landene og Storbritannia et bredere 

nordatlantisk samarbeid sammen med USA og Canada.34  

 

Da de europeiske integrasjonsbestrebelsene ble flyttet opp på regjeringsnivå i begynnelsen av 

1950- årene, ble Storbritannia invitert til å delta, men den britiske regjeringen foretrakk å 

holde seg utenfor. Dette gjaldt i første rekke Kull- og Stålunionen kontinentalstatene dannet i 

1952.35 Også ved konferansen i Messina som kontinentalstatene holdt for å diskutere Kull og 

Stålunionens videre utvikling i juni 1955, var Storbritannia invitert. Ved denne konferansen 

ble det fremtidige EEC diskutert, og en traktatkomité ble nedsatt (Spaak-komiteen). De 

britiske observatørene forlot konferansen da det ble klart at planene forutsatte overnasjonale 

organer.36 

 

Da Spaak-komiteens arbeid så ut til å lykkes, begynte Storbritannia sonderinger for å etablere 

en bredere vesteuropeisk integrasjonsløsning innefor OEEC i juli 1956. Britene gikk inn for å 

danne et alleuropeisk frihandelsområde. Storbritannia fryktet å bli utestengt politisk og lide 

økonomisk hvis kontinentalstatene videreutviklet sitt samarbeid nærmere. Det britiske 

forslaget gikk ut på å avskaffe, gjennom en nedtrappingsplan all toll og andre 

handelshindringer på industrivarer mellom medlemsstatene. Men samtidig skulle 

medlemslandene fritt kunne sette tolltariffene og handelspolitikken mot ikke-medlemsland.37 

En forberedende komité under ledelse av den daværende britiske statsråden Reginald 

Maudling ble nedsatt for å føre utredningsarbeidet.  

 

Norge viste liten interesse for forslaget, da en var i forhandlinger om en skandinavisk 

løsning,38 men ettersom en ikke kom frem til noe konkret i de skandinaviske planene ble det 

britiske forslaget fulgt opp. På kort sikt fikk forslaget lite innvirkning på de pågående 

                                                 
33 Kleppe, Per (1970): s. 46 
34
 Se bla. Eriksen og Pharo (1997) s. 115-116 og 143. UNISCAN ble oppløst ved etableringen av EFTA i 1960. 

35 Kleppe, Per (1970) s. 50. De ”indre seks” var Vest-Tyskland, Frankrike, Italia og Benelux-landene, mens de 
”ytre syv” var Storbritannia, Sveits, Østerrike, Portugal, Sverige, Danmark og Norge.  
36 Kleppe, Per (1970) s. 50 
37 Kleppe, Per (1970) s. 50  
38 Denne diskusjonen følges opp under de tidligere nordiske forsøkene. 
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forhandlingene mellom de skandinaviske landene, men på litt lengre sikt fungerte forslaget til 

å bremse de interne drøftelsene og til slutt at disse samtalene stoppet opp.39 Samtidig med at 

Maudling-komiteens arbeid pågikk, underskrev ”de indre seks” Roma-traktaten den 25. mars 

1957, som dannet grunnlaget for EEC. Maudling-komiteens arbeid ble avsluttet i november 

1958, da den nye franske regjeringen med President de Gaulle, og de andre medlemmene av 

EEC ikke kunne akseptere en frihandelsløsning. En frihandelsløsning ville medført at en lang 

rekke europeiske land ville ha fått fri tilgang til markedet i EEC, uten at de måtte ta på seg de 

forpliktelser EEC landene hadde pålagt seg selv gjennom Roma-traktaten.40  

 

EFTA 

Umiddelbart etter Maudling-komiteens sammenbrud i gjenopptok de ”ytre syv” kontakten. 

Ønsket var å gjennomføre et frihandelssystem. I februar 1959 ble det holdt et forberedende 

møte i Oslo med tanke på å danne et eget frihandelssystem ved siden av EEC. I løpet av kort 

tid ble landene enige om å skape Den europeiske frihandelsorganisasjon, EFTA. Den nye 

organisasjonens grunnleggende dokument, Stockholm-konvensjonen, ble undertegnet i januar 

1960.41 EFTA ble etablert som en foreløpig og tidsbegrenset løsning på markedsproblemene. 

Siktemålet var ”å legge forholdene til rette for en snarlig opprettelse av en multilateral 

sammenslutning for å fjerne handelsskranker og å fremme nærmere økonomisk samarbeid”.42 

Det var Sveits og de nordiske landene, i første rekke Sverige og Norge som ivret for et 

frihandelssystem. De fryktet at de kunne bli isolert av EEC, og på den måten miste et viktig 

marked for sine varer. Storbritannia på den andre siden hadde ved slutten av 1950 årene over 

70 prosent av sin utenrikshandel med land utenfor Europa, og bare 14 prosent med EEC-

land.43  

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Archer, Clive and Ingrid Sogner (1998): s. 19 
40 Kleppe, Per (1970): s. 51 
41 Om Norge og EFTA se bla. Eriksen og Pharo (1997) 
42Etter Stockholms-konvensjonen gjengitt i: Leonardsen, Dag (1984): Det nordiske alternativ – idé eller 
ideologi? Oppland distrikstshøgskole skrifter nr. 48-1984, Lillehammer. s. 57   
43 Olesen og Villaume (2005): s. 424  
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For Storbritannia ble Samveldet ansett som vesentlig viktigere enn et samarbeid med de andre 

EFTA-landene, dette er med på å forklare den britiske motstanden mot å binde seg sterkt til 

ulike forpliktelser innefor EFTA-samarbeidet. Storbritannias dominerende stilling innenfor 

frihandelsområdet og deres noe begrensede interesse for EFTA som organisasjon gjorde at 

britene handlet mot de andre EFTA-partnerne når det tjente deres interesser. Dette gjaldt blant 

annet måten den britiske importavgiften ble innført høsten 1964 som rammet de andre EFTA-

landene.44 

 

EFTA skulle være et frihandelsforbund fremfor tollunion, dette gjorde at medlemslandene 

kunne opprettholde de ulike tollsatsene overfor omverdenen. Forbundet var en interstatlig og 

ikke en overnasjonal organisasjon. Målet var en liberalisering av handelen, ikke å danne et 

fellesmarked med dyptgripende regelbindinger og økt harmonisering av den økonomiske 

politikken slik EEC tok sikte på å gjøre.45 Det multinasjonale samarbeidet innefor EFTA 

fungerte godt, og var gunstig for den økonomisk utviklingen og for handelen dem imellom.  

 

Forholdet til EEC  

De skandinaviske land har til stadighet understreket sin sterke interesse i å delta i et utvidet 

økonomisk samarbeid i Europa. Danmark, Norge og Sverige søkte i 1961 – 1962 om 

forhandlinger om tilslutning til EEC. Da Storbritannia fornyet sin søknad den 11. mai 1967, 

fulgte Danmark, Norge og Sverige opp. Danmark og Norges søknad tok sikte på medlemskap, 

mens Sverige søkte om en tilslutning som var forenelig med landets nøytralitetspolitikk. 

Muligheten for medlemskap ble ikke utelukket. Finlands innstilling til det økonomiske 

samarbeidet i Europa var positiv, og de ønsket en aktiv deltakelse i overensstemmelse med 

nøytralitetspolitikken og de økonomiske interessene østover.46 

 

Etter at EECs ministerråd den 19. – 20. desember 1967 ikke nådde enighet om å oppta 

forhandlinger med Storbritannia og de andre søknadslandene, tilkjennega samtlige nordiske 

land at de fastholdt sine markedspolitiske målsetninger, herunder at Danmark, Norge 

                                                 
44 Kleppe, Per (1970): s. 53 
45
 Se bla. Eriksen og Pharo (1997) s.115-116 

46 Rapport til Det nordiske stats-, udenrigs- og samarbejdsministermøde i København den 22. – 23. april 1968. 
Fra Den nordiske arbejdsgruppe 5. april 1968. UD 44 3/4, bind 27 
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opprettholder sine søknader om medlemskap, mens Sverige opprettholdt sin åpne søknad om 

en handelsavtale.47 

 

Første runde i striden om norsk medlemskap i EEC kom som en følge av en britisk og dansk 

søknad om medlemskap i EEC sommeren 1961. Dette satte regjeringen Gerhardsen i en 

vanskelig posisjon. Regjeringen hadde arbeidet for, og fått aksept for at ”de ytre syv” skulle 

kunne forhandle samlet med ”de indre seks”. Regjeringen mente at en samlet tilnærming ville 

gjøre det lettere å finne frem til en felles nordisk løsning.48  Det lå ikke noen automatikk i at 

en britisk og dansk søknad måtte følges opp ved en norsk søknad, men innad i regjeringen ble 

det argumentert for at Norge av sikkerhetspolitiske og utenriksøkonomiske hensyn burde 

følge etter. Men for det politiske miljøet var det viktigere i første omgang å sikre en felles 

EFTA-opptreden og å hindre at Storbritannia og Danmark handlet på egenhånd, fra norsk side 

ønsket man en fellesopptreden i forhold til EEC.49  

 

Fra norsk side, både politisk og økonomisk, ønsket man en tettere integrasjon med Europa 

gjennom ulike avtaler. Utover på 1960- tallet ble målsetningene om hva en ønsket klarere. 

Hovedmålsetningen for den norske markedspolitikken både på kort og lang sikt var en 

tilslutning til EEC, og samtidig som dette førte til en bredest mulig europeisk samling. Andre 

arrangementer var underordnet hovedmålsetningen, så også arbeidet med en tettere nordisk 

integrasjon. Ved et nærmere nordisk samarbeid var det viktig å huske at en gjennom EFTA 

allerede hadde et felles nordisk marked for industrivarer. En utvidelse av det nordiske 

samarbeidet måtte derfor nødvendigvis komme på områder som ikke dekkes av EFTA-

konvensjonen.50  Forventningene om å kunne få til bred markedspolitisk løsning mellom 

EEC-landene og EFTA var med andre ord fortsatt dominerende for de nordiske land som 

helhet. Først med avslaget på Storbritannias andre EEC-søknad i 1967 var det duket for et 

Norden- initiativ som fikk en seriøs oppfølging fra de nordiske landene. 

 

                                                 
47 Rapport til Det nordiske stats-, udenrigs- og samarbejdsministermøde i København den 22. – 23. april 1968. 
fra Den nordiske arbejdsgruppe 5. april 1968. UDs arkiv, UD 44 3/4 44 3/4, bind 27 
48 Eriksen og Pharo (1997) s. 327 
49 Eriksen og Pharo (1997) s. 330 
50 Norsk syn på det europeiske integrasjonsspørsmålet 25. april 1968, UD 44 3/4 bind 27 
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Norsk ambivalens til nordisk samarbeid 

Før jeg går inn på selve Nordøk forhandlingene vil jeg kort trekke opp linjene tilbake til 

tidligere forsøk på nordisk samarbeid. Både resultatene og innholdet i de tidligere 

forhandlingsrundene mener jeg har spilt en rolle for hvorfor Nordøk forhandlingene kom så 

langt som de faktisk gjorde.  

 

Forsøk på å danne tettere bånd mellom landene i Norden og spesielt Skandinavia har eksistert 

lenge. Skandinavismen stod sterkt en periode fra slutten 1830- årene til slutten av 1860- 

årene, og røster tok til orde for et vitenskapelig og litterært samarbeid på tvers av grensene, og 

i Danmark ble det syslet med ideer om en dynastisk union mellom de to riker under ledelse av 

kronprins Fredrik.51 Selv om ideen om et samlet Skandinavia døde ut, ble en del av tankene 

bevart og utviklet seg videre.  

 

I mellomkrigsperioden ble det igjen framsatt ulike forslag om økt skandinavisk eller nordisk 

samarbeid. I denne perioden var det i første rekke på tre områder en prøvde å utvikle 

samarbeidet. For det første ble det gjort forsøk på å utbygge likeartete lover og bestemmelser, 

gjennom bilaterale avtaler, blant annet gjennom institusjoner for mellomstatlig 

konfliktregulering og – løsning. De ulike voldgiftsavtalene mellom de nordiske land er et 

eksempel på dette. For det andre forsøkte landene å harmonisere sine posisjoner i sentrale 

internasjonale spørsmål, blant annet innen Folkeforbundet. For det tredje kan en se forsiktige 

ansatser fra enkelte land et ønske om å tilføre det nordiske samarbeidet en sikkerhetspolitisk 

dimensjon.52 Noe som ble tatt opp med større engasjement etter den andre verdens krig. 

 

De ulike initiativene omkring økt nordisk samarbeid fra slutten av 1940- årene hadde et felles 

utgangspunkt – nordisk sikkerhetspolitikk og økt økonomisk samhandling. Dette representerte 

for pådriverne et mulig svar både på de problemer en ble stilt ovenfor i forbindelse med 

blokkdannelsen (Vest – Øst, Kalde krigen) og den økende internasjonale konkurransen på det 

internasjonale handelsområdet.53  

 

                                                 
51 Thorkilsen, Dag (1994): ”Skandinavismen – en historisk oversikt”, i Sørensen, Øystein (red): Nasjonal 
     identitet – et kunstprodukt, Norges forskningsråd 
52 Fure, Odd-Bjørn (1996): Mellomkrigstid 1920-1940. Norsk Utenrikspolitisk historie bind 3. 
    Universitetsforlaget, Oslo 
53 Eriksen, Knut Einar, (1999): ”Norge og Norden – Samarbeid og Kollisjon”6t, Den norske  
    atlanterhavskomité (ed.): NATO 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år, Oslo s.134 
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Introduksjonen av Marshallhjelpen og amerikanske ønsker om et tettere europeisk samarbeid, 

utløste forsøket på å danne en skandinavisk tollunion. Forsøket ble på mange måter satt i gang 

for å lette USAs press om å samle de europeiske lands økonomi tettere sammen, for Norge 

hadde en sterk tro på egen økonomisk styrke på dette tidspunktet. Målet med et tettere 

økonomisk samarbeid i denne tidlige fasen var å sikre norsk og skandinavisk autonomi, 

snarere enn et bredere økonomisk samarbeid.54 

 

Tidligere forsøk på nordisk samling 

Perioden 1945 til 1970 i norsk utenrikspolitikk var preget av internasjonalt samarbeid, enten 

gjennom ulike forsøk på ulike markedsløsninger, forsvarssamarbeid og internasjonalt 

fredsarbeid. Dette skjedde på den nordiske så vel som på den europeiske og internasjonale 

arenaen. I dette kapitelet vil jeg drøfte de tidlige forsøkene på danne en nordisk enighet. 

Tankene rundt en nærmere kooperasjon innad i Norden gikk gjennom en utvikling fra 

forsøkene på danne en tollunion på slutten av 1940- tallet, til planene om et fellesmarked på 

1950- tallet.55 Skjematisk kan en dele denne perioden opp i ulike faser, der den første fasen 

strekker seg fra 1947 og frem til 1954, den neste fasen går fra 1954 – 1960 da Norge (og de 

andre skandinaviske landene) gikk med i EFTA samarbeidet. Mens den siste fasen omfatter 

det som er fokuset i denne oppgaven, Nordøk-forhandlingene 1968-1970. Dette er en 

grovinndeling av perioden 1945 – 1970, men det kom også opp vesentlig mindre forslag om å 

styrke båndene mellom de nordiske og skandinaviske landene i perioden, enten som ikke kom 

så langt som til utredningsfasen eller at det var forslag på konkrete problemer i tiden som lot 

seg løse uten lange forhandlingsrunder. 

Den første fasen 1947 - 1954 

Den første utredningsfasen strakk seg fra 1947-1954. Denne fasen inneholder to forskjellige 

utredningsmandat, da man først forhandlet om en skandinavisk tollunion (frem til høsten 

1949) og et skandinavisk frihandelsforbund (våren 1950) Det første steget omhandler 

forhandlingene om en skandinavisk tollunion, utredningsarbeidet ble fullført og en 

sluttrapport ble lagt frem. I denne rapporten kom Norge med en særuttalelse som inneholdt 

tidligere fremsatte innvendinger mot en tollunion. Mens danskene og svenskene fremhevet at 

en tollunion ville gi fordeler til alle parter på sikt. Dette prosjektet brøt sammen i desember 

                                                 
54 Archer, Clive and Ingrid Sogner (1998) s. 21 
55 Sogner, Ingrid (1992): Norges holdning til nordisk økonomisk samarbeid 1947-1959. Hovedoppgave i  
    historie, våren 1992, Oslo s. 5 
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1949.56 I løpet av 1950 fikk Fellesutvalget et nytt mandat til å starte sonderinger rundt 

dannelsen av et fellesmarked.57 Dette initiativet ble tatt av den norske utenriksminister 

Halvard Lange på det nordiske utenriksministermøtet i mars 1950. Forsøket på å komme til 

enighet om et fellesmarked viste seg å være vanskelig, de tre landene hadde ulike interesser 

og prioriteringer. Utredningene trakk ut til utpå nyåret 1954, og i sluttrapporten ble det, som i 

1949, lagt frem en norsk særuttalelse mot både frihandelsforbund og tollunion. Uttalelsen gav 

bare rom for industriprosjekter og et begrenset handelspolitisk samarbeid.58  

 

Selv om sluttresultatet ikke resulterte i det ønskede resultat, var runden ikke resultatløs. På 

flere områder ble det bygd ut felles institusjoner og avtaler som skulle være med på å lette 

arbeidet landene imellom. Fra 1951 samarbeidet landene om SAS, fra 1954 kom et svensk - 

norsk kraftsamarbeid i gang. På det politiske plan ble det og gjort en rekke fremskritt, 

passfrihet fra 1952, Nordisk Råd fra 1952, og fra 1954 et felles arbeidsmarked som gjorde at 

borgere i et land fritt kunne ta arbeid i de andre landene. 

 

Etter at Nordisk Råd ble opprettet i 1952 ble det en klarere organisering av det nordiske 

økonomiske samarbeidet. Tanken om en nordisk tollunion og et felles marked ble på nytt reist 

gjennom sesjoner i Nordisk Råd. I 1954 ble det opprettet en nordisk ministerkomité for 

økonomisk samarbeid som skulle møtes regelmessig. Samme år ble det opprettet et nordisk 

økonomisk samarbeidsutvalg som hadde som oppgave å utrede mulighetene for et felles 

nordisk marked.  

Den andre fasen, 1954 – 1960  

Den andre utredningsfasen strekker seg fra 1954 til 1960, som endte med at de nordiske land 

gikk med i EFTA samarbeidet. Denne fasen er preget av en sterkere dynamikk, dette 

tydeliggjøres gjennom satsningsområder fremsatt av den norske regjering (regjeringen Torp) i 

stortingsdebatten 27. oktober 1954 der det poengteres at det nordiske samarbeidet burde søkes 

på tre felter: 1) Konkrete prosjekter, 2) Produksjonsfordeling og 3) Fellesmarked. Det ble 

                                                 
56 I høringsuttalelsene fra de norske næringslivsorganisasjonene var det bare Rederiforbundet som kunne tenke 
seg en tollunion, forutsatt at det kom på plass overgangsordninger. Dette står i kontrast til det syn 
Rederiforbundet har til Nordøk. Mens Industriforbundet avviste et slikt samarbeid. Dette på grunn av frykt for å 
bli dominert/utkonkurrert av den svenske industrien og at en mente at Norge hadde større interesse i handel med 
land utenfor Norden. Dette kommer jeg tilbake til. Se Eriksen og Pharo (1997): s. 156    
57 Det felles nordiske utvalg for økonomisk samarbeid (Fellesutvalget) ble nedsatt i februar 1948, 
medrepresentanter fra de ulike land. Fellesutvalget fikk som mandat å drøfte ulike spørsmål omkring økonomisk 
samarbeid til felles beste, med det for øyet å danne en felles nordisk tollunion/fellesmarked.                        
Sogner, Ingrid (1992): s.25 
58 Eriksen og Pharo (1997): s. 157 
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også poengtert at regjeringen så disse punktene som et integrert hele.59 Det ble utarbeidet en 

rekke avtaler for gjennomføringen av en ytre tolltariff og en rekke andre samarbeidsformer, 

inklusive en nordisk investeringsbank og en felles organisasjon for stålindustrien. Igjen var 

motstanden mot et fellesmarked sterkest i Norge, deler av eksportindustrien var særdeles 

kritisk. Til tross for at Arbeiderpartiet var positivt innstilt, og hadde flertall på Stortinget 

ønsket ikke regjeringen Torp å presse igjennom planene.60 Også denne gangen var det stor 

motstand i næringsorganisasjonene.  

 

Det svenske forsøket 

Det neste nordiske fremstøt ble lansert av den svenske liberale politikeren Bertil Ohlin på et 

møte på Voksenåsen utenfor Oslo den 19. august 1961. Det var ikke et offisielt svensk 

regjeringsforslag, men et forslag utviklet i systemet til Nordisk Råd. I møtet deltok imidlertid 

også forskjellige regjeringsrepresentanter. Ohlins tanker gikk i retning av en omfattende 

traktat for det nordiske samarbeidet, noe som de danske møtedeltakerne distanserte seg fra, i 

frykt for at det skulle skape problemer med oppdagelsesforhandlingene med EEC.61  

 

Under Nordisk Råds sesjon i Helsingfors 23. mars 1962, vedtok de nordiske land Helsingfors-

avtalen. Avtalen la opp til en styrkelse av det nordiske samarbeidet, men mer på hensikt- og 

henstillingsplanet, enn som konkrete og detaljerte forpliktelser.62 

 

Jeg har i dette kapittelet kort trukket opp de ulike utredningene Norge har ført etter den andre 

verdenskrig og frem til 1968 da utredningen om Nordøk begynte. Jeg har konsentrert meg om 

de økonomiske utredningene, men også innefor sikkerhetspolitikken ble det gjennomført ulike 

utredninger. Den norske regjering innså at en isolasjonistisk sikkerhetspolitikk ikke lenger var 

gjennomførbar med den ønskede brobyggingspolitikken og det akutte sikkerhetsproblemet 

flere opplevde etter krigen.63 Det ble først forsøkt å danne en skandinavisk forsvarsallianse. 

Dette skjedde i 1948 – 1949, men endte også resultatløst. Som løsning på problemet valgte 

                                                 
59 Sogner Ingrid (1992) s. 119  
60 Nørbech, Gunn-Helen (1998) s. 6 
61 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 523-524 
62 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 524 
63 Blidberg Kersti 1987. Just good friends – Nordic Social Democracy and security Policy 1945-50. 
Forsvarshistorisk forskningssenter (FHFS) nr 5. Oslo s. 22 
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Norge og Danmark å gå inn i et forsvarsamarbeid med vestmaktene fra 1949 gjennom 

Atlanterhavspakten senere NATO.  

 

Norge hadde vært det mest negative innstilte landet til en nordisk samling. Norge ble sett på 

som en bremsekloss for integrasjonsarbeidet i Skandinavia og Norden, og hadde fått skylden 

for bruddene ved de tidligere forhandlingene. Det var først og fremst den sterke 

næringsopposisjonen som hadde ført til dette resultatet. Frykten for svensk dominans var 

fremtredende. I det neste kapittelet tar jeg for meg den tredje fasen i nordisk 

integrasjonshistorie, Nordøk-forhandlingene. Under disse kommer det tydelig frem at det var 

et fremtredende norsk behov på ikke bli ansvarliggjort for at samarbeidet mislyktes. Den 

tredje fasen innledes gjennom den danske statsministeren Hilmar Baunsgaards tale under 

Nordisk Råds sesjon i Oslo, 17. – 22. februar 1968. 
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Hendelsesforløpet i Nordøk 

 I dette kapittelet vil jeg i en kronologisk orden trekke opp prosessene i Nordøk. Dette har jeg 

valgt å gjøre fordi selve forhandlingsrunden var svært omfattende og har et til dels 

uoversiktlig hendelsesforløp. Med en kronologisk fremstilling vil det også være lettere å se 

utgangspunktet for forhandlingene og de mål man hadde med Nordøk. Det vil også gjøre det 

lettere å drøfte strategiene de ulike landene hadde, og om disse endret seg underveis. Jeg vil si 

noe om hvordan drøftelsene ble ført fra de ulike parter og hvordan oppbyggingen av 

rammeverket rundt ble til. Kapittelet bygger videre på den fremstillingen jeg har gitt om 

Norges integrasjonsprosess i Norden og Europa etter den andre verdenskrig. I de neste 

kapitlene vil jeg ta for meg forhandlingene mer tematisk.  

 

Nordisk Råds sesjon i Oslo 17. – 22. februar 1968 

Det var i sin åpningstale til Nordisk Råds sesjon i Oslo 17.– 22. februar 1968 at den danske 

statsministeren Hilmar Baunsgaard igjen tok opp mulighetene for å styrke båndene mellom de 

nordiske land. I talen la Baunsgaard vekt på tyngden den nordiske integrasjonen hadde fått 

gjennom et tett og nært samarbeid etter den andre verdenskrig, og understreket videre at det 

var mange områder som ville høste fordeler ved et nærmere samarbeid. Baunsgaards tale 

inneholdt en del generelle vendinger om de nære båndene mellom landene og den positive 

utviklingen i form av økt samhandel landene hadde fått gjennom EFTA. Han understreket at 

det interne samarbeidet mellom de nordiske land med fordel kunne utbygges på ulike 

områder. Dette mente han burde kunne bidra til å styrke den felles forhandlingsstyrken 

ovenfor tredjeland. Dette peker på den fordelen de skandinaviske landene hadde oppnådd 

gjennom Kennedy-runden. Han mente at dette arbeidet kunne finne sted innefor rammene av 

EFTA eller mellom de nordiske land alene.  

 

Baunsgaard inviterte de nordiske lands statsministere til København for å drøfte saken videre. 

Før statsministermøtet skulle de nordiske markedsministrer møtes og forberede en rapport 

som skulle legges frem på statsministermøtet. Denne rapporten skulle tydeliggjøre de 

nordiske lands standpunkt når det gjaldt 1) forholdet til EEC, 2) samarbeidet i EFTA og 3) det 

nordiske samarbeidet.64  

                                                 
64 Til regjeringens medlemmer fra Det Kgl. Utenriksdepartement 10. april 1968. UD 44 3/4, bind 27 
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Tabell 1. Tendenser i inter-nordisk handle 1959 - 196865 

 

På møtet mellom markedsministrene ble det besluttet å sette ned en arbeidsgruppe bestående 

av to representanter fra hvert land. De norske representantene var Gudmund Saxrud, byråsjef i 

Handelsdepartementet, og Arild Holland, fra UDs handelspolitiske kontor. Arbeidsgruppen 

fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til en rapport til Det nordiske stats-, utenriks- og 

samarbeidsministermøte i København 22. – 23. april 1968.66  

 

I arbeidsgruppens utkast til rapport ble det konkludert med at de nordiske land burde søke å 

nå enighet om det økonomiske samarbeidet i Norden, videre burde de nordiske land samordne 

sin stillingtagen til nye forslag, som skulle ha til formål å redusere følgene av, og et sikte om å 

oppheve den økonomiske splittelsen i Europa. Rapporten vurderte relativt utførlig 

mulighetene for et utvidet nordisk økonomisk samarbeid på de ulike områder. Mens når det 

gjaldt forutsetningen for og prinsippene for et utvidet samarbeid, kom det frem til dels sterkt 

avvikende oppfatninger i de ulike land.67 

 

I rapporten som ble fremlagt på statsministermøtet i København ble det lagt frem tre 

særuttalelser (en norsk, en finsk/svensk og en dansk). Rapporten viser at særlig når det gjaldt 

jordbruket var det store forkjeller i oppfattelsen om hvordan en felles nordisk 

jordbrukspolitikk burde se ut. Fra finsk og svensk side mente man at det allerede på det 

tidspunktet var tilstrekkelig grunnlag for statsministrene å ta stilling til en vesentlig utvidelse 

av samarbeidet og utforme konkrete anvisninger for det videre arbeidet. For svenskenes del, 

og for så vidt finnenes, var det tydelig at deres mål var opprettelsen av en nordisk tollunion, 

en felles industripolitikk og et økt økonomisk-politisk samarbeid. Når det gjaldt muligheten 

                                                 
65 Statistisk årbok 1967 – 68  
66 Til regjeringens medlemmer fra Det Kgl. Utenriksdepartement 10. april 1968. UD 44 3/4, bind 27.  
67 Til regjeringens medlemmer fra Det Kgl. Utenriksdepartement 10. april 1968. UD 44 3/4, bind 27. 

 1959 1968 

 Imp. Eksp. Imp. Eksp. 

Sverige 8,3 19,7 16,3 24,6 

Danmark 14,3 17,3 22,0 24,7 

Norge 21,2 17,6 27,7 24,1 

Finland 12,3 6,6 19,7 16,7 
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for et landbrukspolitisk samarbeid var det deres oppfatning at partene kunne fastlegge en 

generell målsetning for en langsiktig utvikling.68 

 

De danske representantene i arbeidsgruppen fulgte til dels den svensk-finske linje, men kunne 

tenke seg at det allerede på daværende tidspunkt var grunnlag for å ta en prinsippavgjørelse 

om en vidtgående utvidelse av det nordiske økonomiske samarbeidet, i retning av en 

økonomisk union. De var uenige i den svensk-finske linje der partene bare skulle fastlegge en 

generell målsetning for arbeidet, fordi de så en risiko for at samarbeidet ville utvikle seg 

ujevnt. De fremholdt derfor at en måtte nå frem til enighet om et tilstrekkelig detaljert 

samarbeidsgrunnlag. Videre betraktet danskene det som en forutsetning for gjennomføringen 

av et utvidet samarbeid at de nordiske land fra begynnelsen av var rede til i fellesskap å 

finansiere gjennomføringen av en felles politikk på en rekke områder, herunder 

landbruksområdet.69 Det var innenfor landbrukspolitikken danskene så flest økonomiske 

fordeler, og de kom med en rekke vidtgående krav og ønsker på dette området. De ønsket 

spesielt å få i stand en finansiering av et jordbruksfond.  

 

Fra norsk side gikk Saxrud og Holland i mot dette, idet de viste til at det ikke fantes noe 

grunnlag for å ta en slik beslutning med bakgrunn av den rapporten de hadde lagt frem. 

Problemene måtte avklares nærmere gjennom utredninger. Det løpet som de andre nordiske 

land ønsket å legge opp til på et så tidlig tidspunkt i prosessen gjorde at situasjonen fortonet 

seg sterkt i norsk disfavør. Dette fordi at man på norsk side på det daværende tidspunkt ikke 

kunne si noe som helst om utsiktene for å skape en balanse mellom fordeler og ulemper for 

Norge. De norske representantene utelukket dermed at en fra norsk side kunne slutte seg til et 

vedtak om å utvide samarbeidet i retning av en økonomisk union allerede så tidlig i 

prosessen.70  

 

Statsministermøtet i København 22. -23. april 1968 

Under statsministermøtet i København 22.- 23. april ble Baunsgaards utspill drøftet sammen 

med rapporten arbeidsgruppen hadde fremarbeidet. Planene for det videre arbeidet med å 

samkjøre de nordiske lands markedspolitikk ble trukket opp. Statsministrene ble enige om at 

                                                 
68 Statsministerens redegjørelse i Stortinget 7.5.1968 om de nordiske markedsplaner. UD 44 3/4 bind 27 
69 Statsministerens redegjørelse i Stortinget 7.5.1968 om de nordiske markedsplaner. UD 44 3/4 bind 27 
70 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – kommentarer til ekspertgruppens (arbeidsgruppens) rapport. 6.4.1968 
UD 44 3/4 bind 27. Dette vil jeg drøfte i de neste kapitlene som vil ta for seg forhandlingene tematisk. 
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det ”skal foretas ytterlige undersøkelser og utarbeides konkrete forslag til fremleggelse for 

regjeringene om et utvidet nordisk økonomisk samarbeid” på en rekke nærmere spesifiserte 

felter.71  

 

For det første skulle forhandlingene ta hensyn til de fire lands forpliktelser i EFTA samtidig 

med at det skulle stå åpent for Island. For det andre skulle forhandlingene lette de fire lands 

deltakelse i eller samarbeid med et utvidet europeisk marked. Dette punktet viste seg å være 

en fallgruve for de fremtidige nordiske samarbeidsbestrebelser da statsministrene 

undervurderte mulighetene for at det kom en snarlig åpning i Fellesskapet. Dette momentet 

ble også tolket forskjellig av de ulike land, og da spesielt av Finland som på et senere 

tidspunkt brukte Fellesmarkedet som en begrunnelse for å trekke seg fra forhandlingene.72  

 

For det tredje skulle opplegget være i overensstemmelse med de fire lands bestrebelser for å 

utvikle deres handelsforbindelser med tredje land, og for å frigjøre verdenshandelen. Det 

skulle også tas hensyn til utviklingslandenes interesser. Dette var i samsvar med Gatt-

forhandlingene om en friere verdenshandel. For det fjerde skulle det være en rimelig balanse 

mellom fordeler og ulemper. Og for det femte skulle forhandlingene ikke berøre de 

deltakende lands utenriks- og sikkerhetspolitikk.73 Det at forhandlingene ikke skulle berøre de 

deltakende lands utenriks- og sikkerhetspolitikk, gjorde at forhandlingene kunne 

vanskeliggjøres da landene hadde et så forskjellig utgangspunkt, Norge og Danmark som 

NATO medlemmer, svenskenes nøytralitetslinje og Finlands nøytralitet og nære bånd til 

Sovjetunionen. Dette var på norsk side spesielt grupper innen embetsverket, og da særlig fra 

UD, som trakk frem som bekymringsverdig. De fryktet at Norge ville bli dratt nærmere 

svensk nøytralitetspolitikk, mens regjeringen og opposisjonen på Stortinget mente at dette 

ikke behøvde å utgjøre noe problem for forhandlingene og på sikt ikke utgjøre noe hinder for 

en mulig avtale mellom de nordiske land.74  

 

Basert på disse forutsetningene for forhandlingene ble det slått fast at de nødvendige 

forutsetninger for å komme frem til et nordisk økonomisk samarbeid var til stede, og at det på 

                                                 
71 Det nordiske statsministermøde i København den 22. – 23. april 1968. UD 44 3/4 bind 27  
72 Dette aspektet vil jeg ta opp igjen. 
73 Det nordiske statsministermøde i København den 22. – 23. april 1968. UD 44 3/4 bind 27 
74 Et utvidet nordisk samarbeid. Forholdet til norsk utenrikspolitikk, herunder markeds- og sikkerhetspolitiske 
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denne bakgrunn skulle foretas utredninger og utformes konkrete forslag til fremlegging for 

regjeringene om et utvidet nordisk samarbeid.  

 

Som et ledd i en mulig fellesnordisk handelspolitikk skulle embetsmannsutvalget undersøke 

muligheten for etablering av en nordisk tollunion med en felles ytre tolltariff. Den skulle 

fortrinnsvis ta utgangspunkt i det veide gjennomsnittet av de fire lands tollsatser, og så langt 

det var mulig skulle det tas hensyn til EECs tollnivå. Den felles ytre tolltariffen skulle 

etableres ved en gradvis samordning av de ulike tariffnivåene. For å kunne løse 

vanskelighetene for de enkelte land en mente ville oppstå, skulle utvalget forsøke å finne 

midlertidige løsninger på dette gjennom, tollkontingenter, tollsuspensjoner og ulike 

overgangsordninger eller lignende tiltak.75  

 

Fra dansk side var det sterke ønsker om å få på plass et jordbrukspolitisk samarbeid i Norden. 

Siden det var betydelige forskjeller mellom de ulike lands landbrukspolitikk ønsket man å 

gjennomføre dette i etapper. Statsministrene så for seg en gradvis utvidelse av samhandelen 

med jordbruksvarer i Norden, mens på lengre sikt så en for seg en mer felles 

jordbrukspolitikk. Samarbeidet skulle også omfatte spørsmålet om eksporten til tredjeland, 

herunder prispolitikken. Videre ønsket statsministrene et økt samarbeid på fiskeriområdet 

gjennom avvikling av eksisterende restriksjoner vedrørende avsetning til tredjeland.76 Dette 

siste var særlig rette mot Storbritannia, som til tross for EFTA-avtalen hadde gjennomført 

restriksjoner på import av fiskefileter fra Norden. 

 

Statsministrene ønsket også en økt samordning av den økonomiske politikken i takt med 

integrasjonen på øvrige områder. Et økt samarbeid på kapitalområdet skulle omfatte blant 

annet en gradvis liberalisering av kapitalbevegelsene mellom landene slik at utnyttelsen av de 

samlede produktive ressurser kunne effektiviseres. For å nå dette målet så en for seg 

opprettelsen av et nordisk finansieringsfond. Dette fondet skulle for det første lette de enkelte 

lands tilpasning til det nordiske markedet. Prosjekter som var av nordisk interesse og vedrørte 

et eller flere av landene skulle på ulike områder omfattes av fondet.77 Med et slikt tiltak så 

statsministrene for seg en bedre utnyttelse av tilgjengelig kapital på nordisk basis.  

 

                                                 
75 Statsministerens redegjørelse i Stortinget 7.5.1968 om de nordiske markedsplaner. UD 44 3/4 bind 27. Dette 
vil jeg også komme tilbake til under de tematiske kapitlene om forhandlingene. 
76 Det nordiske statsministermøde i København den 22. – 23. april 1968. UD 44 3/4 bind 27 
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Statsministrene så videre for seg et utvidet lovsamarbeide på næringsrettens områder. 

Konkurransereglene for de ulike landene skulle samkjøres. Målet var i første rekke å skape et 

friere og ikke-diskriminerende konkurranseforhold for virksomheter i de nordiske land. På 

industriområdet ønsket man en felles utforming av industri- og energipolitikken samt teknisk 

forsknings- og utviklingspolitikk.78 Det skulle være en samordning av de nordiske lands 

bistandspolitikk, både når det gjaldt bilaterale avtaler og ”direkte” u-hjelp. Det siste området 

hvor statsministrene så muligheter til et utvidet samarbeid, var på utdannelsesområdet, der en 

ville ta sikte på en mer rasjonell utnyttelse av de fire lands ressurser.79 Ønsket om et 

samarbeid på disse feltene tilsvarte, og i noen tilfeller gikk de lengre, en tilsvarende 

samordninger i EEC.   

 

Mandatet og utredningsarbeidet  

På bakgrunn av den positive meningsutvekslingen under København-møtet, ble 

statsministrene enige om at det skulle foretas videre utredninger og utarbeides konkrete 

forslag om en pakkeløsning innfor de områdene jeg har skissert over. Det ble bestemt at den 

nordiske økonomiske ministerkomité skulle igangsette og følge utredningene.80 Det ble videre 

bestemt at det skulle nedsettes et nordisk embetsmannsutvalg, innen 1. juni 1968, som skulle 

ha som hovedoppgave å lede utredningene og se på muligheten for en avtale. Dette skulle 

munne ut i en foreløpig rapport som skulle levere ministerkomiteen innen den 1. januar 

1969.81 Mandatet fra statsministermøtet ble særlig etter norsk ønske, gitt formen av et 

utredningsoppdrag.  

 

Det nordiske embetsmannsutvalget besluttet å nedsette ni arbeidsgrupper som fikk i oppdrag å 

foreta det forberedende utredningsarbeid innefor hvert sitt felt. Dette arbeidet var underlagt 

Embetsmannsutvalget og skulle lette deres arbeid. På norsk side ble det samtidig opprettet 

tilsvarende interne utvalg.82 I disse interdepartementale utvalget deltok representanter for 

næringsliv og interesseorganisasjoner samt det norske embetsmannsutvalgs medlemmer, disse 
                                                 
78 Det var på industriområdet samt fisket at Norge så for seg muligheten til nå flest fordeler.  
79 Det nordiske statsministermøde i København den 22. – 23. april 1968. UD 44 3/4 bind 27 
80 Den nordiske ministerkomiteen ble opprettet i 1960, og hadde som oppgave å fremme de nordiske økonomiske 
samarbeidstiltak som ble besluttet av regjeringene. Til å bistå ministerkomiteen ble det opprettet et 
samarbeidsutvalg med tre faste medlemmer fra hvert land. Under Nordøk forhandlingene var Handelsminister 
Willoch leder. 
81 Nordisk samarbeid. Notat fra ekspedisjonssjef Stokke til Handelsminister Willoch 29. april 1968. UD 44 3/4 
Bind 27  
82 Nordisk samarbeid. Notat til regjeringens medlemmer fra det norske hovedutvalg 11. 10.1968. UD 44 3/4 
Bind 28 
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medlemmene fungerte som formenn på sine respektive saksområder. Arbeidsgruppene skulle 

arbeide med innhold og forslag til bruk av de norske medlemmene i embetsmannsutvalget og 

de nordiske arbeidsgruppene.  

 

Norske representanter i Embetsmannsutvalget var statssekretær Emil Vindsetmo, som ble 

utpekt til formann, mens ekspedisjonssjefene Tor Stokke (Handelsdepartementet), Asbjørn 

Skarstein (Utenriksdepartementet), Odd Gøthe (Industridepartementet), Gunnar Gundersen 

(Fiskeridepartementet), Hermod Skånland (Finansdepartementet) samt Direktør John Ringen 

(Landbruksdepartementet) utgjorde de norske utredningsdelegatene.83 De norske 

medlemmene av embetsmannsutvalget ble senere oppnevnt ved kgl. res. av 31. mai 1968.84 

 

De nordiske arbeidsgrupper fikk i oppdrag å utrede mulighetene for et utvidet samarbeid og 

drøfte problemer som ulike fremstøt ville reise innen hvert sitt felt. Arbeidsgruppene skulle 

forsøke å avklare de forskjellige problemene i størst mulig grad, men uten at egentlige 

forhandlinger skulle føres i gruppene. Dersom de ikke kom til enighet skulle de prøve å peke 

på alternative løsninger innenfor det mandat som København-vedtaket anga.85  

 

Statsminister Bortens redegjørelse for Nordøk i Stortinget 7. mai 1968 

7. mai redegjorde statsministeren for København-møtet og planene om videre utredninger i 

Stortinget. Før denne redegjørelsen hadde saken vært drøftet i den Utvidede Utenrikskomité, 

der statsministeren selv, utenriksminister John Lyng, handelsminister Kåre Willoch og 

statsrådene for jordbruk og fiske, Bjarne Lyngstad og Einar Moxnes, møtte. Statsminister 

Borten holdt redegjørelsen i en ”positiv ånd” og pekte på de sterke båndene mellom de 

nordiske landene til tross for de tidligere noe turbulente nordiske utredninger. Eksporten til 

Norden hadde etter EFTAs ikraftsettelse tredoblet seg, en stigning som var vesentlig større 

enn økningen av den totale eksporten. Videre sa han: 
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Det kan derfor ikke være tvil om at forholdene ligger langt bedre til rette for et utvidet økonomisk 

samarbeid i Norden i dag enn det gjorde den gang en utredet og forhandlet om en nordisk tollunion 

[1954].86 

 

Borten pekte videre på at en løsning i de europeiske markedsproblemene ved en utvidelse av 

EEC lå langt fram i tiden. Han konstaterte at Baunsgaards utspill på sesjonen i Nordisk Råd 

kom overraskende på regjeringen, men at utspillet likevel ble tatt positivt imot av de andre 

nordiske lands regjeringer. Det var ventet at markedssituasjonen i Europa og de nordiske 

lands stilling til dette skulle være et fremtredende tema under sesjonen. Derimot var man ikke 

forberedt på det vidtgående danske initiativet til samarbeidsbestrebelser i Norden. Det danske 

forslaget var ikke gjort kjent på forhånd, verken til den norske regjeringen eller de andre 

nordiske lands regjeringer. Selv om utspillet ble godt mottatt, understreket Borten at de 

innledende møtene i forkant av statsministermøtet viste at landene hadde noe ulik oppfatning 

av og forventning til forhandlingene.87  

 

Når det gjaldt de videre utredningsplanene ble det fra de norske representantene i 

arbeidsgruppen sagt at det var mulig å komme videre i utredningsarbeidet, men at det på 

bakgrunn av den rapporten de hadde lagt frem ikke var mulig å si noe om fordeler og 

ulemper. Dette gikk hovedsaklig på enkelte sentrale spørsmål, i første rekke utformingen av 

en eventuell felles nordisk tolltariff, utformingen av landbrukssamarbeidet, samarbeidet på det 

næringspolitiske området, kapitalsamarbeidet og fiskeripolitikken måtte klargjøres nærmere 

innen det kunne tas stilling til konkrete planer.88 Dette sammenfaller med tidligere norske 

standpunkter. Også under de tidligere forhandlingene var det frykten for at ulempene skulle 

overskygge fordelene ved en nordisk tollunion som gjorde at Norge trakk seg fra arbeidet med 

å inngå et nærere samarbeid.89 

 

Når det gjaldt forholdet til EEC, vedtok statsministrene i København en uttalelse hvor det 

blant annet het at de nordiske land ”med interesse følger overveielsene innen EEC med sikte 

på å finne overgangsløsninger inntil en utvidelse av EEC kan gjennomføres.”90 Målsetningen 

for den norske markedspolitikken, både på kort og lang sikt, var å få i stand en tilslutning til 

EEC gjennom en bredest mulig europeisk samling. Alle mellomløsninger måtte vurderes ut 
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fra dette.91 Dette ble ikke trukket frem av Borten i hans redegjørelse, men dette skyldes nok 

både at målet om integrasjon i Fellesskapet ikke så ut til å kunne løses innefor overskuelig 

fremtid, og Bortens personlige syn, eller snarere tvisyn når det gjaldt EEC.  

 

Arbeidet i Embetsmannsutvalget 

Det første møtet i Embetsmannskomiteen ble holdt i Helsingfors 19. – 20. juni 1968. På dette 

møtet ble utvalgets mandat samt en plan for det videre arbeidet drøftet. Det ble bestemt at 

selve drøftelsene skulle begynne 9. september 1968 og at en foreløpig rapport fra 

Hovedutvalget skulle forelegges statsministrene innen 1. januar 1969. Før dette møtet skulle 

de ulike arbeidsgruppene utarbeide et materiale som skulle danne utgangspunktet for de 

senere drøftelsene. Vindsetmo poengterte at det i oppdraget til arbeidsgruppene lå et krav om 

å foreta utredninger og legge frem konkrete forslag, men på grunn av tidspresset var det 

hensiktsmessig at arbeidsgruppene innskrenket seg til å redegjøre for mulighetene, eventuelt i 

form av alternativer der representantene i arbeidsgruppen så de var enige. Denne føringen på 

arbeidsgruppenes jobb kom fordi det var ventet at det land som ville ha størst fordeler av 

samarbeidet ville komme med de mest vidtrekkende forslag. Det skulle være 

Embetsmannsutvalgets oppgave å vurdere arbeidene i sammenheng og så forsøke å arbeide 

seg frem til en totalløsning som skulle gi en positiv balanse for hvert enkelt land. I lys av dette 

var det arbeidsgruppenes oppgave å utforme så konkrete forslag som mulig.92 

 

Utover høsten møttes Embetsmannsutvalget relativt hyppig med møter hver måned. Etter som 

årsskiftet og tidsfristen for den foreløpige rapporten nærmet seg, økte arbeidsmengden for 

hovedutvalget.  Arbeidsgruppene skulle avgi sine rapporter til embetsmannsutvalget innen 1. 

november 1968.93 Disse rapportene skulle så Embetsmannsutvalget forsøke å lage en 

pakkeløsning av, der fordeler og ulemper for det enkelte land skulle komme frem. 

Utredningene var vanskelige og det var nødvendig å holde et nytt toppmøte mellom 

regjeringssjefene i oktober. Toppmøtet ble holdt i Oslo 19.– 20. oktober. Ved dette møtet 

møtte også Nordisk Råds presidium som sammen med statsministrene diskuterte tidsplanen 

for Nordøk-utredningen samt Nordisk Råds medvirkning i arbeidet. Den finske 

statsministeren Koivisto holdt under møtet en pressekonferanse der han poengterte at Finland 
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var svært positiv til de nordiske samarbeidsplanene, selv om en fra finsk side vanskelig kunne 

ta store utenrikspolitiske initiativ, med tanke på Sovjetunionen og den finsk-sovjetiske 

samarbeidsavtalen. Han sa videre at det ville være en nasjonal ulykke for Finland hvis en 

skulle bli isolert på grunn av den nøytralitetspolitikk Finland førte.94 

 

Mot slutten av året kom Embetsmannsutvalget i tidsnød. På møtet i Oslo 10.– 11. desember 

var det særlig jordbrukespørsmålet det var vanskelig å komme til enighet om.95 Den 

foreløpige rapporten ble overlevert samarbeidsministrene den 3. januar 1969. 

Embetsmannsutvalget nådde ikke fullstendig enighet på alle punkter, men sluttmerknaden i 

Embetsmannsutvalgets foreløpige rapport slo man fast at det arbeidet som var lagt ned kunne 

utgjøre et grunnlag for videre forhandlinger om et utvidet nordisk samarbeid, men at det da 

var nødvendig at statsministrene kom sammen og ga embetsmennene ytterligere instruksjoner 

på de områder der det ikke hersket enighet. Embetsmennene slo også igjen fast at alle de 

nordiske land ønsket at den europeiske integrasjonsprosessen skulle fortsette, slik at en kunne 

få en bredest mulig løsning og med et størst mulig antall europeiske lands deltakelse.96  

 

Den foreløpige rapporten av 3. januar 1969 

Når det gjelder innholdet i rapporten kom embetsmennene langt på mange punkter, men en 

rekke av de tunge områdene sto fortsatt uløste. Jeg vil bare kort nevne dem her uten en 

nærmere drøfting. Embetsmennene kom ikke helt i mål når det gjaldt den felles nordiske 

tolltariffen, det gjensto ca. 25 prosent av varegruppene, herunder jern og stål, plastprodukter 

og en del varer i kjemisk industri, blant annet kunstgjødsel. Dette var varer som berørte 

vesentlige industriinteresser i alle de nordiske land, og delegatene regnet med vanskelige 

drøftelser før de kunne nå enighet. Det andre vanskelige forhandlingsområdet var den felles 

industripolitikk. Den store uenigheten på det industripolitiske området dreiet seg om det 

eventuelt fremtidige atomsamarbeidet. Sverige reserverte seg mot tanken om et nordisk 

atomkonsortium. Danmark støttet Norge, men inntok en mer forsiktig holdning underveis. For 

Norges vedkommende var det innfor et mulig atomsamarbeid en så for seg de største 

fordelene, da en så for seg muligheten til å skaffe norsk industri kontrakter på industrideler til 
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Sverige.97 Resultatet ble da et kompromiss om å løfte saken opp på statsrådsnivå. (Spørsmålet 

om et felles atomkonsortium ble etter dette holdt utenfor de videre drøftinger i 

Embetsmannsutvalget.) Spørsmålet om en felles jordbrukspolitikk fremsto fortsatt som en av 

de vanskeligste sakene å komme til enighet i.98 

 

De nordiske samarbeidsministrene møttes i Helsingfors 8. januar for å drøfte den foreløpige 

rapporten. Samarbeidsministrene ble enige om at rapporten skulle oversendes de nordiske 

statsministere, Nordisk Råds presidium og økonomisk komité den 13. januar 1969, og 

offentliggjøres den 15. januar 1969.  

 

Fra finsk og Koivistos side ble man overrasket over embetsmannsrapportens innhold med 

henhold til EEC. Europa-perspektivet ble sett på som forholdsvis sterkt, mens det nordiske 

samarbeidets egenverdi var mindre vektlagt. Dette ble negativt tatt imot i den finske 

regjeringen, og Koivisto ønsket å reformulere rapportens del på dette området, men ble fortalt 

at dette ikke kunne gjøres da finske tjenestemenn i utvalget allerede hadde godkjent 

innholdet.99  

 

De videre forhandlinger 

De nordiske statsministere møttes i Stockholm 18.-19. januar for å drøfte den foreløpige 

rapporten. Statsministrene var enige om at rapporten ga et godt grunnlag for å fortsette 

drøftelsene, og med det ønsket de at embetsmannskomiteen skulle forsette sitt arbeid. 

Komiteen skulle fremstille en rapport med forslag til løsning på samtlige punkter innen 1. juli 

1969. Forslagene til løsning skulle inngå i et traktatutkast for opprettelsen av en nordisk 

tollunion.100 

 

Når det gjaldt det videre arbeidet, mente statsministrene at embetsmennene måtte konsentrere 

seg om å finne løsninger på følgende områder, tollunionen, jordbruket, fiske, og 

kapitalbevegelser. Embetsmannsutvalget trådde sammen igjen den 29. januar 1969 i 

København for å drøfte det ”nye” mandatet. Gjennom et forslag fra embetsmennene var det et 
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ønske om at statsministrene skulle møttes igjen den 31. januar (i Stockholm) for å fastlegge 

utredningsoppdraget. Det ble presisert fra statsministrene at utredningene skulle fortsette i 

raskt tempo, og at det burde foreligge utkast før statsministermøtet i Helsingfors 18. 

februar.101  

 

Det var og planlagt et statsministermøte i Stockholm 1. – 2. februar 1969 sammen med 

presidiet i Nordisk Råd og det økonomiske utvalget.102 Hensikten med dette møtet var å sette 

presidiet nærmere inn i forhandlingssituasjonen og å forberede den kommende sesjonen i 

Nordisk Råd som skulle holdes i Stockholm 1. – 6. mars 1969. Nordøk-forhandlingene var 

tenkt å skulle ha en sentral plass under denne sesjonen. Statsministrene ønsket også presidiets 

synspunkter på den foreløpige rapporten fra embetsmannsutvalget. Kort tid etter sesjonen i 

Stockholm var det tenkt at statsministrene skulle gi embetsmennene i oppdrag å sluttføre 

forhandlingene og eventuelt utarbeide et forslag til traktattekst. En nærmere tidsplan ble ikke 

fastslått, men det var ønskelig at den endelige rapporten skulle foreligge rundt 1. juli 1969.103 

Dette ble senere endret til 15. juli 1969. 

 

På det nordiske embetsmannsutvalgets møte 14. mars 1969 ble det vedtatt å sette i gang 

arbeidet med utkast til en nordisk økonomisk samarbeidstraktat. Grunnet dansk syn ble det 

ikke i denne omgangen vedtatt å sette ned noen egen nordisk traktatgruppe. En kan anta at 

danskene så for seg at en slik gruppe ville kunne kjøre seg fast – noe som ville gi langvarige 

og kronglete forhandlinger uten resultater. Danskene ønsket at tempoet skulle holdes oppe slik 

at de nordiske forhandlingene var over i tilfelle det kom en åpning i Fellesmarkedet. For å 

holde tempo oppe ønsket danskene at hvert enkelt land skulle lage en skisse for en traktat. 

Denne skissen skulle være så fyldig som mulig på de områder der det var faglig enighet. 

Videre ønsket de et nytt møte i Stockholm den 17. april der de ulike skissene ble fremlagt. På 

bakgrunn av møtet 17. april var det meningen at det nordiske embetsmannsutvalget skulle 

bruke møtet i Stockholm den 22. april til å jobbe videre med traktatspørsmålet. Først etter 

dette møtet kunne det være aktuelt å sette ned en egen traktatgruppe.104  
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104 Notat til Utenriksråden. Det nordiske økonomiske samarbeid. Arbeidet med traktatutkast 17. mars 1969. 
Nordisk samarbeid. UD 44 3/4 Bind 33. 
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Embetsmannsutvalgets endelige rapport 

Embetsmannsutvalgets rapport med traktattekst ble oversendt de fire statsministrene 17. juli 

1969 og senere til Nordisk Råds medlemmer. Det viste seg at på en lang rekke områder var 

det enighet om traktatens utforming. Forhandlingene kunne i midlertidig ikke føres til 

avslutning på visse områder, hvorav særlig nevnes tollunionen, jordbrukssamarbeidet, 

fiskerisamarbeidet, atomsamarbeidet og finansieringssamarbeidet. 

 

Nordisk Råds presidium mottok etter samråd med statsministrene sluttrapporten fra 

Embetsmannsutvalget. Presidiet ønsker at rapporten skulle drøftes på regjeringsnivå slik at 

saken kunne tas opp på møtet mellom statsministrene og Nordisk Råds presidium samt det 

økonomiske utvalget ved månedsskiftet oktober-november og at saken kunne 

realitetsbehandles der. Realitetsbehandlingen ved dette møtet var nødvendig hvis Nordøk-

saken skulle kunne drøftes ved Nordisk Råds sesjon i Reykjavik i februar 1970.105   

 

Etter at embetsmannsutvalget hadde lagt frem sin rapport, var det klart at der hvor 

embetsmennene ikke hadde kommet til enighet, måtte det politiske forhandlinger til. De 

nordiske statsministere kom sammen til møte i Stockholm 3. november. Der sto det nordiske 

samarbeidet og arbeidet med en trakttekst på dagsordenen. Det ble her enighet om at de videre 

forhandlinger skulle skje på regjeringsnivå. Samtidig ble det berammet tre slike møter, det 

første skulle holdes i Oslo 25.– 26. november, mens det på et senere tidspunkt ble bestemt at 

møtet 16.– 17. desember skulle holdes i Åbo. Sted for det siste møtet 15.– 16. januar 1970 ble 

ikke fastsatt. Statsministermøtet i Oslo 25.– 26. november var således innledningen til de 

reelle politiske forhandlinger. Her ble partene enige om at de videre drøftelser måtte kunne 

føres på grunnlag av mandatet fra møtet i København 22.– 23. april 1968.106 De videre 

forhandlingenes hensikt var å ta sikte på en helhetsløsning på alle områder. På bakgrunn av 

helhetsløsningen skulle det lages en traktattekst. Statsministrene tok sikte på at det nordiske 

samarbeid skulle utvikles trinnvis frem til en integrasjon av omfattende karakter. Det 

forutsatte at det konkrete innholdet av samarbeidet for den første femårsperioden ble fastlagt i 

                                                 
105 Fra presidiet i Nordisk Råd til regjeringene i de nordiske land. 12. august 1969. Nordisk samarbeid. UD 44 
3/4 Bind 37.  
106 Meddelelse fra statsministrene til Nordisk Råds presidium og økonomiske utvalg. 30. oktober 1969. UD 44 
3/4 Nordisk samarbeid. Bind 39 



 36 

traktaten, mens det for samarbeidets utvidelse i senere perioder skulle fastlegges visse 

målsetninger og visse prosedyreregler.107 

 

Forhandlinger mellom de nordiske landenes regjeringer 

Regjeringsforhandlingene ble innledet i Oslo den 25. og 26. november 1969. Ti dager før det 

planlagte møte 16.– 17. desember kom så den overraskende beskjeden fra finsk side om at de 

hadde avlyst møtet i Åbo, da de ønsket å få mer tid på seg på grunn av EEC-landenes møte i 

Haag. Under dette møtet ble medlemslandene i EEC enige om å innlede medlemsopptagelse 

med nye søkerland. For statsminister Baunsgaard gav den finske avlysningen av Åbo-møtet 

anledning til å legge frem ideen om et Skandøk, og det var muligens denne muligheten som 

fikk finnene til å avholde et møte i Helsingfors 12. – 13. desember 1969.108 Et Nordøk 

tilknyttet EEC ble fra finsk side betraktet som en umulighet, men en nordisk økonomisk union 

uten Finland ville på den andre siden være en katastrofe. En slik løsning kunne føre til at 

Finland mistet viktige markeder i EEC så vel som i Norden.109 På møtet i Helsingfors kom 

statsministrene sammen for å drøfte hvordan arbeidet kunne drives fremover til tross for de 

finske problemene. Statsministrene bekreftet igjen enighet om å komme frem til et mer 

vidtgående nordisk økonomisk samarbeid i overensstemmelse med de forslag 

embetsmannsrapporten skisserte. Utfallet ble at embetsmennene ble gitt et nytt mandat. 

Embetsmennene skulle gjenoppta forhandlingene og finne en løsning på de utestående 

problemene slik at statsministrene kunne treffe en beslutning så snart som mulig etter Nordisk 

Råds sesjon i Reykjavik i februar 1970. Embetsmennenes nye forhandlinger skulle skje etter 

fortløpende direktiver fra regjeringene.110 

 

Finland igjen klare for å signere traktaten 

I et brev til Koivisto like over nyttår (1970) gjorde president Kekkonen det klart at Finland 

burde fortsette Nordøk-forhandlingene. Som han understreket, var det spesielt viktig at 

Finland ikke skulle kunne lastes hvis Nordøk brøt sammen. Som utgang på disse overveielser 

                                                 
107 Meddelelse fra statsministrene til Nordisk Råds presidium og økonomiske utvalg. 30. oktober 1969. UD 44 
3/4 Nordisk samarbeid. Bind 39 
108 En skandinavisk tollunion, med Danmark, Norge og Sverige. Men verken Palme eller Borten var interessert i 
komme til København og drøfte denne muligheten med Baunsgaard. Spørsmålet om et mulig Skandøk vil jeg 
drøfte videre i det neste kapittelet. 
109 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 545 
110

Notat. Hovedtrekk i utviklingen av de nordiske forhandlinger siden forrige møte i Rådet for internasjonalt 
økonomisk samarbeid 9.1.1970. UD 44 3/4 Bind 42  
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gav den finske regjering den 12. januar 1970 de øvrige nordiske lands regjeringer beskjed om 

at de var klare til å sluttføre forhandlingene med henblikk på sette i gang 

prosedyrebehandlingen rundt en ikrafttredelse av traktaten. Finland la dog frem to betingelser 

for å fortsette forhandlingene, for det første at Finland forbeholdt seg retten til å avbryte 

forhandlingene igjen hvis noen av de andre land påbegynte offisielle forhandlinger med EEC. 

Og for det andre at Nordøk-traktaten burde inneholde en bestemmelse om at hvert land var 

fristilt i forhold til Nordøk, hvis et annet medlemsland traff en beslutning om å tilslutte seg til 

Fellesmarkedet.111  

 

For embetsmannsutvalget var denne perioden preget av mange og harde forhandlingsrunder. 

Utvalget var innstilt på en avklaring før Reykjavik-møtet og tvang forhandlingene videre. 

Selv om embetsmennene ønsket en avklaring var ikke dette mulig for atomsamarbeidets 

vedkommende, da industriministrene ikke hadde nådd enighet. Møtene hadde vært svært 

harde. Svenskene hadde vært restriktive og igjen tatt opp spørsmålet om suspensjoner, da i 

første rekke biltollen.112 Ovenfor danskene inntok de en meget velvillig holdning. Fra norsk 

side ble det fremholdt at danskene fikk alle fordelene og nordmennene ulempene. På grunn av 

den svenske holdningen kom balansespørsmålet sterkt i forgrunnen på møtet.113  

 

Nordisk Råds sesjon i Reykjavik 1970 

9. februar dagen før den 18. sesjonen i Nordisk Råd i Reykjavik, kom statsministrene sammen 

igjen for å fastsette den endelige kjøreplanen. Embetsmannskomiteen ble instruert om å 

ferdigstille traktatutkastet innen den 7. mars 1970 og snarest etter det var det meningen at 

traktaten skulle undertegnes av de fire regjeringene. I begynnelsen skulle traktaten forelegges 

de fire lands nasjonalforsamlinger for ratifikasjon. Traktaten skulle tre i kraft så snart det siste 

landet hadde deponert ratifikasjonsinstrumentene114 Men på grunn av det finske valget til ny 

nasjonalforsamlingen i midten av mars ønsket ikke medlemmer av den sittende regjeringen å 

undertegne traktaten før en ny regjering var dannet.115 19. mars kom beskjeden om at Finland 

                                                 
111 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 546 
112 Svenskene ønsket at Norge skulle fjerne tollen på biler Svenskene gikk i stor grad tilbake på tidligere 
standpunkt når det gjaldt suspensjoner og ulike tidsbegrensninger på varegrupper.  
113 Regjeringskonferanse 22.1.1970. (Sak 3) Forhandlingssituasjonen, Nordøk. Regjeringskonferanser. 
Møtereferater 1970. 
114 Forståelse mellom statsministrene 9.2.1970. UD 44 3/4, bind 43 
115 Det var tre medlemmer fra Folkedemokratene (kommunistene) som ønsket å utsette undertegnelsen av 
traktaten. Splittelsen innad i den finske regjeringen, og kanskje i størst grad mellom Koivisto og Karjalainen vil 
jeg ta opp igjen i neste kapittel. 



 38 

var rede til å signere avtalen 2. april. Signeringen skulle skje i København, og det var 

statsminister Baunsgaard og de andre lands ambassadører som skulle undertegne avtalen. 

Statsminister Borten medelte på regjeringskonferansen den 2. april 1970 at finnene igjen 

hadde utsatt signeringen. Statsministeren meddelte videre at Baunsgaard hadde ringt i 

anledning av situasjonen som var oppstått etter at finnene hadde tilkjennegitt at de ikke var 

beredt til å undertegne avtalen. Baunsgaard ville gjerne ha den norske reaksjonen på tanken 

om en konferanse mellom statsministrene Palme, Borten og ham selv etter forutgående 

underretning til finnene. Dette var andre gangen at Baunsgaard luftet tanken om Skandøk. 

Utenriksminister Lyng ville for sin del tilrå at en så tiden an til en ny finsk regjering var 

dannet, og at denne hadde fått en rimelig anledning til å vurdere forholdet rundt Nordøk. Det 

var ellers enighet om at arbeidet med et utkast til proposisjon skulle fortsette.116 

 

Finland trekker seg fra Nordøk  

6. april 1970 åpnet den finske presidenten Kekkonen Riksdagen. Talens innhold viste seg å 

være en bekreftelse på at Finland ikke ville undertegne Nordøk avtalen. Presidenten antydet 

midlertidig at det var en mulighet for at samarbeidet kunne utvides sektor for sektor.117 

 

President Kekkonens tale satte sluttstrek for den to år lange forhandlingsrunden for å skape et 

utvidet nordisk samarbeid. Jeg har gjennom dette kapittelet trukket opp Nordøk-

forhandlingene kronologisk fra statsminister Baunsgaards tale under Nordisk Råds sesjon i 

Oslo februar 1968 frem til president Kekkonens tale 6. april 1970 ved åpningen av Riksdagen. 

I de neste kapitlene vil jeg ta for meg sentrale temaer i og omkring forhandlingene, hvorfor 

Baunsgaard kom med forslaget, Norden – EEC problematikken og de ulike problemområdene 

ved forhandklingene, tollunionen, jordbruket, fiske, samarbeidet på kapital området osv. Jeg 

vil også se på Baunsgaards tentative forsøk på danne et Skandøk, og de interne stridigheter 

innad i den finske regjeringen mellom Koivisto og Karjalainen.  

 

I dette kapittelet har jeg trukket opp det ytre hendelsesforløpet i Nordøk-forhandlingene. Jeg 

har kort drøftet Hilmar Baunsgaards initiativ til et tettere nordisk samarbeid. Samarbeidet 

skulle bidra til å gi de nordiske land en økt forhandlingsstyrke ovenfor tredjeland. Og bidra til 

                                                 
116 Regjeringskonferanse 2.4.1970 (Sak 3) Nordøk. Regjeringskonferanser, møtereferater 1970 
117 Regjeringskonferanse 2.4.1970 (Sak 12) Nordøk. Regjeringskonferanser, møtereferater 1970 
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å løse de markedspolitiske problemene i kjølvannet av markedssplittelsen i Europa etter at 

EEC (Frankrike) satte ned veto mot britisk medlemskap i organisasjonen. Jeg har også 

forklart hva statsministrene ønsket med samarbeidet.  

 

I de neste delene vil jeg konkretisere forhandlingene i større grad. Forhandlingene bærer preg 

av landende så på det nordiske markedet som lite tilstrekkelig for å løse markedsproblemene 

på lang sikt, men at det hele var et forsøk på å starte en bredere markedsdebatt. Danmark og 

Norge ønsket en tilslutning til EEC, mens svenskene så på Nordøk, ikke som en løsning på et 

markedsproblem, men snarere som en mulighet til å forsterke sine markedsområder og som 

den økonomiske stormakten i Norden. Finnene så på Nordøk som en mulighet til å skape seg 

et større handlingsrom i forhold til Sovjetunionen. Disse motsetningene vil jeg gå nærmere 

inn på i de neste kapitlene.  
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Hvorfor ble en nordisk løsning igjen aktuell? 

Hilmar Baunsgaards noe overraskende utspill under sesjonene til Nordisk Råd kom ikke ut av 

det blå, selv om forslaget kom overraskende på de andre nordiske statsministrene. Planene om 

et tettere nordisk samarbeid kom på tegnebrettet allerede i 1967, men ble først luftet under 

den danske valgkampen i januar 1968. Det kom etter et forslag fra daværende økonomi- og 

markedsminister Ivar Nørgaard fra Sosialdemokratene. Tankene om et utvidet nordisk 

samarbeid fikk ikke den fremtredende plass i valgkampen som forslagsstilleren hadde tenkt 

seg, men ble, noe improvisert overtatt av den nye samlingsregjeringen som ble dannet 23. 

januar 1968, med Hilmar Baunsgaard fra Det radikale venstre som statsminister (VKR-

regjeringen).118 

 

Bakgrunnen for forslaget har sammenheng med det avslaget Storbritannia fikk på sin søknad 

om medlemsforhandlinger med EEC. Som tidligere nevnt hadde Norge og Danmark søkt om 

medlemskap i EEC ved to tidligere anledninger som en følge av Storbritannias søknad. Den 

sist innleverte søknaden fra 1967 sto fortsatt ved lag, men på grunn av Frankrikes skepsis mot 

å ta Storbritannia opp i Fellesmarkedet, ble søknadene satt på vent (fra dansk og norsk side) 

på ubestemt tid da en ikke kunne se for seg medlemskap i unionen uten Storbritannia. Fra 

norsk og nordisk side var man forberedt på at en løsning med EEC ikke kunne finne sted 

innen rimelig tid. Baunsgaards utspill kom som en følge av den forstatte splittelsen mellom 

Frihandelsområdet (EFTA) og Fellesmarkedet. De danske styresmakter så på en nordisk 

samling som en mulighet for å styrke sitt forhandlingskort ovenfor EEC ved at man da 

representerte et større markedsområde.  

 

Det er nødvendig å trekke frem denne bakgrunnen for den danske holdningen til det nordiske 

økonomiske samarbeidet. Når det fra dansk side ble tatt et initiativ til et slikt samarbeid, var 

det blant annet på bakgrunn av at samtlige nordiske land ønsket å delta i et utvidet europeisk 

samarbeid, og at danskene følte seg overbevist om at dette ville være mulig for dem alle, den 

dagen mulighetene var på plass for å skape et utvidet europeisk samarbeide. De nordiske land 

ønsket ikke den samme tilslutningsformen, men man regnet med fra dansk side, at det faktiske 
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innholdet i et samarbeid ville på en rekke områder være det samme uansett 

tilknyttingsform.119  

 

Under talen forklarte han bakgrunnen for forslaget ”…at vi nu grundigt må overveje hele 

spørgsmålet om det nordiske økonomiske samrbejde set på bakgrund af den markedspolitiske 

udvikling i Europa.”120 På den andre siden slo Baunsgaard fast at Danmark sto ved målet om å 

gå med i Fellesskapet, men at den problematiske markedssituasjonen som var oppstått i 

Europa gjorde at en burde søke nye veier for en stund. Dette peker på kjernen i de nordiske 

landenes forhold til markedsutviklingen på slutten av 1960-tallet. På den ene siden var det 

spørsmålet om å medvirke til å overvinne den europeiske splittelse og legge grunnlaget for en 

tilfredsstillende løsning for Danmark (Norden) på sikt. Og på den andre siden å avklare de 

problemer som måtte løses i mellomtiden.121 

 

I en kronikk i Berlingske Tidene skriver Baunsgaard at det danske samarbeidsforslaget som 

ble lagt frem våren 1968 bygget på en følelse av at det europeiske markedssamarbeid var 

kommet inn i et dødvann. Den siste tids utvikling hadde bare styrket denne oppfatningen, og 

det var derfor nødvendig å utnytte de muligheter som fintes i den gitte situasjonen. Norden 

kunne og burde ikke avfinne seg med passivt å avvente resultatet av de europeiske 

stridigheter.122 

 

Skal det nordiske eksperiment lykkes, må det være en ufravikelig forutsetning at det rummer fordeler 
for alle land; gjensidighet må stå som den alminnelige betingelse. Lykkes man ikke nå, vil ettertiden 
”fælde en hård dom over de nordiske politiker, som svigtede, da det gjaldt”.123 

 

Hva var målet med Nordøk? 

Målet med Nordøk var å løse de markedsproblemene som hadde oppstått i kjølvannet av 

splittelsen mellom EEC og EFTA, men det var det franske vetoet i 1967 som var den 

utløsende faktoren for at forslaget kom. EFTA-samarbeidet dekket industrivarer, men 

Storbritannia var lite villige til å inkorporere flere områder i samarbeidet. En nordisk løsning 

                                                 
119 Statsministerens (Baunsgaard) bæmerkninger på mødet i Stockholm med Nordisk Råds Præsidium og 
økonomiske komité den 1. februar 1969. UD 44 3/4, bind 30. 
120 Statsminister Baunsgaards tale ved Nordisk Råds 16. sesjon i Oslo i februar 1968. UDs arkiv, UD 44 3/4 bind 
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121 Statsminister Baunsgaards tale ved Nordisk Råds 16. sesjon i Oslo i februar 1968. UD 44 3/4, bind 26 
1.3.1966 – 31.3.1968.   
122 Baunsgaard Hilmar kronikk i Berlingske Tidene ”Det nordiske eksperiment” 17.10.1968. UD 3/4, bind 28 
123 Baunsgaard Hilmar kronikk i Berlingske Tidene ”Det nordiske eksperiment” 17.10.1968. UD 3/4, bind 28 
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kunne bidra til å minske kilen mellom EEC og EFTA for de nordiske land. Gjennom et 

samarbeid kunne de nordiske land opptre samlet og dermed gjøre det lettere å få gjennomslag 

for sine interesser, slik en hadde opplevd under GATTs Kennedy-runde om nedbygging av 

handelshindrer i 1966 da man var blitt tatt opp i den eksklusive kretsen av ledende 

forhandlingspartnere.124 Samarbeidet skulle omfatte de områdene mandatet til 

embetsmannskomiteen forhandlet om. De ulike landene fremsatte forskjellige krav og så 

mulighetene for inntjening på ulike områder. For Norges del var det industrisamarbeidet man 

mente ville gi de største fordelene, og da spesielt med tanke på tildeling av industrikontrakter 

(som underleverandør) i Sverige. Samtidig fryktet man fra norsk side at man gjennom 

samarbeidet måtte tillate en frietablering som kunne komme i konflikt med konsesjonslovene. 

Disse lovene kom i 1906 for å sikre nasjonal kontroll med utnyttelse av vannfall, mineraler og 

skog. Det ble knytte en rekke betingelser til kjøp og bruk av naturresursene og de politiske 

myndighetene hadde store fullmakter til å regulere dette.   

 

Hvorfor kom forhandlingene så langt? 

I februar 1970 var Nordøk-avtalen klar for signering. Gjennom de to årene forhandlingen 

hadde vart, hadde embetsmannsutvalget og statsministrene klart å komme til enighet om en 

Nordisk tollunion som innebefattet en felles jordbruk, fiskeri og industripolitikk, noe de 

nordiske landene ikke hadde klart ved tidligere forhandlinger. Hvorfor kom de så langt denne 

gangen? Tamnes skriver i sitt bind i Norsk utenrikspolitisk historie Oljealder1965 - 1995 at 

grunnene til at partene kom så langt var fordi Nordøk var et selvstendig prosjekt, samtidig 

som det var tilpasset europaperspektivet.125 Dette var av betydning på to måter, for Finland 

var det viktig at Nordøk var et selvstendig prosjekt i stor grad på grunn av nærheten til 

Sovjetunionen og den generelle nøytralitetspolitikk Finland førte. Dessuten var det viktig for 

Danmark og Norge at Nordøk åpnet for deltakelse i EEC når den muligheten kom. For det 

andre var det viktig at Nordisk Råd og statsministrene drev arbeidet fremover under kritiske 

faser av forhandlingene. En tredje forklaring er at de utsatte de vanskelige beslutningene til et 

senere tidspunkt, samt at forhandlingene skulle ha klare tidsfrister slik at 

embetsmannsutvalget og arbeidsgruppene ble tvunget til å hoppe over problemområder for å 

nå de fristene statsministrene hadde satt.126 En så for seg at hvis en bare fikk rammeverket for 
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avtalen på plass kunne problemene ”løse seg selv”. Rammeverket ville forhåpentligvis vise så 

store fordeler for deltakerlandene at de kunne godta noen ulemper på de områdene en tidligere 

ikke hadde blitt enige om. En tilsvarende strategi var også forsøkt under 

tollunionsforhandlingene på 1950- tallet, men den gangen var ikke den politiske styringen like 

fremtredende som den var under Nordøk-forhandlingene. Dette er et av flere sentrale 

elementer for å kunne forstå hvorfor de kom så langt som de gjorde denne gangen. 

Forhandlingsmetoden hadde også klare paralleller med måten de ”indre seks” hadde kommet 

til enighet om Kull og stål unionen og senere Roma-traktaten.  

 

Saksdokumentene i tilknytting til Nordøk-forhandlingen viser på mange måter at Tamnes 

første forklaring på hvorfor de kom så langt som de gjorde, er den viktigste. Spesielt i 

Danmark, men også til dels i Norge var et samarbeid med EEC langt viktigere enn en nordisk 

løsning. I et møte mellom de nordiske lands presseattacheer og Baunsgaard i København 11. 

november 1968 sa Baunsgaard først at ”forhandlinger om medlemskap i Fellesmarkedet 

tidligst kunne komme om 5 år.” Litt senere sa han i den sammenheng at: ”Han hadde ikke 

politisk mandat til, og ønsket heller ikke å arbeide for andre løsninger enn fullt medlemskap [i 

Fellesmarkedet].”127  

 

                                                 
127 Samtale med statsminister Baunsgaard fra Ambassaden i København 26.11.1968. UD 44 3/4 bind 29.  
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Nordøk forhandlingene gjennom de norske aktørene 

Det norske forhandlingsopplegget 

Den norske forhandlingsdelegasjonen til Nordøk var bredt sammensatt, med representanter fra 

de største departementene, langt fra alle var tilhengere av en nordisk løsning, og dette preget 

til en viss grad de norske forhandlingsutspillene. Delegasjonens leder Emil Vindsetmo (1916-

1983) var statssekretær ved statsministerens kontor i årene 1966-1971 og spilt en viktig rolle i 

markedsdebattene under Borten-regjeringen. Før Nordøk-forhandlingene tok til hadde han 

vært leder markedsutvalget som ble etablert i 1966. Utvalget fikk vinteren 1966 – 1967 

oppgaven med å utrede følgende av ulike markedstilknyttingsformer.128 Etter sammenbruddet 

ble han en del av forhandlingsdelegasjonen til EEC-drøftingene 1970-1971. Vindsetmo var 

engasjert tilhenger av nordisk samarbeid og jobbet iherdig for å få på plass en avtale.129  

 

Den norske regjeringen var på mange måter svært passiv i innledningen til forhandlingene. 

Selv om Nordøk hadde tilhengere som Borten og Vindsetmo var det allerede i forhandlingens 

første fase en avventende norsk holdning, regjeringen og embetsverket ønsket hele tiden å vite 

hva en kunne vente av fordeler og ulemper. Før den norske delegasjonen ble oppnevnt var det 

en diskusjon internt om hvordan den norske delegasjonen skulle se ut og hvordan den skulle 

forholde seg til det mandatet statsministrene hadde gitt embetsmennene. Siden mandatet etter 

norsk ønske var gitt formen av et utredningsapparat mente ekspedisjonssjefen i 

Handelsdepartementet Tor Stokke at man i den sammenheng burde bruke den 

forhandlingsdelegasjonen som allerede var nedsatt for å bistå den nordiske 

ministerkomiteen.130 Dette skulle tydeliggjøre at en fra norsk side ikke gikk inn noen 

forhandlinger om en traktat, men at man ønsket å se på mulighetene (fordelere og ulemper) 

før en bestemte seg.  

 

Etter at oppdraget var gitt den norske delegasjonen, ble det drøftet hva slags 

forhandlingsstrategi en skulle ha fra norsk side. To forslag ble lagt frem for regjeringen, det 

første alternativet som et enstemmig utvalg anbefalte, var at en skulle basere seg på at 

målsettingen skulle være etablering av en tollunion og en felles handelspolitikk (alt I) eller om 
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forhandlingsopplegget ikke skulle omfatte en tollunion, men ha en mer begrenset målsetning 

(alt II). Regjeringen gikk for alternativ I, men Statsråd Willoch antok at de norske forhandlere 

ikke burde føle seg alt for bundet av begrepet ”tollunion” men holde muligheten åpen for å gå 

over på alternativ II hvis det skulle vise seg at ulempene ble større enn fordelene med en 

tollunion. Willoch, som var en sterk tilhenger av EEC, anså det ellers som særlig viktig å få 

avklart avgjørelsesmekanismen med hensyn til handelspolitikken overfor resten av Europa.131  

 

I et telegram fra statsminister Borten til den norske ambassaden i Stockholm 11. april 1969 

redegjør Borten for utviklingen av Nordøk frem mot sluttrapporten skal forelegges den 15.juli 

1969. Borten var positivt innstilt til et samarbeid, men telegrammet viser også at det hersket 

tvil både om hvorvidt det kunne dannes en tollunion etter de retningslinjer som ble skissert 

etter statsministermøtet i København året før, og hvor store fordelene/ulempene et slikt 

samarbeid kunne medføre.  

 
Nå vil det ikke under noen omstendigheter bli tale om en fullstendig tollunionsløsning. For det første vil 
det ikke være mulig for Finland å være med på en felles handelspolitikk omfattende handelsavtaler med 
tredjeland. For det andre vil innføringen av felles tollsatser reise seg så store problemer for norsk og 
dansk industri at enkelte unntaksordninger må finnes. Den vil heller ikke omfatte jordbruksvarene, en 
tollunion vil derfor i tilfelle ikke bli fullstendig.132  

 

Sitatet viser at Borten var i tvil angående tollunionen, og man kan spørre hvorfor regjeringen i 

det hele tatt ønsket å fortsette forhandlingene med et slikt syn på tollunionen.  

 

Alt i alt gjør vi oss kanskje noe overdrevne forestillinger både om de økonomiske fordeler og ulemper 
for de enkelte land ved en utvidelse av samarbeidet etter de retningslinjer som ble trukket opp i 
København-vedtaket. Det er tale om å utvide et samvirke som allerede er kommet langt. Det har gitt 
landenes næringsliv bedre muligheter til å hevde seg i den stadig sterkere internasjonale konkurranse og 
vært til fordel for alle de deltakende land.133  

 

Gjennom dette sitatet gir Borten uttrykk for at samarbeidet har vært viktig for de nordiske 

landene, men at en avtale ikke nødvendigvis vil gi den ønskede effekten man kanskje hadde 

forventet seg etter Baunsgaards utspill. Det virker også som om Borten ikke trodde at Nordøk 

vil kunne løse de markedsproblemene splittelsen i Europa hadde forårsaket, noe som var 

grunnen til at Baunsgaard tok det initiativet han gjorde. Denne bagatelliseringen av Nordøk 

kan ha blitt fremsatt av taktiske grunner, men det er vanskelig å forstå hvorfor dette ble 
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133 Telegram til den norske Ambassaden i Stockholm fra statsminister Borten 11.4.1969. UD 44 3/4, bind 35 
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fremsatt internt. Avslutningsvis gikk Borten i mot en del av kritikken Nordøk hadde blitt 

utsatt for.  

 

Det er enkelte som frykter at vi holder på å gli inn i et samarbeid hvor det ikke er noen vei tilbake. Når 
det gjelder nordisk samarbeid synes jeg ikke det er noen grunn til en slik frykt. De nordiske land har 
svært like tradisjoner, rettoppfatninger, lovgivning og økonomiske system. Dessuten er det her tale om 
et samarbeid mellom mindre stater hvor ingen kan få en dominerende stilling. Det forhandles ikke i dag 
om en så sterk utvidelse av samarbeidet at det skulle berøre grunnlaget for de enkeltes lands utenriks- 
og sikkerhetspolitikk.134  

 

Det var i første rekke tilhengerne av EEC som fryktet at en mulig Nordøk-avtale skulle 

komme i konflikt med de retningslinjer EEC hadde satt for sitt samarbeid. Denne kritikken 

kom spesielt fra næringshold, men også innad i regjeringen og departementer var det krefter 

som mente at Nordøk ville binde Norge for sterkt til de andre nordiske landene, og da spesielt 

Finland og Sverige som ikke søkte den samme tilslutningen til EEC som Danmark og Norge. 

 

Fra regjeringshold hadde man nok håpet at embetsmannsrapporten av 3. januar 1969 skulle gi 

en klarere ramme rundt arbeidet enn det den gav, men de nordiske lands regjeringer mente at 

såpass mye var på plass at det muliggjorde fortsatte forhandlinger. Rapporten var oppe til 

drøfting i Stortingets utenrikskomité og i Nordisk Råds presidium. Deltakerne der var alle 

positivt innstilt til det arbeidet som var gjort, men var skuffet over at utredningene ikke ga 

mer. Trygve Bratteli (Ap) erkjente at situasjonen ikke var den man hadde tenkt seg etter 

statsministermøtet i København i april 1968, man hadde ventet at tempoet skulle vært 

hurtigere og at det ville ha blitt tatt standpunkter til konkrete forslag.135  

 

Innholdet i sluttrapporten ble fremforhandlet på et møte i København 7. – 10. juli. Etter norsk 

oppfatning skulle det være mulig å nå frem til enighet om utformingen av et utvidet nordisk 

økonomisk samarbeid i form av opprettelsen av et nordisk økonomisk fellesskap eller en 

organisasjon for nordisk økonomisk samarbeid.136 Dette betyr at den norske 

forhandlingsdelegasjonen enda ikke hadde tatt et klart standpunkt når det gjaldt tollunionen.  

 

Det norske forslag tok sikte på å la det nordiske samarbeidet utvikles trinnvis frem til en 

integrasjon av omfattende karakter. Det ble forutsatt at det konkrete innholdet av samarbeidet 
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for første femårsperiode fra tollunionens ikrafttredelse skulle fastlegges i traktaten, mens det 

for samarbeidets utvidelse i senere perioder skulle fastlegges visse målsetninger og visse 

prosedyreregler.137  

 

Følte den norske regjeringen seg presset til å bli med – Svarteper 

syndromet 

Allerede før statsministermøtet i København 22. – 23. april 1968 fryktet man fra norsk side at 

man igjen ville sitte med Svarteper. Under et møte i den utvidede utenriks- og 

konstitusjonskomite 19. april 1968, ble dette drøftet, særlig Hans Borgen (SP) var opptatt av 

at man måtte være forsiktig med ”å pådra Norge ansvaret for at det eventuelt ikke ville 

komme noe ut av et mer utvidet nordisk samarbeid.”138 Hans Borgen var tilhenger av et 

nordisk samarbeid, men var skeptisk til den målsetningen utredningene skulle føre frem til 

(tollunion). Regjeringen var også opptatt av at Norge ikke skulle få skylden for et 

sammenbrudd i forhandlingene. Gjennom en samtale vedrørende nordisk tollunion, mellom 

handelsminister Willoch og Jan Didriksen fra Industriforbundet, sommeren 1968 ble den 

norske linjen tydeliggjort. Etter at Jan Didriksen hadde redegjort for Industriforbundets 

negative holdning til tollunionen på bakgrunn av medlemmenes innstilling. Og på det syn som 

gjorde seg gjeldende i Danmark, der Industriraadet gikk bestemt i mot forslaget (tollunion) og 

hadde foreslått at industriinteresseorganisasjonene skulle opptre samlet.139 Willoch meddelte 

at en rekke av de innvendinger som hittil var fremkommet fra industrihold kunne fjernes ved 

forhandlinger. Han nevnte at det var politisk nødvendig å sørge for at Norge ikke fikk 

ansvaret for at forslaget om en tollharmonisering ikke førte fram. Han ville anse det som en 

fordel om dansk industri offentlig ville ta klart avstand fra en tollunion. Han nevnte endelig at 

man fra norsk side burde stille så vidtgående krav at svenskene ville bli betenkte.140 Det at 

Willoch ønsket at man fra norsk side skulle stille så vidtgående krav som mulig ovenfor 

Sverige står i kontrast til det norske ønsket om å ikke bli sittende igjen med Svarteper. Det var 

en kjent sak at Willoch var motstander av en nordisk union, men en slikt forhandlings strategi 

som Willoch her ønsket ville nok ført til at Norge alene ville kunne få Svarteper stemplet.   
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Regjeringen hadde store problemer med å konkretisere fordelene for Norge ved en tollunion 

og et utvidet nordisk samarbeid. Willoch gjorde også oppmerksom på at regjeringen enda ikke 

hadde noe bestemt standpunkt til tollunionspørsmålet. Han gikk ut fra at meningene varierte 

betydelig, men at det i prinsippet gjorde seg gjeldende en pro-nordisk innstilling blant 

flertallet av regjeringens medlemmer.141  Psykologisk mente man at tollunionen var viktig, 

idet den var pantet på at man tok samarbeidet alvorlig og at man gjennom en fast ramme viste 

dette best. Fra de andre lands side la man hovedvekten på tollunionen, og Sverige stilte den 

som betingelse for i det hele tatt å være med på en pakkeløsning. Sverige var interessert i 

tollunionen både ut i fra en politisk og økonomisk betraktning, den ville gi Sverige blant annet 

store markedsmessige fordeler. For Danmark var tollunionen ingen ensidig fordel, men ble 

sett på som nyttig verktøy for å styrke jordbrukseksporten. For Norges vedkommende kunne 

man ikke peke på like klare fordeler, men det planlagte industrielle samarbeidet mente man 

fra norsk hold veide i positiv retning.142  I etterkant kan man vel si at frykten for å bli sittende 

igjen med Svarteper var noe overdrevent hvis man ser hele perioden 1945 til 1970 under ett. 

Selv om Norge fikk skylden for tidligere sammenbrudd i nordiske forhandlinger ble ingen av 

rundene resultatløse, kanskje med unntak av forsøket på å danne en nordisk forsvarsallianse. 

Så frykten for å bli sittende igjen med Svarteper må snarere ha sammenheng med den 

innenrikspolitiske situasjonen et slikt brudd kunne føre med seg. Både i Sverige, Norge og 

Finland ble det holdt valg til ny nasjonalforsamling mens Nordøk-forhandlingene pågikk, og 

en norsk steilhet kunne bli brukt av opposisjonen under valgkampen.    

 

Var regjeringen samstemt 

Prioriteringen mellom Nordøk og EEC var et hovedspørsmål i debatten i Norge, i hovedsak 

dreide det seg om Norden skulle prioriteres foran EEC. Tre syn gjorde seg gjeldende, ut fra 

ulike næringsinteresser og utenrikspolitiske orienteringer.143 Internt i regjeringen var det til 

dels ulike syn på hvordan den norske markedssituasjonen kunne styrkes. Det var ingen ”rene” 

nordister i regjeringen, men det var særlig blant Senterpartiets medlemmer og Kristelig 

folkeparti og deler av Venstre en oppfatning om at en nordisk løsning var å foretrekke fremfor 
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EEC-medlemskap, mens det i Høyre nok var et større ønske om EEC, særlig Kåre Willoch 

utrykker dette. Men når Baunsgaards forslag kom, var det en unison oppfatning i regjeringen 

at en snarlig løsning med EEC ikke var mulig på kort sikt. Dette gjorde at man innad i 

regjeringen så på de nordiske forhandlingene som en mulighet til å løse markedsproblemet på 

kort sikt. Men det var ingen som ønsket å binde seg til en avtale før innholdet i en avtale 

forelå, og dermed en klarhet i de fordeler og ulemper man kunne vente seg. I 

regjeringskoalisjonen var det Høyre som var mest kritisk til en nordisk tollunion, og ønsket 

først og fremst en avtale med EEC. Men Høyre hadde også et mål med det nordiske arbeidet, 

og ville arbeide aktivt for en videreutbygging av det økonomiske samarbeidet i Norden som 

kunne gi en balanse mellom fordeler og ulemper. Men det var en forutsetning at det nordiske 

økonomiske samarbeid ikke måtte begrense de nordiske landenes handlefrihet ved 

utformingen av deres sikkerhetspolitikk, eller stille seg i veien for norsk medlemskap i 

EEC.144 Utenriksminister John Lyng var mer positiv innstilt til det nordiske arbeidet enn 

Willoch. Under møtet i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen 19. april 1968 uttaler 

Lyng ”…og først og fremst fordi jeg har tro på at det kan oppnås reelle resultater ved 

forhandlinger og videre arbeid.”145 Jeg har ikke funnet noen indikasjoner på Willoch og 

Lyngs noe ulike syn på integrasjonsprosessen førte til noen konflikt verken i Høyre eller 

innad i regjeringen, men gjennom en samtale mellom Per Martin Ölberg i 

utenriksdepartementet og en representant for Rederiforbundet tidlig i februar 1969, hevdet 

Ölberg at Willoch var i ferd med å isolere seg i saken. Willoch mente at regjeringen hadde 

full anledning til på ethvert tidspunkt å fornekte fullstendig den enighet som man hadde 

kommet fram til på embetsmannsnivå.146 Willochs svekkende posisjon i forhold til det 

nordiske samarbeidet utover våren og høsten 1969 kan være en av forklaringene på hvorfor 

forhandlingene kom så langt som de gjorde.  

 

Formannen for den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen Bent Røiseland (Venstre) 

mente at Nordøk kunne ha en dempende effekt på Danmark og Norges søknader til EEC, 

samtidig som han trodde at det kunne lette vilkårene for de nøytrale landene til å bli med i 
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EEC på sikt.147 I Venstres partiprogram for perioden sto det at Venstre ville arbeide for at det 

skulle etableres en nordisk tollunion med lave ytre tollsatser. Dette sa også Røiseland i sin 

kommentar til Bortens redegjørelse for Stortinget.  

 

Alt i alt meiner eg det er rett at vårt land no går til desse drøftingane med positivt og ope sinn og er 
viljug til å drøfte alle spørsmåla fordomsfritt for å finne fram til løysingar som er brukbare for oss, og 
som er brukbare for dei andre. Men resultatet må likevel vere det som har vore stilt opp som eit 
hovudsiktemål, nemleg at alle skal tene på det, og ikkje noko nordisk land skal tape på det.148  

 

For Venstres del endret oppfatningen til Nordøk seg etter at det så ut som om man kunne 

komme fram til en løsning med EEC raskere enn det man hadde regnet med da 

forhandlingene om Nordøk startet våren 1968. 

 

Det var i departementene man de sterkeste motstanderne av en nordisk tollunion og da særlig i 

Utenriksdepartementet. En av de sterkeste var Arild Holland fra handelspolitiskkontor i UD 

sammen med den nevnte konsulent Per Martin Ölberg. Holland var deltager i arbeidsgruppen 

som arbeidet med rapporten som ble lagt frem på statsministermøtet i København april 1968 

og dannet grunnlaget for statsministrenes drøftelser. Han var svært kritisk til det nordiske 

arbeidet og konkluderte med at:   

 

Verken økonomiske eller handelspolitiske overveielser taler for at Norge går inn i en nordisk tollunion. 
Det er umulig å forutsi i hvilken utstrekning norsk handlefrihet vil bli innskrenket som følge av svensk 
nøytralitetspolitikk.149  

 

Dette tyder på at det var i embetsverket man fant de største motstanderne av de nordiske 

forhandlingene. Det var også her man fryktet at det nordiske samarbeidet skulle få følger for 

den norske utenriks- og sikkerhetspolitikken. Holland mente at den svenske 

nøytralitetspolitikken var uklar og at den kunne få uante følger for Norge.  

 

Selv om de negative økonomiske virkninger av tollunionen lar seg avdempe, ved særordninger, 
kontingenter osv., vil de videre handelspolitiske konsekvenser ikke la seg avskjerme på samme måte. 
Uten en nærmere definisjon av og presisering av svensk nøytralitetspolitikk i denne relasjon vil det 
derfor være vanskelig for Norge å gå med i en nordisk tollunion.150 
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Den norske mistenksomheten ovenfor den svenske nøytralitetspolitikken og dens mulige 

uheldige konsekvenser for Norges mulige fremtidige tilknytting til et bredt europeisk 

økonomisk samarbeid og forhold til NATO, ble til en viss grad tatt hensyn til igjennom det 

mandatet statsministrene gav etter København-møtet gjennom forutsetningen om at landenes 

utenriks- og sikkerhetspolitikk ikke skulle berøres.  

 

Opposisjon og næringsorganisasjonene 

Blant opposisjonen på Stortinget var det ingen representanter som gikk direkte mot 

forhandlingene og det forhandlingsopplegget regjeringen hadde lagt opp til, men de fleste var 

opptatt av at samarbeidet skulle gi en jevn fordeling av fordeler og ulemper. Arbeiderpartiet 

hovedlinje var lenge at Norden skulle være et springbrett for et senere medlemskap i EEC, og 

de ønsket at Norden, i det minste de skandinaviske landene skulle fungere som en samlet 

blokk i Europa. Trygve Bratteli var en av de som ønsket en slik løsning: ”Etter min 

oppfatning trenger vi fra Nordens side både en felles og aktiv nordisk Europa-politikk, og vi 

trenger en aktiv internordisk politikk.”151 Bratteli mente videre at behovet for et nordisk 

samarbeid ikke var avhengig av hvorvidt det gikk dårlig eller ikke i det videregående 

europeiske samarbeidet. Men at det: ”Under alle omstendigheter ligger vi slik i forhold til 

hverandre – både geografisk, politisk og kulturelt – at det er behov for et internordisk 

samarbeid og en internordisk politikk.”152 I dette synet hadde han også en samlet fagbevegelse 

med seg på. Landsorganisasjonene i Norden avgav en felles uttalelse høsten 1969, der de 

agiterte sterkt for at beslutningen om Nordøk burde gå ut på en fullstendig nordisk tollunion, 

med et så vidt omfang som mulig.153 

 

Den som var mest fornøyd med de nordiske forhandlingene var SFs representant Ragnar 

Wold (Finn Gustavsens vara). Partiet var sterkt i mot norsk medlemskap i EEC, og så Nordøk 
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som et alternativ til EEC. Men han var redd for at regjeringen Borten så på Nordøk som et 

springbrett til å komme inn i EEC på et senere tidspunkt.154  

 

Det ble holdt jevnlig kontakt med næringsorganisasjonene underveis i forhandlingsprosessen. 

Både gjennom høringsrunder, men også gjennom Rådet for internasjonalt økonomisk 

samarbeid som var et diskusjonsforum der representanter fra de største 

interesseorganisasjonene og medlemmer i regjeringen møttes jevnlig for å diskutere norske 

handelsinteresser. Jeg har særlig lagt vekt på de synspunkter som Norges Rederiforbundet og 

Norges Industriforbund hadde på Nordøk.    

 

De direkte og umiddelbare virkninger av et utvidet samarbeid ville være begrenset for 

skipsfartsnæringen. Dette skyldes i første rekke at Norden hadde en meget liten betydning 

som marked for norske skipsfartstjenester, samt at det allerede var etablert et fritt 

skipsfartsmarked imellom de nordiske land.155 Næringens globale markedsorientering og 

sentrale interesse lå i at prinsippet om konkurransefrihet ble opprettholdt i størst mulig 

utstrekning i den internasjonale sjøtransporten. Dette medførte at Rederiforbundet 

konsentrerte seg om større markedsgrupperinger enn den nordiske.156  

 

Rederiforbundets generelle konklusjon var derfor at de fant det betenkelig om man skulle gå 

for en løsning hvor de kortsiktige fordelene for Norge synes små og som kunne binde Norges 

muligheter til å få på plass mer langsiktige løsninger som var av atskillig større interesse for 

skipsfarten. Rederiforbundet ønsket en avtale med EEC og fryktet at Nordøk ville kunne 

hindre et norsk medlemskap i EEC. Dette innebar ikke noen negativ innstilling til nordisk 

samarbeide, da det var innen skipsfarten man hadde et av de beste eksempler på et naturlig 

nordisk samarbeide.157  

 

                                                 
154 Stortingsdebatt mandag 13. mai 1968 på grunnlag av Statsminister Bortens redegjørelse i Stortinget 7. mai 
1968 om planene for et utvidet økonomisk samarbeid i Norden. Norges Rederiforbunds arkiv Bind V 7b Nordisk 
samarbeid 
155 Nordisk økonomisk samarbeid. Brev fra Norges Rederiforbund til Handles og skipsfarts departementet 
24.2.1969. UD 44 3/4, bind 32 
156 Nordisk økonomisk samarbeid. Brev fra Norges Rederiforbund til Handles og skipsfarts departementet 
24.2.1969. UD 44 3/4, bind 32 
157 Nordisk økonomisk samarbeid. Brev fra Norges Rederiforbund til Handles og skipsfarts departementet 
24.2.1969. UD 44 3/4, bind 32 
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Rederiforbundet var sterkt orientert ovenfor den amerikanske skipsfartspolitikken blant annet 

på grunn av det amerikanske markedes størrelse (i frakt muligheter) og var følgelig redd for at 

nordisk samarbeid kunne bli brukt for å skade norsk skipsfart i USA. Gjennom et spørsmål fra 

statsministeren ble det spurt om det forelå noen konkrete hentydninger fra amerikansk side 

som kunne tyde på dette. Direktøren i Rederiforbundet, David Vikøren, opplyste at det ikke 

forelå noen direkte indikasjoner på hvordan den nye administrasjonen ville vurdere dette 

spørsmålet. Beredskapsargumentet var imidlertid sterkt fremme i den skipsfartspolitiske 

debatt i USA og var en medvirkende årsak til den begrensede preferansepolitikk amerikanerne 

hittil hadde fulgt. Det gjorde seg imidlertid gjeldende sterke skipsfartsproteksjonistiske 

tendenser i USA, noe som kunne påvirke den skipsfartspolitikk som den nye administrasjonen 

velger å følge. President Nixon hadde i den forbindelse kommet med enkelte illevarslende 

uttalelser.158 Handel med tredje land kunne lide, og det var spesielt vanskelig hvis dette var 

USA.159  

 

Norges Industriforbund var en av de næringsorganisasjonene som gjennom sine medlemmer 

opplevde en god effekt av EFTA-samarbeidet. Eksporten av norske varer hadde økt, og særlig 

til de øvrige nordiske landene. Gjennom de erfaringene de hadde fått igjennom dette 

samarbeidet kan det spores en hvis nyorientering i synet på nordisk samarbeid. Under 

høringene til Nordøk gav Industriforbund sin fulle tilslutning til et utvidet nordisk økonomisk 

samarbeid. De forklarte dette med at en slik utvidelse ville være en direkte fortsettelse av det 

stadig mer omfattende nordiske samarbeide som hadde utviklet seg gjennom mange år og i 

særdeleshet etter at tollgrensene på industrivarer i Norden ble fjernet gjennom EFTA-

samarbeidet. For å styrke og effektivisere dette samarbeidet, mente Industriforbundet at det 

ville være hensiktsmessig at det ble etablert fellesnordiske institusjoner eller organer, som 

kunne koordinere det nordiske samarbeidet enten generelt eller på konkrete avgrensede 

områder.160 Dette var Industriforbundets generelle syn på de nordiske bestrebelsene, men på 

den andre siden kunne ikke Industriforbundet innse at det var nødvendig å gi det nordiske 

samarbeidet en politisk overbygging i form av en tollunion. Videre mente de at en tollunion 

var uhensiktsmessig og uheldig, så lenge man innefor Norden ikke kunne skape en felles 

utenriks- og handelspolitisk målsetting. Det ble hevdet at en tollunion ville få uheldige 

                                                 
158 Referat fra møte i Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 25.2.1969. UD 44 3/4, bind 33 
159 Den norske handelsflåten var en del av NATOs beredskap gjennom North Atlantic Planing Board for Ocean 
Shipping (NAPBOS) som ble etablert i 1950. Denne beredskapen gav de enkelte land selv kontrollen over sine 
flåter, men ville være underlagt de alliertes krigsmålsetninger under en krig. Eriksen og Pharo (1997): s. 67 
160 Nordisk økonomisk samarbeid. Uttalelse fra Norges Industriforbund 24.2.1969. UD 44 3/4, bind 32. 
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økonomiske virkninger for en rekke bransjer, og svekke disse bransjers konkurransemessige 

stilling. Norges Industriforbund fra rådet derfor at det skulle etableres en tollunion.161 

Industriforbundets holdning til Nordøk, og særlig tollunionen, var fra begynnelsen negativ og 

dette var en posisjon som ikke ble påvirket av forhandlingene. Uttalelsene bærer preg av 

Industriforbundets primære målsetning var et norsk medlemskap i EEC, og de ikke ønsket at 

det ble tatt skritt som kunne forringe denne muligheten.162  

 

Jeg har i dette kapittelet tatt for meg de norske aktørene i Nordøk-forhandlingene. 

Regjeringen var positivt innstilte til å utrede nordisk samarbeid nærmere, men kunne ikke slik 

som Danmark og Sverige ønsket å være med på en prinsippavgjørelse om det nordiske 

samarbeidet. Fra norsk side var en svært opptatt av å få på plass innholdet i et samarbeid, slik 

at man var klar over fordeler og ulemper før en bant seg til en avtale. Dette preget i stor grad 

den norske forhandlingene, og det er vanskelig å peke på hva Norge konkret ville med 

samarbeidet. Dette gjelder både regjeringen og fra opposisjonen. Den norske 

forhandlingsstrategien bærer preg av at det rådet en ”vente og se” holdning til arbeidet og at et 

egentlig ønske med Nordøk aldri med fremsatt. Dette kan tyde på at en følte seg presset til å 

bli med og at frykten for Svarteper var høyst reell for regjeringen. Statsminister Bortens noe 

oppsiktsvekkende telegram til Ambassaden tyder på at regjeringen opptrådte svært passivt, 

både i forhold til Sverige og Danmark og med tanke på de muligheter en avtale kunne gi.  

 

Jeg vil i det neste kapitlet trekke opp hvilke mål og forutsetninger spesielt Danmark og 

Finland hadde med forhandlingene. I denne sammenhengen vil jeg også ta for meg den 

mulige løsningen Skandøk (Nordøk uten Finland), som kom opp som et forslag fra 

Baunsgaard. Videre vil jeg se på hvordan forhandlingene ble ført fra de nordiske landene. 

Dette danner grunnlaget for kapittelet som omhandler de ulike problemområdene som knyttet 

seg til forhandlingene. Jeg vil derfor ikke gå inn på tematikken rundt problemområdene i 

særlig grad, men se på hvordan man forsøkte å løse problemene. Empirien i kapittelet bygger 

på til dels sekundærkilder og primærkilder hentet fra norske arkiv. Dette betyr at de ulike 

lands forhandlingsutspill i stor grad bygger på hvordan man fra norsk side opplevde de andres 

posisjoner – med de begrensinger det medførte med henhold til en mer pågående analyse, og 

dermed sikrere konklusjoner fra norsk side.  

                                                 
161 Nordisk økonomisk samarbeid. Uttalelse fra Norges Industriforbund 24.2.1969. UD 44 3/4, bind 32. 
162 Uttalelse fra Norges Industriforbund om sluttrapporten til Embetsmannsutvalget 9.10.1969. UD 44 3/4, bind 
38 
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Forhandlingene fra dansk, svensk og finsk side. 

De reelle utredninger og forhandlinger ble ført i embetsmannsutvalget, med støtte av 

arbeidsgrupper innefor de ulike saksområdene. Jeg har tatt for meg rapportene og referatene 

de utarbeidet underveis. Det var spesielt innefor kategoriene tollunion og jordbruk det var 

store vansker med å komme til enighet, men også innefor de andre områdene ble det ført 

lange og harde forhandlinger.  

 

Problemområdene under forhandlingene var mange, men alle områdene skulle sees som en 

samlet pakkeløsning, der et land kunne få store fordeler på et område, mens motytelsene ble 

tilsvarende større på et annet område. De ulike land hadde forskjellig oppfatning av hvilke 

områder som var spesielt viktig, og som dermed ble en forutsetning for at de andre mindre 

”lukrative” områdene ble tatt med. Gjennom mandatet fra statsministrene het det at Nordøk 

skulle ”gi en rimelig balanse av fordeler og ulemper”,163 og dette var tenkt skulle være 

gjeldende fra begynnelsen (etter avtalen trådte i kraft). Dette skiller Nordøk-forhandlingene 

fra forhandlingene om Roma-traktaten i 1957, noe som gjorde det betydelig vanskeligere for 

embetsmannsutvalget å komme frem til en løsning. Fokuset på en balansert løsning var 

spesielt stor under Nordøk-forhandlingene, og særlig når det gjaldt den norske fremstillingen, 

var dette fremtredene. Det var også en betydelig grad av tautrekking om særinteresser, men 

retorikken rundt balansespørsmålet har jeg ikke sett på samme måte i EEC-sammenheng. 

Dette skyldes nok i stor grad det at de store landene dominerte forhandlingene.  Dette er av 

betydning for å forstå den manglende enighet underveis og til slutt.  

 

Danske synspunkter på forhandlingene 

Det mandatet embetsmennene ble gitt etter statsministermøtet i København april 1968, var 

ikke så ambisiøst som danskene ønsket. Den danske regjeringen hadde ønsket en 

prinsippbeslutning om at en økonomisk union kunne og skulle realiseres. I det minste var det 

viktig, som det sto i Baunsgaards innledende bemerkninger, at statsministrenes beslutning 

skulle være preget av ”en vis vilje til at styrke og utvide det nordiske samarbejde; og den må 

have en sådan klarhed, at embedsmændene nøje ved, hva det er, man ønsker af dem”.164 Til 

gjengjeld oppnådde den danske regjeringen at undersøkelsene ble såpass brede at det var 

                                                 
163 Det nordiske statsministermøde i København den 22. – 23. april 1968. UD 44 3/4 bind 27 
164 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 532 



 58 

muligheter til å inngå kompromisser. Inspirasjonen var tydelig hentet fra EEC, hvor den 

såkalte pakkeløsningsmetoden hadde vist seg å være effektiv til løse innbyrdes motsetninger. 

Logikken var at ble det forhandlet på tilstrekkelig mange områder, i en pakke, så kunne 

motstand på et område nøytraliseres ved innrømmelser på et annet felt.165  

 

Den opprinnelige ideen om et utvidet nordisk samarbeid ble unnfanget i 

Utenriksdepartementets Markedssekretariat med lederen, utenriksråd Jens Christensen som 

ansvarlig. Umiddelbart virker det ganske overraskende at man i Markedssekretariatet så tidlig 

som mai 1967 lagde planer om en nordisk union, men de Gaulles veto 16. mai 1967 hadde 

gjort den danske utenriksledelse pessimistisk med hensyn til om Frankrike var innstilt på en 

utvidelse av EEC. I dette lyset, og med hensyn til at man realistisk sett måtte regne med at det 

kunne ta lang tid – ”vel snarest op imod 10 år”, som det står i den såkalte ”råskitse” fra 31. 

mai 1967 – før Danmark ville kunne tre inn i Fellesmarkedet, begynte Markedssekretariatet 

med alternative planer.166  

 

I Folketingets markedsdebatt 1. mai 1968 ble Baunsgaards parti, Det radikale venstre, ble 

partiets målsetning tydeliggjort av folketingsmedlem Svend Haugaard. 

  

…Vi [Det Radikale Venstre] mener, at Norden så afgjort må stile efter at nå en fælles handelspolitik, og 
at der lige så oplagt må søges frem imod en nordisk toldunion, ikke blot som en praktisk foranstaltning 
indadtil og udadtil, men også som en videregående mulighed for nordisk samhørighed og for styrkelse 
af nordisk anseelse uden for det nordiske område, for herved får vi [de nordiske land] en bedre 
udgangsposition til forhandling om et større markedsområde.167  

 

Overveielsene viser at Nordøk-planen ikke bare ble fostret som en taktisk øvelse eller som et 

uttrykk for ”tivoli-diplomati”. Danmark var villige til å betale en pris for opprettelsen av 

Nordøk. Derfor la de også til fire viktige forutsetninger for planen. For det første måtte være 

en vilje til å skape en felles landbrukspolitikk. For det andre var det avgjørende at Nordøk ble 

utstyrt med overnasjonale institusjoner, dels som et ledd i en politisk kvalifisering med møtet 

med EEC, dels som en nyskapende og disiplinerende redskap i det nordiske samarbeidet. 

Videre måtte Nordøk ta et sprang fremover, og ikke bare ”lappe på gamle og i nogen grad 

                                                 
165 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 532 
166 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 537 
167 Svend Haugaard i Folketingets markedspolitiske debat 1. mai 1968. Sitert fra Sørensen, Lars Hovbakke 
(2004): s. 177 
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udslidte nordiske organer”. Og til sist, de deltakendes lands utenriks. Og sikkerhetspolitikk 

skulle ikke berøres.168  

 

De ledende næringsorganisasjonene, og da spesielt Industriraadet i Danmark, var på mange 

måter samstemt med den tilsvarende norske næringslivsopposisjonen. Det ble satt 

spørsmålstegn ved fornuften av prosjektet. Spesielt etter fremleggelsen av den endelige 

rapporten i juli 1969 var kritikken markant. Den ble stort sett fremsatt av alle de ledende 

interesseorganisasjonene, fra Landbruksrådet, Industrirådet til Dansk fiskeriforening, 

kritikken kom tydelig frem gjennom et møte mellom regjeringen og organisasjonene 7. august 

1969.169 Det danske Industrirådet samarbeidet med Norges Industriforbund, og en kan også 

der spore en viss frykt for den svenske industrien.  

 

For den danske regjering var bestrebelsene på å etablere et utvidet nordisk markedssamarbeid 

en integrert del av den europeiske markedspolitikken. Den ønsket hurtigst mulig en bred 

europeisk løsning, som hadde vært målsetningen for danske regjeringer i en årrekke. Den 

danske søknaden til Fellesskapet ble opprettholdt uendret, og Danmark var rede til å delta i et 

hvert konstruktivt forsøk på øke samarbeidet mellom de europeiske landene.170  

 

Finske synspunkter 

Finland hadde et vanskelig utgangspunkt i forhandlingene. Flere faktorer spilte inn: Den 

finsk-sovjetiske samarbeidsavtalen, og som en følge av denne avtalen den finske nøytraliteten. 

Dette sto i et spenningsforhold til den økende handelen med Vest-Europa og en intern strid i 

regjeringen mellom statsminister Koivisto og utenriksminister Karjalainen. 

 

Den finsk-sovjetiske samarbeidsavtalen ble inngått første gang i 1948 og senere revidert i 

1955. Avtalen var en vennskaps- og bistandsavtale, men ikke uten forpliktelser for Finland. 

Den finske nøytraliteten skiller seg fra svensk eller sveitsisk type, i den forstand at den kom i 

stand for gi de finske styresmakter innenrikspolitisk handlingsrom. De finske presidentene, 

Paasikivi (1946-1956) og Kekkonen (1956-1982) holdt tett kontakt med den sovjetiske 

regjeringen og fulgte i stor grad anmodninger de fikk. Koivisto uttrykte det temmelig klart at 

                                                 
168 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 540 
169 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 544 
170 Statsministerens (Baunsgaard) bæmerkninger på mødet i Stockholm med Nordisk Råds Præsidium og 
økonomiske komité den 1. februar 1969. UD 44 3/4, bind 30. 
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han ville anse det umulig for den finske regjeringen å gå inn i en nordisk tollunion hvis den 

sovjetiske regjeringen skulle gjøre innsigelser mot en slik tilslutning. Han erklærte seg 

imidlertid overbevist om at en slik tilslutning ville kunne arrangeres på en måte som var 

akseptabel for Moskva og henviste til de finske erfaringer i forbindelse med EFTA.171  

 

På samme måte som Koivisto under samtalen den 14.4.1969, gav sjefen for det finske 

utenriksministeriets handelspolitiske avdeling, minister Tankmar Horn uttrykk for irritasjon 

over at det fra norsk side ble gjort gjeldende at Finland ikke ville få lov av den sovjetiske 

regjering til å tiltre en nordisk tollunion. Det var spesielt pressen i Norge som pekte på 

usikkerheten omkring sovjetisk innblanding eller ikke, noe de mente kunne være et 

usikkerhetsmoment under forhandlingene.172 Horn fryktet at slike uttalelser var egnet til å 

skade Finlands posisjon som et nøytralt land og han så dem som et uttrykk for et ønske om å 

gjøre de finsk-sovjetiske relasjonene til en vesentlig forklaring hvis Nordøk-forhandlingene 

brøt sammen. Dertil mente Horn at det var meget lite sannsynlig at den sovjetiske regjering 

skulle være rede til å ta den belastning et sovjetisk veto ville være.173  

 

Selv om det fra finsk hold ble antatt at Sovjetunionen ikke ville blande seg inn i de nordiske 

forhandlingene, kom det fra sovjetisk hold flere mishagsytringer mot planene. Det var ikke så 

unaturlig at finnene hevdet ovenfor de andre nordiske landene at det var lite sannsynlig med 

en sovjetisk innblanding, men hvis de trodde dette, er det ganske oppsiktsvekkende. Den 12. 

mai 1969, besøkte den sovjetiske ambassadøren i Helsingfors, Kovalev, Koivisto. Kovalev 

tilkjennegjorde Sovjets negative holdning ovenfor Nordøk med begrunnelsen av at Nordøk 

ville bli ”en sluten handelsorganisation, som diskriminerar utomstående” og at ”Danmark och 

Norge drar de neutrala länderna i riktning mot EEC”.174 Dette er den samme frykten, bare 

med motsatt fortegn som kom fra ulike kretser i Norge også. Den 23. mars 1970 besøkte den 

sovjetiske Ambassadøren i Finland, Kovalev, utenriksminister Karjalainen. Under dette møte 

ble Sovjetunionens negative stilling til Nordøk igjen fremsagt. Det ytre presset fra 

Sovjetunionen var til slutt med på velte en finsk undertegnelse av avtalen.175  

 
                                                 
171 Notat. Samtale med Statsminister Mauno Kovisto den 14.4.1969 av Ambassadør Bredo Stabel i Helsingfors. 
UD 44 3/4, bind 35 
172 Planen om utvidet nordisk økonomisk samarbeide. Samtale med Tankmar Horn. Av ambassadør Bredo 
Stabell 29.4.1969. UD 44 3/4, bind 35 
173 Planen om utvidet nordisk økonomisk samarbeide. Samtale med Tankmar Horn. Av ambassadør Bredo 
Stabell 29.4.1969. UD 44 3/4, bind 35 
174 Kovisto Mauno (2001) s. 361 
175 Fortrolig melding fra Ambassaden i Helsingfors 25.3.1970. UD 44 3/4 bind 44 
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Den finske nøytraliteten var også av betydning for finnenes forhandlingsgrunnlag. Under en 

pressekonferanse, etter et møte i Oslo oktober 1968, tok Koivisto opp den finske 

nøytralitetspolitikken i sammenheng med finsk deltakelse i internasjonale 

handelsorganisasjoner. Koivisto mente at det ikke var noen motsetning mellom den 

nøytralitetspolitikken Finland førte og deltakelse i internasjonale handelsorganisasjoner. 

Videre sa han: 

 

Inte kan ju neutrala stater tvingas att isolera sig från det internasjonella ekonomiska umgänget, nöja sig 
med lägre levnadsstandard för folket, vilket måhända skulle leda till att neutralitet skulle se ut som en 
nationell olycka.176 

 

Ved Nordisk Råds sesjon i Oslo 1969, var det Karjalainen som uttalte seg om spørsmål 

omkring det økonomiske samarbeidet. Under sesjonen hadde han uttalt at ”Vi utgår 

uttryckligen från att den ekonomiska integrasjonen inte är ett alternativ till neutraliteten.”177 

 

Den finske nøytraliteten og dermed muligheten til å knytte seg til internasjonale 

organisasjoner var et tilbakevendende spørsmål. Finland hadde, på daværende tidspunkt, 

ingen muligheter til å knytte seg en avtale som kunne fungere som et springbrett til EEC, selv 

om de godtok at det i mandatet sto at Nordøk ikke skulle være til hinder for ”et utvidet 

europeisk marked”. Ved spørsmål til overdirektør i Folkehushållningsavdelingen i 

finansdepartementet, Erik Törnquist, fra den norske ambassadøren i Helsingfors Bredo 

Stabell, om det ikke var så at man fra norsk side under forhandlingene på det nordiske 

statsministermøte i København i april (1968) hadde gjort det ganske klart at den norske 

regjering ikke kunne gå med på at et utvidet nordisk samarbeid hvis dette skulle redusere 

Norges mulighet for medlemskap i EEC. Fra norsk side var ”et utvidet europeisk marked” 

blitt fortolket som en entydig henvisning til Det europeiske fellesmarked. Dette var Törnquist 

i midlertidig helt uenig i.178 Fra deres side skulle Nordøk ikke være et steg mot EEC. Men det 

er vanskelig å tro at Törnquist kunne tro noe annet enn at formuleringen var det kompromiss 

som gav Danmark og Norge anledning til å tolke det slik de ville, men dette kunne han ikke 

si, siden det ville gjort forhandlingene for finnene vanskeligere med tanke på den 

usikkerheten det kunne skape hvis en åpning i Fellesmarkedet kom før Nordøk var i havn. Og 

på grunn av forholdet til Sovjetunionen. På bakgrunn av denne samtalen mellom overdirektør 

                                                 
176 Kovisto Mauno (2001) s. 354 
177 Kovisto Mauno (2001) s. 349 
178 Divergerende fortolkninger av uttalelsen fra det nordisk statsministermøtet i København 1.11.1968. Fra 
ambassaden i Helsingfors. UD 44 3/4 A, bind 2 
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Törnquist og Stabell, og et foredrag utenriksminister Karjalainen holdt i Budapest den 24. 

oktober 1968 har jeg i midlertidig ikke kunne unngå å spørre meg selv om ikke 

fellesuttalelsen fra statsministermøtet i København på et for Norge vanskelig punkt er farlig 

tvetydig redigert?179 På den andre siden ville det ikke blitt noen forhandlinger ut en slik 

formulering, og da mandatet ble gitt var det en samlet oppfatning om at det ikke ville komme 

en åpning i EEC på flere år.   

 

Finland hadde ikke hatt den indre debatt som de andre nordiske land hadde hatt, noe som 

blant annet skyldtes språklige vansker og at Embetsmannsutvalgets rapport måtte oversettes 

til finsk og dels i det forhold at den finske regjering ikke hadde drøftet saken med 

Riksdagen.180 Koivisto informerte ambassadør Stabell i april 1969, at Nordøk-saken hadde 

vært oppe til drøftelse i regjeringen tre ganger i begynnelsen av mars, og at det på disse 

møtene hadde blitt satt ned klare retningslinjer for den finske forhandlingsdelegasjon. 

Regjeringen hadde imidlertid samtidig bestemt at saken ikke skulle tas opp i Riksdagen i 

vårterminen. En del av bakgrunnen for denne beslutningen var at en debatt av Nordøk-saken 

etter riksdagsreglementet nødvendigvis måtte munne ut i en tillitsvotering hvilket regjeringen 

helst ville unngå.181 En slik risiko var den finske regjeringen ikke forbredt på å ta, fordi det 

hersket en usikkerhet med hensyn til kommunistpartiets holdning til Nordøk, og før de indre 

linjene i Finland var klargjort og de ulike interesseorganisasjonene hadde gitt sitt syn på 

saken.182  

 

I en rapport sent til Stockholm av den svenske ambassadøren i Helsingfors, Hägglöf, den 29. 

januar 1969 skriver han at det bare er den borgerlige pressen som skriver om Nordøk og 

Koivisto i positive ordlag. Industrien har i stor grad latt være å uttale seg, det samme har 

representanter fra regjeringen og de ulike partiavisene. Men Centerpartiets hovedorgan 

Suomenmaa har på lederplass skrevet til dels krasse kritikker av Koivisto. Hägglöf 

konkluderer med at det fra centerparti hold tydelig kunne spore en misunnelse mot 

Koivisto.183  

 

                                                 
179 Divergerende fortolkninger av uttalelsen fra det nordisk statsministermøtet i København 1.11.1968. Fra 
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181 Notat. Samtale med Statsminister Mauno Kovisto den 14.4.1969 av Ambassadør Bredo Stabel i Helsingfors. 
UD 44 3/4, bind 35 
182 Kovisto Mauno (2001) s. 358 
183 Kovisto Mauno (2001) s. 357 
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Den finske regjeringen hadde samarbeidsproblemer, og det var en tydelig konflikt mellom 

statsminister Koivisto og utenriksminister Karjalainen. Denne konflikten ble også tatt opp i 

møtet mellom ambassadør Stabell og Koivisto, da Stabell hadde inntrykk av at 

utenriksminister Karjalainen var kritisk til Nordøk. Dette avkreftet Koivisto. Han trodde ikke 

det ville være riktig å se de temmelige kritiske uttalelser som Karjalainen hadde fremsagt, 

som et tegn på en negativ holdning til Nordøk-prosjektet, men at bakgrunnen var i stor 

utstrekning personlige uoverensstemmelser som skyldtes den omstendighet at en viktig 

utenrikspolitisk sak ble behandlet på statsministernivå.184 Dette ble også bekreftet av Tankmar 

Horn ”at det ikke så meget var selve planen, men Koivistos forhandlingstaktikk Karjalainen 

stilte seg kritisk til.”185 Noe annet kunne han knapt si, men det var åpenbart at det var en 

større konflikt mellom Koivisto og Karjalainen, som ikke bare gikk på taktiske disposisjoner.  

 

Etter at den foreløpige rapporten ble lagt frem reiste det seg kritiske spørsmål til hvordan det 

danske forslaget hadde kommet. Kritikken fra finsk hold sto spesielt Karjalainen for, han 

mente at saken var blitt reist på en uheldig og lite gjennomtenkt måte under Nordisk Råds 

sesjon i Oslo. Det danske initiativ var etter hans mening lagt opp slik at saken fra begynnelsen 

fikk en altfor sensasjonell karakter, hvilket han trodde hadde bidratt til å skape en unødvendig 

oppmerksomhet fra sovjetisk hold. Det hadde vært bedre om forhandlingene var blitt satt i 

gang på en annen og mer diskret måte, og etter forutgående konsultasjoner med de øvrige 

land.186 

 

Fra finsk synsvinkel var det viktig å slå fast Nordøks egenverdi, og at det burde være en 

permanent ordning. I et brev til Koivisto like over nyttår (1970) gjorde president Kekkonen 

det klart at Finland burde fortsette Nordøk-forhandlingene. Som han understreket, var det 

spesielt viktig at Finland ikke kunne lastes hvis Nordøk brøt sammen. Som utgang på disse 

overveielser gav den finske regjering den 12. januar 1970 de øvrige nordiske lands regjeringer 

beskjed om at de var klare til å sluttføre forhandlingene med henblikk på sette i gang 

prosedyrebehandlingen rundt en ikrafttredelse av traktaten. Finland la dog frem to betingelser 

for å fortsette forhandlingene, for det første at Finland forbeholdt seg retten til å avbryte 

                                                 
184 Notat. Samtale med Statsminister Mauno Kovisto den 14.4.1969 av Ambassadør Bredo Stabel i Helsingfors. 
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forhandlingene igjen hvis noen av de andre land påbegynte offisielle forhandlinger med EEC. 

Og for det andre at Nordøk-traktaten burde inneholde en bestemmelse om at hvert land var 

fristilt i forhold til Nordøk, hvis et annet medlemsland traff en beslutning om å tilslutte seg til 

Fellesmarkedet.187 Disse forutsetningene var ikke problematiske for de andre nordiske 

landene, men det var et klart forvarsel på hva som ville skje hvis, spesielt Danmark og Norge, 

ikke tok hensyn til Finland. Gjennom et lengre intervju med statsminister Koivisto i 

Hufudstadsbladet 17. januar 1970 presiserer Koivisto at Finland er positivt innstilt til den 

nordiske integrasjonsprosessen, men at finnene ikke kan delta hvis Nordøk skulle nærme seg 

EEC. Formuleringene var ikke ment og kunne helle ikke være en bremser for at de andre 

nordiske landene skulle innlede medlemsforhandlinger med Fellesmarkedet. 

 

Den [Finlands posisjon] hindrer heller ikke de andre nordiske landene i å forsøke å løse sine europeiske 
markedsproblemer sammen eller hver for seg. [Min oversettelse fra finsk-svensk]188  

 

Noe som kommer tydelig litt lenger ut i intervjuet, der statsminister Koivisto fremholdt at han 

regnet med at Danmark og Norge ville innlede sine forhandlinger med EEC på sommeren 

1970, men at det burde være tilstrekkelig med tid til å sluttføre forhandlingene om Nordøk før 

den tid.189  Siden den finske regjeringen og statsminister Koivisto regnet med at Danmark og 

Norge ville innlede forhandlinger med EEC, allerede før en eventuell Nordøk-traktat kunne 

tre i kraft, er det åpenbart at Finlands ”livbåt-formulering” nettopp var en livbåt, som finnene 

kunne bruke når (ikke hvis) de trakk seg ut av Nordøk uten at Finland skulle få skylden for 

sammenbruddet. For de nye premissene finnene ville ha med, tyder på at de ikke regnet det 

som sannsynlig at en avtale ville komme i stand.    

 

Svenske synspunkter 

De svenske synspunktene er i denne sammenhengen vanskeligere å få øye på. Dette skyldes at 

Sverige var det landet med sterkest økonomi, og dermed også det landet som ville tape minst 

ved et mislykket forsøk, samtidig som det kunne gi store fordeler hvis en avtale kom i land. 

Dette bidro til at Sverige ikke trengte å ta forbehold på deler av avtalens innhold, og man 

kunne dermed kreve større innrømmelser av de andre landene. For den svenske industrien 
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spilte det norske markedet en enorm rolle som ikke kunne overses, også det danske og finske 

marked var viktige i så måte.190 Både statsminister Tage Erlander (1946 – 1969) og senere 

statsminister Olof Palme (1969 – 1986) var tilhengere av et nordisk samarbeid. Sverige synes 

å søke et samarbeidsmønster som omfatter mer enn en tollunion, en eventuell økonomisk 

union var ikke et mål i seg selv.191  

 

Skandøk 

3. desember 1969 holdt den finske regjering aftonskola (regjeringskonferanse). Under 

diskusjonen ble det fremlagt et forslag fra Centerpartiet og FKP (Finlands kommunistiske 

parti) om å endre tidstabellen for prosjektet, slik at gjennomføringen skulle ta lengre tid. 

Utfallet av diskusjonen ble at Koivisto avlyste det planlagte møtet i Åbo.192 For statsminister 

Baunsgaard gav den finske avlysningen av Åbo-møtet anledning til å legge frem ideen om et 

Skandøk,193 og det var muligens denne muligheten som fikk finnene til å avholde et møte i 

Helsingfors 12. – 13. desember 1969.194 For Finland hadde Nordøk en egenverdi, og var ikke 

tenkt som et springbrett til EEC. Den danske regjeringen viste at springbrett-strategien var 

lettere å innfri uten Finland, og derfor satset den på at Finland ville trekke seg under 

forhandlingene. De finske beslutningstagerne ønsket derimot ikke å trekke seg, dels fordi 

nordisk samarbeid var viktig for Finland så vel økonomisk som politisk, og dels fordi så lenge 

Finland var med kunne det ikke dannes et Europa-orientert Skandøk – som ville være den 

verste retningen et nordisk samarbeid kunne ta for finnene.195  

 

Verken Sverige eller Norge ønsket å fullføre forhandlingene uten Finland, noe som ikke 

skyldes ren solidaritet med Koivisto-regjeringen. Det skyldes heller at Sverige og Norge, i 

motsetning til Danmark, ikke var overbevist om ønskeligheten ved å bruke Nordøk som et 

springbrett til EEC. Når da Baunsgaard fremførte tanken om et Skandøk ovenfor Borten og 

Palme, som i realiteten hadde vært danskenes egentlige ønske før forhandlingene tok til, 

skyldes det den muligheten som avlysningen av Åbo-møtet hadde skapt, og dels det mer 

grunnleggende at den danske regjeringen hadde kommet under et kraftig tidspress på å få i 
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stand en avtale. I følge den danske forståelsen måtte en nordisk avtale være på plass før en 

kunne starte medlemsforhandlinger med EEC, fordi det av hensyn både til EEC og til den 

hjemlige opinionen ville være en umulighet å føre forhandlinger på to sider. En måtte vite 

hvor en stod. Denne tidsklemma gjorde det ikke lengre mulig å vente på Finland.196  

 

Hvordan forhandlingene ble ført 

De reelle forhandlingene tok til i begynnelsen av desember 1968. I regjeringskonferanse 11. 

november 1968 ble det norske forhandlingsopplegget drøftet. Denne drøftingen ble holdt på 

bakgrunn av det mandatet statsministrene gav embetsmennene og de foreløpige utredningene. 

En rent foreløpig vurdering av det materiale som forelå synes negativt for Norges 

vedkommende. Norge ville ikke ha tilstrekkelige fordeler av en tollunion og derfor kunne det 

bli aktuelt å legge opp til en annen løsning med for eksempel en tollharmonisering på visse 

områder kombinert med andre tiltak fremfor en tollunion, men at dette måtte ses i 

sammenheng med hvilke motytelser Norge kunne regne med å få. Et tydelig norsk 

forhandlingsopplegg er det vanskelig å finne, kildematerialet tyder på at regjeringen hadde en 

”vente og se” holdning til forhandlingene. Istedenfor å legge frem ulike saksområder Norge 

ønsket å løse innefor de nordiske rammer, var en mer opptatt av å få suspensjoner eller 

beholde samarbeidet slik det var før utredningene tok til. Dette i motsetning til det svenske og 

danske opplegget som la frem klare målsetninger for å kunne gå med i det nordiske 

samarbeidet. Danskene fremste målsetning var å få i stand en løsning for jordbruksvarer, og ta 

disse inn i tollunionen slik at de danske jordbruksvarene kunne få en preferanse på det 

nordiske markedet. Mens det for Sverige var tollunionen som var viktigst, samt at viktige 

svenske industrigrener som bilindustrien ble tatt inn under tollunionen.197  

 

Etter at embetsmannsutvalget la frem sin rapport 3. januar 1969 ble det fremlagt en dansk 

særuttalelse. I uttalelsen heter det at et samarbeid av lite vidtgående karakter og uten 

fremtidsperspektiver ikke var tilstrekkelig til å motivere noen endring av det daværende 

samarbeidsgrunnlaget. Fra dansk side kunne man derfor bare slutte seg til 

embetsmannsutvalgets rapport i tillit til at man under de fortsatte forhandlinger i rimelig 

utstrekning ville tilgodese disse hensyn. Uttalelsen innebærer at man på dansk side tok 

avstand fra rapporten og at Danmark bare ville delta i eventuelle fortsatte forhandlinger 
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dersom de andre land ”i rimelig utstrekning” tok hensyn til de danske kravene hva angår 

institusjoner, tollunion, jordbruk, kapitalbevegelser og finansielle spørsmål. Finland, Sverige 

og Norge tok sterk avstand til den danske uttalelsen, og det ble vist til at den kunne føre til at 

drøftelsene ikke kunne fortsette.198 Danskene trakk ikke særuttalelsen, men modererte 

betydningen av den, da de så de andres reaksjoner. Hensikten hadde vært å tydeliggjøre de 

danske målene, samtidig som det var et ledd i den danske forhandlingsstrategien og en 

imøtegåelse av opposisjonen i Danmark.  

 

Den foreløpige rapporten viste at embetsutvalget på vesentlige punkter ikke hadde kommet 

frem til enighet. Dette førte til at det fortsatt ikke var mulig å vurdere Norges stilling i et 

eventuelt utvidet nordisk økonomisk samarbeid. For å kunne gjøre en slik vurdering mente 

man at det måtte en viss avklaring på en rekke punkter. Dette gjaldt tollpolitikken, det 

langsiktige jordbrukssamarbeidet, fiskerisamarbeidet, viktige deler av det industripolitiske 

samarbeidet og i særdeleshet atomenergisamarbeidet, og endelig finansieringssamarbeidet. 

Det siste punktet var viktig da det ville kunne gi en avklaring på i hvilken utstrekning man 

kunne få nordisk bistand til å dempe de uheldige virkninger av et eventuelt utvidet samarbeid 

for Norges del, og om man fikk på plass en løsning av store langsiktige 

finansieringsoppgaver. Først når en slik avklaring var på plass var tiden inne for å ta en 

eventuelt politisk beslutning om samarbeidet i Norden for Norges del. Dette var i midlertidig 

avhengig av at Sverige ville være rede til i noen grad å myke opp sin restriktive holdning, 

samtidig som de danske kravene måtte få en mer realistisk størrelsesorden.199 For Norges del 

betydde dette at de ikke ville knytte seg til en politisk beslutning om Nordøk på det 

daværende tidspunkt, men at man ønsket fortsatte forhandlinger. Det at Norge tok en slik 

posisjon i det videre forhandlingsarbeidet, mente man fra UD hold, representert ved Arild 

Holland, at ville gi Norge et betydelig forhandlingskort i det videre arbeidet.200 Hva han la i 

dette er meget uklart da neste runde i forhandlingene førte til at Norge måtte gi innrømmelser 

ovenfor de andre landene, særlig Sverige og Danmark, og inngå stadig nye kompromisser for 

at forhandlingene ikke skulle bryte sammen.  
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Fra dansk side ble det 9. juli1969 fremlagt et notat som beskrev hvordan man fra dansk side 

vurderte forhandlingssituasjonen like før sluttrapporten skulle overleveres statsministrene 

(Ble levert 17. juli). Det trekkes her blant annet den konklusjonen at de foreliggende forslag 

til samarbeidsløsninger manglet balanse både på kort og lang sikt. På dansk side trodde man 

derfor ikke at det var mulig å nå frem til et akseptabelt kompromiss på bakgrunn av 

forhandlingsresultatet så langt.201 På bakgrunn av dette la danskene frem et forslag til en 

totalløsning. Det danske forslaget innebar at man ville gå med på en prinsippbeslutning som i 

realiteten kunne føre til opprettelsen av en nordisk økonomisk union omfattende blant annet 

en fullstendig tollunion (det vil si uten noen tollsuspensjoner eller andre former for tollfrihet), 

et vidtgående jordbrukspolitisk samarbeid hvor alle jordbruksvarer går inn i tollunionen og 

likestilling på etableringsområdet.202 Jeg ser på det danske forslaget som et rent taktisk utspill 

som hadde den hensikt å se hvor langt de andre landene var villige til å strekke seg. Utspillet 

tyder også på at danskene på dette tidspunktet ante at det kunne komme en åpning i 

Fellesmarkedet raskere enn forventet, på grunn av president skiftet i Frankrike. 

Medlemsforhandlinger med EEC ville etter all sannsynlighet føre til at Danmark måtte gi 

slipp på en del av suspensjonene på industrivarer de hadde prøvd å få i Nordøk. 

Innrømmelsene var en imøtegåelse først og fremst av de svenske krav. Ble Sverige og 

Danmark enige ville dette sette Norge under et betydelig press, og som mest sannsynlig ville 

kunne gi ett av to utfall. Enten ville det føre til at Norge kom med større innrømmelser, eller 

så ville Norge sette seg på bakbeina, noe som ville føre til at forhandlingene ville bryte 

sammen. For danskene ville en slik situasjon være en ”vinn – vinn”, enten kunne de få en 

avtale tilnærmet den de ønsket seg, eller bruddet ville føre til at de kunne starte sonderingene 

mot EEC raskere. Det ville også hindre at danskene ble sittende igjen med Svarteper.    

 

Fra finsk side oppfattet man forslaget som et steg i riktig retning for å nå frem til en løsning, 

og man fra finsk side var villig til overveie forslaget både i prinsipper og detaljer selv om man 

hadde til dels store innvendinger på flere punkter.203 Den foreløpige reaksjon på det danske 

forslag var også fra svensk side en beklagelse over tidspunktet for forslagets fremleggelse. 

Man fryktet at forslaget ville gjøre det vanskeligere å nå frem til en løsning på enkelte 

punkter. Man trodde videre at det burde være mulig på basis av det eksisterende forslag å 

presentere en rapport som selv om den ville vise til dels stor uenighet på flere områder, kunne 
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rapporten danne grunnlag for en senere politisk beslutning.204 Reaksjonene fra norsk side var 

ikke udelt positive, og man beklaget at det danske opplegget ble fremlagt på et så sent 

tidspunkt. Det ble videre som en foreløpig reaksjon vist til at opplegget var ubalansert idet det 

inneholdt vidtgående konkrete forpliktelser på enkelte områder, og da særlig innefor 

jordbruksområdet, mens det på andre punkter var mer uklart. Det måtte derfor justeres på en 

rekke vesentlige punkter hvis forslaget skulle danne grunnlag for en kompromissløsning for 

Norges vedkommende.205  

 

Som et svar til det danske forslaget ble det lagt frem et norsk kompromissforslag.206 Forslaget 

var ment å være en helhetlig løsning av de problemene som var oppstått. Forslaget ble 

fremlagt under siste forhandlingsomgang 14. – 16. juli 1969.207 Hensikten med forslaget var å 

gjøre et siste forsøk på bringe forhandlingene i havn, samtidig som ønsket å vise en vilje til å 

inngå kompromisser. Det norske forslaget var ment å kunne oppfylle mandatet for 

forhandlingene og samtidig gi en rimelig balanse for Norge mellom fordeler og ulemper.208 

Det norske forslaget imøtegikk de andre til en viss grad, men da på områder Norge hadde 

minst interesse av og som man kunne forvente få fordeler av. Men på tollunionsområdet, som 

var spesielt viktig for Sverige, og suspensjoner av ulike industrivarer i tilknytting til 

tollunionen var det lite bevegelse i det norske forslaget. Det viktigste tiltaket var at Norge 

kunne gå med på å gi slipp på den norske maskinanmerkningen etter 10 år for så å gå over på 

en nordisk maskinanmerkning. Maskinanmerkningen var spesielt viktig for industrien, da den 

muliggjorde at industrien kunne fritt importere maskiner til produksjonsutvikling, for 

maskiner som ikke var produsert i Norge, uten høye toll eller avgifts belastninger. En nordisk 

maskinanmerkning ville vanskeliggjøre dette da den norske industrien i stor grad hentet utstyr 

utenfor Norden, og man fryktet at en nordisk maskinanmerkning ville føre til merkostnader 

for industrien. En løsning etter det norske forslaget forutsatte en vesentlig endring av det 

danske og svenske opplegget. Det norske hovedutvalget utelukket ikke at forhandlingene 

dermed kunne bryte sammen, men man mente at det norsk opplegget ville ha den fordelen at 

det ovenfor offentligheten ville vise hvilke standpunkter man på norsk side tok i 

forhandlingene og at man forsøkte å forhindre et brudd.209 Det er vanskelig å tro at de norske 
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forhandlerne trodde at de andre landene ville gå med på forslaget, og da særlig Sverige, da det 

norske forslaget ikke ville gi det resultatet de andre ønsket seg, samtidig med at man forutså at 

forhandlingene kunne bryte sammen som en følge av det norske forslaget. Det norske 

forslaget til kompromissløsning ble også fra industrihold i Norge gjenstand for relativt hard 

kritikk.210 Dette skyldes, til tross for den relativt beskjedne tilnærmingen Norge hadde gjort 

med henhold til maskinanmerkningen, at det fra industrihold mente forslaget ville skape 

problemer for norsk industri. Fra dansk side ble det uttrykt at Norges tilbud var for lite på 

jordbruksområdet. Vindsetmo konkluderte med at det var liten sjanse for at man skulle 

komme frem til et traktatutkast med enighet på alle vesentlige punkter. Rapporten ville derfor 

måtte inneholde en rekke nasjonale særstandpunkter.211  

 

Da det norske forslaget til en løsning ikke førte frem, oppstod spørsmålet om man skulle 

offentliggjøre forslaget som et vedlegg til sluttrapporten. Samtlige av delegasjonens 

medlemmer med unntak av Stokke var man enige om at dette burde gjøres. Begrunnelsen var 

politiske presentasjonshensyn her hjemme. Stokke mente at slik som forhandlingene hadde 

utviklet seg var faren minimal for at Norge skulle ”bli sittende med Svarteper” og at en 

offentliggjøring av forslaget kunne være med på å binde Norge i en eventuell senere 

forhandlingsrunde.212 Flertallet i delegasjonen hevdet at siden den danske delegasjonen ville 

offentliggjøre sitt forslag var det nødvendig at også det norske forslag ble offentliggjort. 

Stokke var ikke enig i dette og mente at en offentliggjørelse av det danske forslag alene tvert 

imot ville understreke at det var de danske krav som skapte de største vanskelighetene.213 Det 

at det var de danske kravene som skapte de største problemene ble også noe overraskende 

bekreftet av statsminister Baunsgaard gjennom en telefon samtale mellom ham og den norske 

statsministeren. Baunsgaard hadde spurt om statsministeren hadde studert det danske forslag, 

som han innrømmet at gikk lenger enn det var dekning for i mandatet fra statsministrene.214 

Baunsgaard uttalte også at han rent personlig var villig til å diskutere ett kompromissforslag, 

men at det var sterke krefter i Danmark som mente at en burde stå på det vidtgående forslag 

fra den danske forhandlingslederen.  

 
                                                 
210 Om rapporten fra det nordiske embetsmannsutvalg. Til Statsråd Willoch? Fra ekspedisjonssjef Stokke. 
12.8.1969. UD 44 3/4, bind 37 
211 Regjeringskonferanse 11.7.1969 Sak 1 Møtereferater 1969 
212 Om rapporten fra det nordiske embetsmannsutvalg. Til Statsråd Willoch? Fra ekspedisjonssjef Stokke. 
12.8.1969. UD 44 3/4, bind 37 
213 Om rapporten fra det nordiske embetsmannsutvalg. Til Statsråd Willoch? Fra ekspedisjonssjef Stokke. 
12.8.1969. UD 44 3/4, bind 37 
214 Regjeringskonferanse 11.7.1969 Sak 1 Møtereferater 1969 



 71 

De finske ønskene kom gjennom hele forhandlingsrunden litt i skyggen av de sterke danske 

og svenske kravene. Dette skyltes først og fremst finnenes noe uklare mål. De ønsket en 

avtale med de andre nordiske landene, men på grunn av signalene de fikk fra Sovjetunionen 

og samtidig som den innenrikspolitiske situasjonen var svært tvetydig, var det vanskelig for 

finnene å komme med egne krav, annet enn at Nordøk ikke kunne være et springbrett til EEC.  

 

Forhandlingene bærer preg av at ingen av partene var tilstrekkelig interessert i et samarbeid, 

og dermed hele tiden forsøkte å få størst mulig gjennomslag for sine behov, enten dette var 

proteksjonistiske krav, slik som Norge i stor grad hadde, eller mer offensive tiltak for å skape 

et større marked for ulike næringsinteresser, som kapital og industri i Sverige og 

jordbrukssektoren i Danmark. Det var den prinsipielle uenigheten om karakteren av 

samarbeidet som hindret embetsmennene å legge frem en samstemt rapport. Det danske 

kravet om en felles jordbrukspolitikk ble ikke innfridd. Den svenske delegasjonen var heller 

ikke fornøyde, og de hevdet at det var liten hensikt å betale inn store beløp for å finansiere et 

samarbeid, når man ikke var kommet til enighet om et virkelig preferanseområde i Norden. 

Derfor måtte alle tollsuspensjoner tidfestes, eller frafalles. Men embetsmennene holdt 

tidsplanen, og la frem sluttrapporten for statsministrene 17. juli 1969. En rekke av de 

grunnleggende økonomiske problemene stod dog fortsatt uløste, dette gjaldt i særlig grad 

spørsmålet om en felles tolltariff og som en del av dette, Sveriges finansielle bidrag til 

investeringsfondene.215    

 

De norske medlemmene i embetsmannsutvalget trakk den samme slutningen til den endelige 

rapporten som de gjorde til den foreløpige.  

 

Da vedkommende kapitler i Embetsmannsrapporten og de korresponderende bestemmelser i 
traktatutkastet er så vagt utformet og så generelle i sin form, og så meget er overlatt til senere 
utredninger og avgjørelser, er det – utover en prinsipiell og alminnelig tilslutning vanskelig å ta konkret 
standpunkt til de enkelte forslag.216  

 
 
Det at det fra norsk side nok en gang ble fastslått at man ikke kunne si noe om utfallet ved en 

eventuell avtale er ganske overraskende hvis målet for den norske regjeringen var deltagelse i 

en nordisk union. Det kan også tyde på at de norske utrederne forholdt seg ganske passive 

                                                 
215 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 536 
216 Uttalelse fra Norges Industriforbund om sluttrapporten til Embetsmannsutvalget 9.10.1969. UD 44 3/4, bind 
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under forhandlingene, og istedenfor å fremsette egne krav, ser det ut som om forhandlingene 

fortonet seg mer som ”brannslukking” av de svenske og danske kravene.  

 

Et siste forsøk fra norsk side på å finne en løsning på tollproblematikken, var å foreslå en 

reforhandling på alle de tollposisjoner hvor det forelå suspensjonskrav, med sikte på å komme 

frem til en ny tollsats uten slike suspensjoner.217 Et slikt opplegg ville stå meget sterkt 

presentasjonsmessig, også ovenfor opinionen. Dette var nemlig svenskenes svake punkt, at de 

ikke lengre godtok at noen varegrupper skulle stå utenfor tollunionen, noe som var 

forutsetningen for den enighet man hadde oppnådd i den forløpige rapporten. Fra svensk side 

kunne man ikke forlange at ett element i forhandlingene skulle utgå mens de andre skulle 

opprettholdes uendret.218 Slik dette ble fremsatt var det mer et forsøk fra norsk side på å 

skremme de andre landene. En reforhandling ville ta urimelig lang tid, noe de andre landene 

ikke hadde da de ville ha en avtale på plass raskest mulig.  

 

Det var alminnelig tilfredshet i København med at de langtrukne og vanskelig forhandlinger 

om Nordøk hadde blitt brakt til sin foreløpige avslutning. Trass i den enighet som er 

demonstrert, gjorde det seg imidlertid forskjellige oppfatninger gjeldende i de forskjellige 

partier. Fra alle hold, i partiene og ellers, enighet om betydningen av et økonomisk samarbeid 

i Norden. Uenigheten gjaldt tollunionen som ledd i dette samarbeidet.219 

 

I det Konservative parti, og også i Venstre, altså to av regjeringskoalisjonens tre partier, var 

begeistringen nok mindre enn i det tredje koalisjonsparti, Det Radikale Venstre, og innen 

Socialdemokratiet. Det var først og fremst industriens bekymring som avspeiler seg i det 

Konservatives partis innstilling. Så godt som alle grener av dansk næringsliv hadde stilt seg 

negative til tollunionsideen. I Venstre hadde situasjonen vært vanskelig i og med at partiet 

nærmest hadde programfestet det standpunktet at man ikke skulle binde seg til Nordøk så 

lenge det fantes forhandlingsmuligheter med Brussel.220  

 

                                                 
217 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – de fortsatte forhandlinger. 1.10.1969. UD 44 3/4, bind 38 
218 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – forhandlingssituasjonen etter Oslo-møtet. Av Arild Holland. 
28.11.1969. UD 44 3/4, bind 40 
219 Nordøk – EEC. Situasjonen i Danmark, en oversikt. Fra Ambassaden i København. 13.2.1970. UD 44 3/4, 
bind 43 
220 Nordøk – EEC. Situasjonen i Danmark, en oversikt. Fra Ambassaden i København. 13.2.1970. UD 44 3/4, 
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Vanskeligheten med å finne klare strategier har gjort det vanskelig å se hva de ulike landene 

egentlig ønsket, dette til tross for at både Sverige og Danmark hadde klare mål for hva de 

ønsket i en avtale, er forhandlingene preget av at landene la frem nye krav eller trakk tilbake 

tidligere standpunkter. I den fasen som fulgte etter den politiske realitetsbehandlingen av 

sluttrapporten i begynnelsen av november 1969 der statsministrene besluttet å ta over 

forhandlingene, forløp Nordøk-forhandlingene ”[…] herefter ind i et næsten parodisk 

forløb.”221 Motsetningene stod sterkt, med den grunnleggende dansk-finske motstetningen og 

på den andre siden at ingen av regjeringene ville være den som ”tog livet af Nordek”.222 Det 

hele utviklet seg til et spill om å ikke bli sittende igjen med Svarteper.  

 

Det neste kapittelet vil jeg ta for meg forhandlingene mer tematisk, ved å gå inn på de ulike 

problemområdene i større grad enn jeg har gjort i denne gjennomgangen. Dette vil jeg gjøre 

fordi jeg vil vise at det ikke var så store ulikheter mellom landene at det ikke var mulig å 

komme frem til en avtale hvis det hadde vært politisk vilje til det. Men at det skyldtes for det 

første at Norden i seg selv var et for lite marked, og det dermed ble et for lite rom til å utligne 

ulikhetene (fordelene ble for små i forhold til ulempene) og for det andre at Haag møtet i 

desember hadde gjort veien til Fellesmarkedet kortere enn tidligere antatt. Det er først og 

fremst det norske forhandlingsutvalget og diskusjoner med de norske arbeidsgruppene jeg 

benytter som kilder til kapittelet. Det medfører at det er de norske synspunktene, og deres 

oppfatning av forhandlingene med de andre nordiske landene jeg fremstiller.     

 

 

 

                                                 
221 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 536 
222 Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2005) s. 536 
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Problemområdene under forhandlingene 

Tollunionen 

Diskusjonene om en nordisk tollunion skulle realiseres, og hvordan den skulle se ut var et av 

de vanskeligste spørsmålene embetsmannsutvalget jobbet med. Spørsmålet om en tollunion 

var det område som hadde størst innflytelse på de andre momentene som inngikk i Nordøk-

forhandlingene. Det vil si at tollunionen påvirket de andre saksområdene i stor grad, og da 

spesielt størrelsen på de økonomiske bidragene som igjen skulle finansiere et 

investeringsfond, jordbruksfond og et fiskerifond. Opprettelsen av en tollunion var det som 

opptok svenskene i størst grad. Fra svensk side knyttet man størrelsen på de svenske 

økonomisk bidragene (fondene) opp mot tollunionen. De ønsket kun å bidra med den 

nødvendige størrelsesordenen hvis de fikk en total tollunion, det vil si en tollunion uten 

suspensjoner og en begrenset bruk av overgangsordninger.223 Suspensjoner i denne 

sammenhengen betyr at landene selv skulle bestemme de nasjonale tollbestemmelsene for en 

vare (eller varegruppe), dette var tenkt skjedd med varer som var av vital betydning for 

landets industri. Man fryktet at en felles nordisk toll på disse varene ville gjøre produksjonen 

og dermed salget vesentlig dyrere. Det at et land kunne ta reservasjon mot den felles nordiske 

tolltariffen innefor enkelte varegrupper ble knesatt gjennom statsministrenes mandat gitt ved 

København-møtet i april 1968. Dette ble gjort spesielt gjort for å lette overgangen fra 

nasjonalt til nordisk marked for industrien i de ulike nordiske landene. 

 

På grunn av den synkende sysselsetningen i landbrukssektoren hadde Danmark behov for å 

skape nye arbeidsplasser, spesielt innefor industrien. Dette førte til en tollpolitikk der en ga 

tollfrihet eller lav toll på alle innsatsvarer, mens man hadde et relativt høyt tollnivå på 

ferdigvarer. Dette skilte seg fra den svenske politikken som gikk ut på å skape et skille 

mellom ekspansive og stagnerende industrier. Den svenske tollfilosofien ga konkret utslag i 

en høy toll for en rekke viktige innsatsvarer. De norske tollsatser for ferdigvarer lå ofte 

betydelig høyere enn det nivået enn hadde lagt seg på i Sverige, mens det var mindre 

forskjeller mellom Danmark og Norge på dette punktet. I de tollforhandlingene som tok sted 

under Kennedy-runden, hadde man fra norsk side forsøkt å bibeholde tollsatsene for de 

næringer som var utsatt for hardest konkurranse. Samtidig hadde man i den indre tollpolitikk 

søkt å spesifisere tolltariffen slik at innsatsvarer ble tollfrie eller belagt med lavest mulig 
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toll.224 Dette ønsket man å opprettholde i størst mulig grad i en nordisk tollunion. Fra norsk 

side ønsket man ikke-tidsbegrensede tollsuspensjoner på varegrupper innefor jern og stål, 

plastprodukter, og noen deler av kjemiindustrien. Dette var varegrupper som embetsmennene 

ikke var kommet til enighet i den foreløpige rapporten av 3. januar 1969. Disse produktene 

utgjorde ca. 25 prosent, mens for de resterende varegrupper var det mindre eller liten 

uenighet.225 Det at det var mulig for embetsmennene å komme hverandre i møte innefor så 

mange varegrupper hadde sammenheng med at mange av varene falt innefor såkalte ikke-

tidsbegrensede tollsuspensjoner. 

 

Tollproblemene kan deles i to kategorier. I den ene kategorien falt råvarer og halvfabrikata 

som gikk inn som innsatsvarer for industrien. I den andre kategorien falt ferdigvarer. De 

største uløste problemene gjaldt kategorien som omhandlet råvarer og halvfabrikata. Det var 

tollsatsene på kjemiske produkter, jern og stål uvalget ikke lyktes med å bli enige om. Sverige 

ønsket at for begge disse varegruppene at den nordiske tariff burde ligge på det daværende 

svenske nivået, det vil si en gjennomgående toll på 9 prosent innen kjemisektoren og stort sett 

6 prosent på en rekke jern- og stålprodukter. Da Sverige ikke ville fire på sitt standpunkt, ble 

det ikke mulig for verken den nedsatte arbeidsgruppen eller embetsmannsutvalget å komme 

frem til en kompromissløsning. I betraktning av at Finland, Danmark og Norge gikk sterkt inn 

for tollfrihet i stor utstrekning for disse varene, mente man at ikke ville være urimelig om 

svenskene hadde moderert sitt standpunkt noe.226  

 

Det var ventet at eventuelle svenske oppmykninger i tollsuspensjonsspørsmålet ville skje ved 

at man fra svensk side ville tilby å gå med på ikke-tidsbegrensede suspensjoner for jern- og 

ståltollen, men ikke for andre industrigrener. Forholdet var imidlertid at alle de tollsatser som 

var berørt av suspensjonsproblematikken ble forhandlet frem under forutsetningen av ikke-

tidsbegrensede suspensjoner. Hvis denne forutsetningen ikke hadde vært tilstede, ville man 

ikke ha oppnådd den store graden av enighet som rapporten viste med hensyn til tolltariffens 

satser.227  På dette punktet hadde svenskene gått tilbake fra det man hadde blitt enige om 

tidligere, og forårsaket dermed at forhandlingene stoppet opp. De finske, danske og norske 

                                                 
224 Notat. Nordisk tollunion – de tollpolitiske målsetninger i de nordiske land. Av Haakon Skaarer, UDs 
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representantene mente at svenskene måtte gi opp sin motstand mot ikke-tidsbegrensede 

suspensjoner, slik at man falt tilbake til den enighet som fantes i den foreløpige rapporten av 

3. januar 1969.228 Forklaringen på hvorfor svenskene endret standpunkt skyldes nok i første 

rekke økonomi, og muligheten til inntjening. Den svenske industrien ville høste betydelige 

fordeler hvis en tollunion ikke ble uthullet med suspensjoner og lange overgangsordninger. 

Den svenske industrien og kapitaltilgangen i Sverige var vesentlig høyere enn i de andre 

nordiske landene, dermed ville en tollunion etter det svenske opplegget sikre svensk industri 

et større marked, og en bedre mulighet til ekspansjon (oppkjøp i de andre landene).  

 

For Norges del, og da spesielt fra industrien, ble det lagt vekt på at tollnivået for innsatsvarene 

ikke ble berørt i særlig stor grad.  De fleste bransjer fryktet, og dette viste 

gjennomsnittsberegningene, at en nordisk tollunion vil føre til fordyrelse av innsatsvarene på 

grunn av økt tollbelastning.229 En oppgivelse av alle de norske suspensjonskravene ville 

kunne gi en ekstra tollbelastning på rundt 100 millioner kroner.230 Et annet viktig punkt for 

industrien var spørsmålet om i hvilken grad den finsk-sovjetiske samarbeidsavtalen ville virke 

inn på det nordiske samarbeidet.231 Finlands samhandel med Sovjetunionen utgjorde ca. 17 

prosent av Finlands totale utenrikshandel, mens det for de øvrige nordiske land dreide det seg 

om 3-4 prosent.232 Det vil si at avtalen mellom Sovjetunionen og Finland ikke var et direkte 

problem for de andre nordiske landene, men det som kunne utgjøre et problem var at Finland 

ikke kunne endre tollnivået mot Sovjetunionen i særlig grad, spørsmålet ble da hvordan de 

andre landene skulle forholde seg til russiske varer, som gikk via Finland.  

 

Forhandlingene om tollbestemmelsene fortsatte utover høsten 1969, men de norske utrederne 

poengterte at Norge ikke kunne forvente å oppnå noe særlig under forhandlingene, men at det 

derimot stort sett ville dreie seg om norske innrømmelser.233 Dette skjedde fordi Danmark og 

Sverige hadde kommet til enighet, der danskene gav opp eller reduserte sine ikke-

tidsbegrensede tollsuspensjonskrav mest mulig, samtidig som danskene fikk svenske 
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innrømmelser på jordbruksområdet.234 Norske innrømmelser kom da også gjennom ulike 

kompromissforslag, og oppgivelse av noen av de suspensjonskravene Norge hadde fremsatt 

tidligere. Det viktigste i så måte, og det som skapte de største motforestillingene både internt i 

regjeringen og i industrien, var oppgivelsen av den norske maskinanmerkningen innen 10 år 

til fordel for en nordisk maskinanmerkning. Det norske hovedutvalget foreslo dette for å 

styrke den norske forhandlingssituasjonen i andre åpne tollspørsmål, og man mente dette 

burde kunne medføre en betydelig oppmykning på andre områder. Den norske forutsetningen 

for å gi en slik konsesjon var at Norge fikk betydelige tollinnrømmelser fra Sverige.235 Dette 

ble først og fremst kritisert av Industriforbundet som fremhevet at verkstedsindustrien både 

var svært arbeidskrevende og i stor grad utsatt for konkurranse, spesielt fra Sverige hvor 

konsentrasjonen var høyere. Falt maskinanmerkningen bort kunne dette få alvorlige 

konsekvenser for store deler av industrien.236 Også handelsminister Willoch var kritisk til å gi 

slipp på den norske maskinanmerkningen da han mente dette ville styrke den allerede sterke 

svenske markedsmessige stillingen.237  

 

Mot slutten av november 1969 tok statsministrene over forhandlingene, embetsmennenes 

tollforslag utgjorde ikke noe fullstendig forslag til en tollunion. Det var enighet om de fleste 

tollsatser, men det var på en rekke viktige vareområder tatt forbehold om et stort antall 

suspensjoner som ikke skulle være tidsbegrensede. Dette forbehold var særlig tatt fra dansk 

og norsk side og vedrørte først og fremst jern og stål, plastråstoffer og en del kjemikalier. På 

finsk side la man størst vekt på suspensjoner på plastråstoffer.238 

 

Primærnæringene: landbruk og fiske 

Dannelsen av en felles jordbrukspolitikk i Norden var ved siden av tollunionspørsmålet det 

hardeste forhandlingsområde. Tidligere forhandlinger på dette område har vist at man fra 

norsk side har vært svært forbeholdne ovenfor en liberalisering av handel med 

jordbruksprodukter. Dette skyltes først og fremst målsetningen om å beskytte eget jordbruk, 

både som et ledd i distriktspolitikken og til en hvis grad for å opprettholde produksjon av 
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beredskapshensyn.239 Hvis Norge skulle godta de danske kravene ville dette føre til at man fra 

norsk side måtte oppgi denne målsetningen.240 Fra dansk side hadde man ved flere 

anledninger forsøkt å øke preferansemarkedet for landbruksvarer, både gjennom 

forhandlingene om OEEC og et frihandelsområde i Europa, og senere EFTA forhandlingene. 

Et positivt resultat for danskene på jordbruksområdet var nødvendig for at de kunne knytte 

seg til Nordøk. Jordbruksorganisasjonene i Danmark var innflytelsesrike, og statsminister 

Baunsgaard mente at det var nødvendig med gode resultater for landbrukets vedkommende 

såfremt det skulle lykkes å få den nødvendige støtte for planene om en nordisk tollunion. 

”Hvis Landbruksrådet og husmannsforeningene går imot nordisk samarbeid med full tyngde, 

kan de velte saken.”241 Også i Norge var landbruksorganisasjonene skeptiske, men da på 

bakgrunn av de danske kravene. Direktør Olav Borgan, fra norsk landbrukssamvirke, 

understreket at det var en bred oppslutning om et nært nordisk samarbeid, men at man ikke 

kunne unnlate å vurdere de problemene et slikt samarbeide kunne skape. Norden hadde en 

stor overproduksjon og ville relativt sett bli storeksportør av landbruksvarer. Det var derfor 

utenkelig for landbruksorganisasjonene å være en del av et felles nordisk landbruksmarked. 

Problemet var at det fra dansk side ble foreslått at et slikt marked skulle komme i stand på 

sikt. Ut fra disse forutsetningene ville det ikke være mulig, for landbruksorganisasjonene, å 

støtte norsk medlemskap i en nordisk tollunion.242   

 

Debatten om hvordan et jordbrukssamvirke i Norden skulle være, dreide seg om hvordan man 

skulle løse samhandelen av jordbruksvarer, på kort og lang sikt. Hvordan jordbrukspolitikken 

skulle utvikle seg på lang sikt var det som skapte de største problemene. På kort sikt var ulike 

preferansearrangementer det eneste praktisk mulige. 243 En slik løsning ville si at man ønsket å 

dekke importbehovet av jordbruksprodukter gjennom nordiske produsenter. En løsning Norge 

kunne akseptere fordi den ikke ville vanskeliggjøre den norske målsetningen om et eget 

jordbruk. Også de finske landbruksorganisasjonene kunne godta en slik løsning.244 På lang 

sikt ønsket man fra dansk side at det innefor rammene av en nordisk tollunion ble skapt en 

ordning for samtlige jordbruksprodukter, altså ikke bare for de varer hvor det eksisterte et 
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suppleringsbehov.245 Videre ville man at det langsiktige samarbeidet skulle ta sikte på en 

gradvis utvidelse av det nordiske jordbruksmarked, en tilpassing av produksjonen til 

markedsbehovet, en rasjonell produksjonsstruktur og en harmonisering av 

jordbrukspolitikken.246 Følgende av en slik løsning var at danske produsenter ville få en 

dominerende stilling på det nordiske markedet. Det kunne videre føre til en nedbygging av 

jordbruket i Finland, Sverige og Norge på grunn av at landbruket i disse landene drev mindre 

kostnadseffektivt enn det man gjorde i Danmark. En slik løsning ville også gjøre det vanskelig 

å opprettholde den norske ordningen med store subsidier fra det offentlige til bøndene. Det 

var et slikt jordbruksmarked Olav Borgan advarte i mot. Det var også viktig for Norge at 

preferansearrangementet ikke kom i konflikt med tradisjonelle leverandørland, i første rekke 

Storbritannia, som kunne føre til kritikk eller mottiltak fra tredjeland.247 For å i møte komme 

danskene noe, ville man fra norsk side følge den anbefaling som det nordiske 

jordbruksutvalget gikk inn for. Anbefalingen gikk ut på å opprette et nordisk organ som skulle 

utrede og kvantifisere virkningene av et mer vidtgående jordbrukssamarbeid.248 På denne 

måten kunne man fra norsk side kjøpe seg mer tid i de videre forhandlingene. 

 

En annen viktig faktor for Norge var om Danmark var villige til å ta hensyn til jordbrukets 

geografiske og naturlige beliggenhet i forbindelse med utarbeidelsen av en nordisk 

jordbrukspolitikk. Fra norsk side hadde det vært en forutsetning i søknaden til EEC at det 

norsk jordbruket skulle få særordninger, og fikk man en nordisk avtale som ikke tok slike 

hensyn, kunne Norge følgelig avskrive enhver mulighet for å få liknende særordninger med 

EEC. Statsminister Baunsgaard svarte at det hele tiden hadde vært Danmarks forutsetning at 

det skulle være adgang til særordninger, men at disse måtte begrenses til et minimum.249 I 

dette finner man igjen det norske forbeholdet mot en liberalisering av landbruket. Den norske 

holdningen skapte harme i Danmark, og Svend Haugaard fra statsminister Baunsgaards eget 

parti, uttalte under Folketingets forhandlinger: 
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(Det må vel være sådan), at man også i Norge efterhånden forstår, at når man har ansøgt om 
medlemskap i EEC, betinger det en jordbrukspolitisk ændring, og så kunne man jo sådan sel lige så godt 
begynde under de nordiske vilkår…250 

 

I det videre arbeidet med jordbruksområdet ble det foreslått fra dansk og svensk side stor vekt 

på avvikling av industribeskyttelsen for de aller fleste industrielt bearbeidede 

jordbruksvarer.251 Dette følger opp det helhetlige svenske målet om en total tollunion, som 

innbefattet alle varegrupper. Fra norsk side ønsket man ikke en slik løsning, men som på 

tollområdet, ble man fra norsk side tvunget til å komme med innrømmelser på grunn av at 

danskene og svenskene oppnådde enighet seg i mellom. I det norske kompromissforslag som 

ble fremlagt i den avsluttende forhandlingsfasen, ble det tilbudt å avvikle det industrielle 

beskyttelseselement for bearbeidede jordbruksvarer i løpet av en overgangsperiode på 10 år.  

Problemet var at embetsmennene ikke hadde blitt enige om hva som skal forstås med 

”industrielt bearbeidede jordbruksvarer”.252  

 

Før klarhet var kommet i stand om jordbrukssamarbeidets omfang, anså man det fra dansk 

side at det ikke var mulig å ta stilling til tollunionen som helhet og tidspunktet for avtalens 

ikrafttredelse. Den danske reservasjonen gjaldt hele jordbrukssamarbeidet og ikke bare 

preferanseproblemet.253 Dette viser at også på jordbruksområdet kom balansevurderingen av 

et enkelt område i forgrunnen for den helhetlige pakke Nordøk var ment å være.  

 

Finansieringen av Nordøk, og hva slags finansieringsinstitutter det skulle legges opp til, var et 

viktig element under forhandlingene. Finansieringen skulle bidra til opprettelsen av fire ulike 

fond, der et jordbruksfond inngikk som et viktig element.254 Det opprinnelige danske forslaget 

gikk ut på at fondet skulle bestå av en strukturavdeling og en prisstabiliseringsavdeling.255  

Strukturavdelingen skulle brukes til å finansiere prosjekter og en rasjonalisering av 

jordbruket. Den skulle også gjøre overgangen fra et nasjonalt til et nordisk marked lettere. 

Prisstabiliseringsavdelingen skulle bidra til å opprettholde stabile priser på jordbruksvarer. 

                                                 
250 Svend Haugaard i Folketingets forhandlinger 1967 – 1968 2. saml. sp. 2957. Sitert fra Sørensen, Lars 
Hovbakke (2004): s. 176 
251 Notat til den norske regjeringens medlemmer fra det norske hovedutvalg. 11.7.1969. UD 44 3/4, bind 36 
252 Notat til statsministeren. Orientering om dagsorden samt kommentarer til statsministermøtet i Oslo 25. – 
26.11.1969. UD 44 3/4 bind 40 
253 Notat til statsministeren. Orientering om dagsorden samt kommentarer til statsministermøtet i Oslo 25. – 
26.11.1969. UD 44 3/4 bind 40 
254 Fondet skulle være en del av et nordisk investeringsinstitutt som skulle bestå av fire deler. Det nevnte 
jordbruksfondet samt et fiskerifond. Videre var det tenkt at det skulle bygges opp en investeringsbank og et 
generelt fond. Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – resymé av Embetsmannsutvalgets rapport, av Saxerud og 
Holland 6.1.1969. UD 44 3/4, bind 29 
255 Notat til regjeringens medlemmer fra det norske hovedutvalg 25.6.1969. Av Vindsetmo. UD 44 3/4, bind 36 



 82 

For Norges del ville man praktisk talt bare ha interesse av strukturavdelingen av fondet. En 

stor avdeling for prisstabiliseringsformål innebar at Norge ville være med på å finansiere 

dansk jordbrukseksport. Man mente fra norsk side at hvis det danske forslag ble tatt til følge, 

ville det bli enda vanskeligere for Norge å få en balanse mellom ytelser og mot-ytelser.256  

 

I sammenheng med jordbruksfondet var det tenkt at det skulle opprettes et tilsvarende fond 

for fiskeriprodukter. Dette var man fra norsk side svært interessert i, og viser med det den 

vanskelige forhandlingssituasjonen det norske utvalget var i. For hvordan kunne man på den 

ene siden argumentere mot en felles jordbrukspolitikk, mens man på den andre siden ønsket 

en felles fiskeripolitikk?  Konflikten mellom fiskeri- og jordbruksinteresser var et vedvarende 

problem for norske forhandlere gjennom de ulike forhandlingsrundene etter andre verdens 

krig. Dilemmaet ble særlig tydelig fordi Norge så tydelig stilte motstridende krav til 

særbehandling for de forskjellige primærnæringene.257   

 

Under forhandlingene om et større frihandelsområde og senere EFTA-forhandlingen om en 

felles fiskeri og jordbrukspolitikk, var dette dilemmaet tydelig. Danmark, Sverige og EEC-

landene ønsket at frihandelsområdet skulle dekke handel med jordbruksvarer. Storbritannia 

ville holde dette utenfor på grunn av handelen med Samveldet. Norge støttet Storbritannia, 

men ville i samme omgang ha fiskeriprodukter inn i avtalen. Representanter for 

fiskerinæringen mente at det viktigste var å få fisk med, snarere enn å holde jordbruket 

utenfor. I første omgang mente opposisjonen imidlertid at de norske forhandlerne skulle 

forsøke å få i pose og sekk ved å holde jordbruk og fiske fra hverandre.258 Dette skjedde ikke 

under Nordøk-forhandlingene da en fra norsk side forsøkte å oppnå tilstrekkelige fordeler på 

fiskeriområdet, slik at dette veide opp for en felles jordbrukspolitikk.259 Dette skulle skje 

gjennom å se investeringsfondene for landbruk og fiskeri under ett, samtidig som man ønsket 

begrensninger på det langsiktige jordbrukssamarbeidet. På den måten ville man sørge for at 

Norge satt igjen med en nettofortjeneste på primærnæringene. Det var enighet i utvalget om å 

basere seg på at forholdet mellom et fiskerifond og et jordbruksfond burde være 1:3 – 1:4. Det 
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vil si at hvis man fikk et jordbruksfond på 350 millioner svenske kroner måtte fiskerifondet få 

en størrelse på 85 – 120 millioner svenske kroner pr. år.260  

 

Innenfor fiskeriområdet var ikke uenigheten like stor som den var tollunionsområdet og på 

landbrukssiden. Dette skyltes i første rekke Norges sterke posisjon på dette området, og at de 

andre landene hadde en begrenset mulighet til å oppnå store fordeler. Diskusjonen dreide seg 

om hvordan transitt og omlastning fra nordiske havner skulle foregå, samt hvordan en 

prisstabilisering og fastlegging av minstepriser skulle fastlegges. Fiskeriområdet var det 

området Norge mente man kunne oppnå noen av de få fordelene man så ved et nordisk 

samarbeid. For å oppveie de ulempene som en tollunion og et jordbruksområde ville gi, mente 

man at Norge måtte fremsette krav ”av betydelig størrelsesorden”.261 Med dette mens at man 

fra norsk side ikke var innstilt på endre den fiskeripolitikk man allerede hadde ovenfor 

tredjeland. Det nordiske markedet sto for ca. 15 prosent av den norske fiskerieksporten og 

selv om denne andelen kunne øke hvis man kom frem til en avtale, var markeder utenfor 

Norden betydelig viktigere for fiskerinæringen.262  

 

På dansk, finsk og svensk side hevdet man at det som et ledd i det fiskeripolitiske samarbeidet 

burde åpnes adgang for fiskere fra de nordiske land til å foreta omlastning og transitt i 

nordiske havner. Dette ønsket rettet seg i første rekke mot Norge, som hadde ført en svært 

restriktiv fiskeripolitikk. Fra norsk side ønsket man ikke å åpne opp dette.263 Motstanden, fra 

norsk side, mot transitt og omlastning skyltes at man ønsket å verne egne fiskerisoner og 

begrense andre lands fiskeflåter på norske områder. Samt at en fri omlastning og transitt 

gjennom norske havner kunne føre til et sviktende eksportgrunnlag til Norden for norske 

fiskere. Også fra Norges Fiskarlag kunne akseptere at det ble en åpning for omlastning og 

transitt fra norske havner. Dette begrunnet de med at det ville gi fiskere muligheten til å gå 

utenom samarbeidet i en situasjon med fangstreguleringer. Videre ble det hevdet at en slik 

løsning ikke ville fremme en effektiv produksjons- og omsetningsforhold innenfor Norden.264 
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Den danske fiskerinæringen stilte seg kritiske til de norske kravene, men den danske 

regjeringen var likevel villige til å finne en løsning som innebar dansk støtte til norsk 

fiskeri.265  Den danske fiskeriindustrien klarte seg i konkurransen på verdensmarkedet, og 

hadde vansker med å forstå hvorfor de skulle være med i en ordning som la begrensninger på 

den danske fiskerinæringen. Videre mente man at en slik ordning medførte dansk finansiell 

støtte til den norske fiskerinæringen, som samtidig mottok statsstøtte. Motstanden ble knyttet 

opp mot Norges uvilje til å gi finansiell støtte til det dansk jordbruket, som ikke ønsket 

restriktive ordninger for den nordiske samhandelen med jordbruksvarer.266  

 

Det andre problemområdet på fiskerifeltet var hvordan en prisstabilisering og minstepriser 

skulle fastlegges. Fra norsk side ble det lagt frem et forslag som innebar at det skulle fastsettes 

koordinerte minimumspriser for konsumfisk og garantipriser for industrifisk. Etter de øvrige 

lands oppfatning reiste den foreslåtte ordningen vanskeligheter, selv om det var en prinsipiell 

enighet om at man måtte komme frem til en stabiliseringsordning for 

førstehåndsomsetningen.267 Fra svensk side ønsket man i en overgangsperiode å sikre seg mot 

eventuelle prismessige forstyrrelser på markedet som en følge av den frie importen. Fra dansk 

og norsk side mente man at overgangstiden burde begrenses til 5 år, og at fastsettelsen av 

minsteimportprisene skulle besluttes av Ministerrådet.268 Dette rådet skulle være det øverste 

organet i det nordiske samarbeidet, og var ment å skulle treffe alle sine beslutninger ved 

enstemmighet.269 Ved siden av overgangsordningen ønsket svenskene, med tilslutning fra 

danskene, at minimumsprisene skulle fastsettes av det enkelte land.270 Fra norsk side var man 

bestemt imot at prisene skulle kunne fastsettes av det enkelte land. Man hevdet dette måtte 

skje av et nordisk organ, men man kunne være villige til å utforme kriterier som skulle ta vare 

på de svenske interessene.271  

 

Også på dette området kom balansevurderingen i forgrunnen, men ikke i like stor grad som 

den gjorde på tollunions- og jordbruksområdet. En endelig vurdering av hva samarbeidet på 
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fiskeriområdet kunne føre med seg, ville først kunne foretas når løsningen av de utestående 

problemer forelå. I første rekke dreide det seg om omfanget og arten av overgangsordningene 

Sverige ønsket. For det andre var reglene som skulle gjelde for transitt og omlastning 

uklare.272  

 

Industriområdet 

På industriområdet hadde de nordiske landene, primært Sverige, Danmark og Norge, satt i 

gang samarbeidsprosjekter. Fra 1951 samarbeidet landene om SAS, og i 1954 ble det 

opprettet et svensk - norsk kraftsamarbeid. 1954 ble det også opprettet et felles arbeidsmarked 

som gjorde at borgere i et land fritt kunne ta arbeid i de andre landene. Gode resultater fra 

dette gjorde at man ønsket å utvikle det nordiske industriområdet. Tanken om et nærmere 

industripolitisk samarbeid i Norden fikk sterk oppslutning fra norsk side og man så for seg en 

mulighet til å utvikle det teknologiske og vitenskapelige samarbeidet. Den store uenigheten på 

dette området dreide seg om et eventuelt fremtidig atomsamarbeid.  

 

Det som for Norges vedkommende har størst interesse var først og fremst et utvidet 

teknologisk samarbeid og da igjen særlig et atomsamarbeid.273  Interessen til å delta i et 

nordisk atomenergiselskap bygde på at man ved et slikt samarbeid ville kunne oppnå bedre 

muligheter for norsk industris delleveranser til atomkraftutbyggingen – ikke minst i 

Sverige.274 Fra norsk side, med støtte fra Danmark, ble det fremlagt et forslag om dannelse av 

et nordisk atomkonsortium. Man tilla forslaget vekt både som mønster for et industripolitisk 

samarbeid i Norden og som et viktig element i avveiningen av fordeler og ulemper ved det 

utvidede markedet for Norges del.275 På svensk side var man i prinsippet enige i tanken om et 

nordisk atomkonsortium. Men satte det som en forutsetning at eierforholdet måtte gi svensk 

overvekt, og at Sverige måtte gis kompensasjon for den teknologiske kunnskapen og for de 

rettigheter landet hadde. I de senere drøftelsene ble det fra finsk side meddelt at man ikke 

kunne gå med i et atomsamarbeid, og det ble etter hvert tydelig at også danskene inntok en 

mer forsiktig holdning. Hvorfor den danske holdningen endret seg kommer ikke klart frem, 
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men det skyltes nok at det fra danske industrikretser ble satt spørsmål om fordelene ved et 

slikt samarbeid. Resultatet ble da et kompromiss der man ble enige om å løfte saken opp på 

statsministernivå og saken falt dermed ut fra de videre drøftelsene i embetsmannsutvalget.276  

 

Under et møte mellom de nordiske utenriksministrene 2. mars 1969 i Stockholm ble det finske 

standpunktet tydeliggjort.  Utenriksminister Karjalainen gav uttrykk for at et bredere 

samarbeid med den målsetting å gjennomføre en sterkere teknologisk og vitenskapelig 

integrasjon ville være ytterst vanskelig for finnene, og da i særlig grad atomsamarbeidet. På 

bakgrunn av utenriksminister Lyngs uttalelser om at denne sektoren var den hvor Norge 

hadde mulighet til å oppnå substansielle fordeler, virket Karjalainens avvisning nokså sterkt. 

Lyng fikk en følelse av at Karjalainen i virkeligheten tvilte på at man kunne nå frem til et 

særlig omfattende resultater på noe felt, og han understreket på ny at tidsmomentet var av en 

helt vesentlig betydning for finnene. Han var tydeligvis sterkt imot de forsøk fra den danske 

opposisjons side som tok sikte på å få drevet gjennom en slags bindende timetabell for de 

fortsatte forhandlinger og for eventuelle vedtak av Nordøk.277 Konflikten mellom Karjalainen 

og Koivisto kom stadig oftere til syne og Karjalainen brukte nesten alle de mulighetene han 

hadde til å spre usikkerhet om det nordiske samarbeidet. Fra norsk side ble det viktig å 

opprettholde presset mot Sverige på dette området, slik at svenskene ikke kunne bruke den 

finske motstanden til å trekke seg.278 

 

Det var ikke mulig å komme frem enighet om et nordisk atomsamarbeid, uten at en måtte 

akseptere at Sverige skulle ha en avgjørende stemme i alle viktige saker. Til tross for at dette 

hadde vært en viktig sak for Norge, var utfallet av drøftelsene svært negative.279  

 

Finansieringen og etableringsretten 

Finansieringen  

Forhandlingene om finansieringen og etableringsretten var det siste store området som skulle 

inngå i Nordøk. Finansieringen skulle bidra til å gi det nordiske samarbeidet ytre rammer og 
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bidra til overgangen fra nasjonalt til nordisk marked skulle komme i stand. Det var ventet at 

kapitalbehovet ville øke som en følge av utbyggingen av det nordiske samarbeidet. 

Kapitalbehovet skulle dekkes av de fire landene. Det skulle derfor bygges ut et nordisk 

investeringsinstitutt. De nordiske lands bruttonasjonalprodukt ble lagt til grunn for 

fordelingen av bidragene. Dette innebar at Sverige ville bidra med ca. 45 prosent, Danmark 

med 23 prosent og Finland og Norge med 16 prosent.280 Investeringsinstituttet skulle bestå av 

fire organer, de nevnte jordbruks- og fiskerifond, samt en nordisk investerings bank og et 

generelt fond. Banken skulle ha til oppgave å gi lån og garantier til prosjekter som var av 

nordisk interesse, og som berørte ett eller flere av de nordiske landene.281 Fra svensk side ble 

det lagt frem forslag om at Den nordiske investeringsbanken skulle få en grunnkapital på 

USD 200 mill. hvorav fjerdedelen skulle innbetales i løpet av fem år. Mens det til de tre andre 

fondene til sammen skulle skytes til 2200 millioner svenske kroner, også fordelt med like 

store beløp over 5 år.282 Den nordiske investeringsbanken var ikke spesielt i norsk interesse og 

kunne ikke innvirke på vurderingen av balansen i forhandlingsresultatet.283  Handelsminister 

Willoch mente at Norge burde gå imot en nordisk investeringsbank og isteden preferere et 

nordisk investeringsfond, som ville være nyttig.284 Et investeringsfond ville kunne gi Norge 

muligheten til å hente ut frisk kapital. Også fra Norges Industriforbund ble det uttrykt skepsis 

mot en slik bank. De mente at den kunne influere i en ugunstig retning på norske låneopptak i 

utlandet og at banken neppe ville kunne by på tjenester som ikke eksisterende 

kredittinstitusjoner kunne yte.285  

 

Statsminister Erlander var overbevist om at det sterkeste argument for et utvidet nordisk 

samarbeid ikke var kortsiktig nasjonale interesser, men langsiktige fordeler. Når det gjaldt 

spørsmålet om en nordisk investeringsbank, hadde man fra svensk side vært skeptiske til dette 

forslaget. Men den svenske regjeringen var imidlertid kommet til at det kunne være en fordel 

å få en nordisk statlig bank for derigjennom å lede kapitalstrømmen slik at den fremmet 

                                                 
280 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – resymé av Embetsmannsutvalgets rapport, av Saxerud og Holland 
6.1.1969. UD 44 3/4, bind 29 
281 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – resymé av Embetsmannsutvalgets rapport, av Saxerud og Holland 
6.1.1969. UD 44 3/4, bind 29 
282 Notat til den norske regjeringens medlemmer fra det norske hovedutvalg. 11.7.1969. UD 44 3/4, bind 36 
283 Notat til regjeringens medlemmer, om forhandlingsopplegg for det kommende statsministermøte i Stockholm 
3. – 4. november 1969. av Vindsetmo 29.10.1969. UD 44 3/4, bind 39 
284 Regjeringskonferanse 11.11.1968, sak 2 
285 Uttalelse fra Norges Industriforbund om sluttrapporten til Embetsmannsutvalget 9.10.1969. UD 44 3/4, bind 
38 
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produksjonssamarbeidet.286 Dette kunne bidra til at den allerede sterke svenske industrien 

kunne få et enda større fortrinn, gjennom å utvikle prosjekter som var av svensk, og derfra 

nordisk, interesse. En slik mulighet skapte frykt fra norsk side som ønsket at hovedvekten 

skulle legges på et generelt fond, på den måten ville det være lettere for norsk industri å hente 

inn frisk kapital. Også her møter man en restriktiv svensk holdning. Svenskene ville ikke gå 

lengre enn til å medgi at et alminnelig fond må opprettes dersom ”man kommer frem til en 

tollunion med mening”.287 Dette vil si at svenskene ikke ville gi støtte til et slikt fond uten at 

svenskene fikk en tollunion uten store suspensjonskrav.   

 

Fra svensk side var man også uvillige til å diskutere økonomiske bidrag til 

investeringsinstituttet utover de 5 årene man ble enige om. Svenskene satte dette i 

sammenheng med den motstanden, Norge og til dels de andre landene, hadde til å oppgi 

suspensjonskravene på tollunionsområdet.288  Dette ble gjenstand for harde forhandlinger og 

først etter en viss oppmykning fra, særlig dansk men også til dels fra norsk side, gav 

svenskene tilsagn om å kunne delta i finansieringssamarbeidet også i den andre 

femårsperiode. Dette kunne ikke fra norsk side godtas som et tilbud i egentlig forstand da det 

forutsettes at både tollunionen og andre deler av samarbeidet skulle fortsette (utover 5 

årsperioden), og da måtte selvsagt også finansieringssamarbeidet fortsette.289  

Etableringsretten 

Et viktig element i forhandlingene om Nordøk var i hvilken grad det skulle være en likestilt 

etableringsrett i de nordiske landene. Fra dansk, finsk og svensk side ble det foreslått at et 

likhetsprinsipp skulle gjennomføres etter hvert. Fysiske og juridiske personer i ett nordisk 

land skulle ha rett til å etablere selvstendig næringsvirksomhet og utøve tjenester i et annet 

nordisk land på samme vilkår som gjaldt for landets egne statsborgere. Fra norsk side pekte 

man på at etableringsreglene måtte sees i sammenheng med samarbeidet på andre områder, og 

at måtte være avhengig av hvor langtrekkende samarbeidet skulle ende opp.290  

 

                                                 
286 Referat fra møte mellom de nordiske statsministere, presidiet i Nordisk Råd samt Nordisk Råds økonomiske 
komité 1. – 2. februar 1969. UD 44 3/4, bind 31. 
287 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – En vurdering av embetsmannsutvalgets rapport, av Arild Holland 
15.1.1969. UD 44 3/4 bind 29 
288 Notat til den norske regjeringens medlemmer fra det norske hovedutvalg. 11.7.1969. UD 44 3/4, bind 36 
289 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – forhandlingssituasjonen etter Oslo-møtet. Av Arild Holland. 
28.11.1969. UD 44 3/4, bind 40 
290 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – resymé av Embetsmannsutvalgets rapport, av Saxerud og Holland 
6.1.1969. UD 44 3/4, bind 29. 
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Drøftelsene omkring etableringsadgangen utviklet seg til et ensidig press på Norge fra de 

andre landene, særlig gjaldt dette Sverige. Norge motsatte seg en likestilt etableringsrett, fordi 

man fryktet den sterke kapital- og industrikonsentrasjonen som Sverige hadde. Dermed kunne 

det være store muligheter for betydelige oppkjøp fra svensk side av norsk industri. Man så for 

seg at de svenske oppkjøpene i første rekke ville rette seg mot livsviktige og fremtidsrettede 

norske industrienheter, som på lang sikt kunne få betydelige konsekvenser for 

industriutviklingen i Norge.291 Dette kom også til uttrykk fra Industriforbundet som så en fare 

ved en liberal etableringspraksis på grunn av forskjellene i struktur- og kapitalforholdene i de 

nordiske landene, og da særlig fra Sverige.292 Finland kom Norge i møte, og la frem et forslag 

som hadde store felles trekk med de norske ønskene. Hovedprinsippet i det finske forslaget 

var at de nordiske land bare skulle gjensidig forplikte seg til liberal praksis ved avgjørelsen av 

etableringssøknader fra juridiske og fysiske personer fra andre nordiske land. Forslaget tar 

videre sikte på at på visse områder kunne nåværende restriksjoner opprettholdes, for eksempel 

ervervelse av skog og gruver. Man har fra norsk side funnet å kunne gi sin tilslutning til 

forslaget, men føyde til at erverv og utnyttelse av vannkraftressurser og leie av elektrisk kraft 

måtte inngå i områder som holdes utenfor forpliktelsene til en liberal praksis.293 Dette var 

også i tråd med de norske konsesjonslovene. Fra norsk side var det viktig å ikke glemme 

EFTA-aspektet, og man regnet med at hvis det ble etablert en likestilt etableringsrett ville det 

nærmest være umulig å motstå britiske og eller sveitsisk krav om likestilling.294 

 

Institusjonene 

De nordiske landene var enige om at det burde opprettes en ministerkomité med vekslende 

sammensetning (avhengig av de fagområder som drøftes). Fra svensk, norsk og finsk side, 

mente man at en slik ministerkomité skulle ha beslutningsmyndighet på enstemmighetsbasis i 

overensstemmelse med det som var vanlig praksis innefor internasjonale 

samarbeidsinstitusjoner.295  Mens det fra dansk hold var ønskelig å bygge ut en sterkere 

institusjon. Statsminister Baunsgaard mente at det forslaget som embetsmennene hadde 

                                                 
291 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – En vurdering av embetsmannsutvalgets rapport, av Arild Holland 
15.1.1969. UD 44 3/4 bind 29 
292 292 Notat. Sammendrag av uttalelsene fra næringsorganisasjonene om rapporten fra det nordiske 
embetsmannsutvalg. SMK, boks 135 Notater til regjeringskonferanser, Nordisk økonomisk samarbeid 1968 - 
1970 
293 Notat til den norske regjeringens medlemmer fra det norske hovedutvalg. 11.7.1969. UD 44 3/4, bind 36 
294 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – forhandlingssituasjonen etter Oslo-møtet. Av Arild Holland. 
28.11.1969. UD 44 3/4, bind 40 
295 Notat. Vurdering av forhandlingssituasjonen 4.12.1968. UD 44 3/4 A, bind 3  
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utarbeidet i den foreløpige rapporten ikke gikk langt nok og han gikk til ordet for at Nordøk 

skulle ha en overnasjonal overbygging, etter modell av Kommisjonen i Brussel, der det var 

muligheter til at man kunne ta flertallsbeslutninger.  

 

Det er min overbevisning at uten en eller annen form for et sterkt og uavhengig organ som kan drive på, 
og som har et ansvarlig ansvar for at de fremlagte forslag, som ikke i for stor grad bærer preg av for 
sterke nasjonale interesser, vil det ikke være mulig å gjennomføre en økonomisk integrasjon av denne 
art vi snakker om her. 296 

 

 
Dette skapte ikke så stor debatt, og danskene rettet seg etter de andre landenes ønske.  

Alle de fire nordiske land var enige om at det øverste nordiske organ burde være et 

ministerråd. Når det gjaldt det øverste organet, ministerrådet, forutsatte alle fire land at Rådet 

skulle treffe sine vedtak ved enstemmighet.297  

 

Gjennom dette kapitlet har jeg trukket opp den uenighet som omkranset diskusjonen om 

Nordøk. På mange måter mot alle odds kom embetsmannsutvalget ved hjelp av 

statsministrene frem til enighet på de fleste områder. Nordøk-avtalen og dens traktattekst ble 

lagt frem for statsministrene mars 1970, og en signering av avtalen skulle skje i København 2. 

april 1970.  

 

Fra norsk side var man villige til å diskutere et nærmere nordisk samarbeid, men man var lite 

villige til å inngå bindene avtaler før man så rekkevidden av det nordiske samarbeidet. Det 

norske utgangspunktet før forhandlingene tok til var at verken økonomiske eller 

handelspolitiske overveielser talte for at Norge skulle gå inn i en nordisk tollunion. Den 

svenske nøytraliteten ville være minimumsfaktoren når den felles handelspolitikk skulle 

fastlegges og uten en nærmere definisjon og presisering av svensk nøytralitetspolitikk i denne 

relasjon ville det derfor være vanskelig for Norge å gå med i en nordisk tollunion. En mulig 

utvei for Norge ville være hvis man understreket at Norge ikke kunne påta seg forpliktelser 

ved en nordisk tollunion før man klart viste hva disse forpliktelsene innebar, det vil si at man 

fra svensk side måtte gi en definisjon på den svensk nøytralitetspolitikken og hvordan den 

forholdt seg til en nordisk tollunion.298 Det var fra norsk side gjennom hele 

forhandlingsrunden lagt vekt på balansevurderingen mellom fordeler og ulemper, og Norge 

                                                 
296 Statsministerens (Baunsgaard) bæmerkninger på mødet i Stockholm med Nordisk Råds Præsidium og 
økonomiske komité den 1. februar 1969. UD 44 3/4, bind 30. 
297 Notat. Nordisk økonomisk samarbeid – Institusjonene. 19.5.1969. UD 44 3/4, bind 35 
298 Notat. Nordisk tollunion. 9.4.1968.  UD 44 3/4A, bind 1 
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beklaget seg ofte over at de fikk alle ulempene, mens Sverige og Danmark alle fordelene. 

Også utenriksminister Lyng endret oppfatning av det nordiske samarbeidet underveis. Under 

et møte mellom de fem nordiske utenriksministere gav utenriksminister Lyng uttrykk for at 

Norge neppe hadde noe å vinne ved en tollunion eller ved et utvidet jordbrukssamarbeide. Og 

at det norske opplegget for så vidt derfor måtte gå ut på å begrense skadevirkningene mest 

mulig.299   

 

Valg av strategi var viktig for å få gjennomslag for egne ønsker. Jeg skrev under ”Hvordan 

forhandlingene ble ført” at Danmark la opp en forhandlingsstrategi der de ved å imøtekomme 

svenskene kunne føre til at Norge måtte velge en av to løsninger, enten å komme med flere 

innrømmelser eller trekke seg ut av forhandlingene. Diskusjonene om tollunionen viser at det 

var nettopp dette som skjedde. Danmark og Sverige ble enige om at danskene skulle redusere 

sine krav om suspensjoner, samtidig som Sverige gav innrømmelser på andre områder, dette 

førte til norske innrømmelser. Samtidig viser dette for Norges del at viljen til å komme med 

innrømmelser var større enn lysten til å bryte forhandlingene og dermed sitte igjen med 

Svarteper.  

 

Det neste kapittelet omhandler faktorer utenfor Norden som i stor grad var med på, for det 

første dannet grunnlaget for statsminister Baunsgaard foreslo en nordisk løsning og for det 

andre var en direkte årsak til at Nordøk-forhandlingene kuliminerte på varen 1970. Kapittelet 

tar for seg de nordiske landenes forhold til EEC og EFTA-samarbeidet, men det vil i stor grad 

omhandle EEC, og forspillet til Danmark og Norges medlemsforhandlinger med 

Fellesmarkedet. Grunnet til at jeg har gjort det slik er at man regnet med at når Danmark, 

Norge og Storbritannia gikk med i EEC ville EFTA-samarbeidet opphøre.300  
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300 Notat til regjeringens medlemmer. Planene for et utvidet nordisk samarbeid og EEC. 2.1.1970. UD 44 3/4, 
bind 42
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Faktorer utenfor Norden 

Bakgrunnen for Baunsgaards tale ved Nordisk Råds sesjon i Oslo 1968 var å drøfte 

markedssituasjonen i Europa og Norden med medlemmer av de nordiske lands regjeringer om 

hvordan en kunne finne en løsning på markedssplittelsen i Europa.  Det var dette som ledet 

frem til Baunsgaards invitasjon til statsministermøtet i København april 1968. Hensikten med 

dette møtet var ikke bare å innlede til diskusjon om det nordiske samarbeidet, men også å 

tydeliggjøre de nordiske landenes forhold til EEC og samarbeidet videre i EFTA.301 Det 

viktigste punktet i så måte var en klargjøring av forholdet til EEC, først og fremst fordi EEC 

representerte det største markedet for de nordiske land, spesielt for Danmark, Norge og 

Sverige, men også finnene hadde en økende handel med Vest-Europa. Deretter var 

samarbeidet med EFTA og spesielt Storbritannia viktig. Det var et krav fra statsministrene at 

det nordiske samarbeidet måtte tilpasses EEC og EFTA.  

 

Danmark og Norge hadde nedfelt en målsetning om å komme med i EEC, og hadde søkt om 

medlemsopptagelse (forhandlinger) to ganger, den siste søknaden fra 1967 sto fortsatt ved lag. 

Også for Sverige var det viktig at det nordiske samarbeidet ikke skulle komme i stand på 

bekostning av en mulig avtale med EEC, selv om Sverige kanskje var det landet som hadde 

størst nytte av et nordisk samarbeid. Sverige var i den situasjon at landet hadde et overskudd 

på sin handel med samtlige nordiske land. Den største delen av overskuddet kom fra handel 

med Norge, som hadde ca. 65 prosent av Nordens underskudd ovenfor Sverige, mens Sverige 

hadde et underskudd i landets varebytte med EEC som temmelig nøyaktig ble dekket av det 

overskudd Sverige hadde i sin samhandel med de andre nordiske land.302 På den andre siden 

var Finland. Selv om også deres handel i 1968 med EEC utgjorde en stor del, ca 24,5 prosent, 

utgjorde handelen med EFTA-land (også Danmark, Norge og Sverige) vel 40 prosent 

Storbritannia sto her for drøye halvparten. Eksportandelen til Øst-Europa var i alt 19.2 

prosent, der den største delen gikk til Sovjetunionen med 15.5 prosent.303 Finlands posisjon 

mellom Sovjetunionen på den ene siden og de skandinaviske lands ønsker om samarbeid med 

EEC på den andre siden, skapte en vanskelig balansegang for finnene. Dette viste 

forhandlingene om Nordøk. Det var til slutt dette spenningsfeltet som veltet Nordøk.  

 

                                                 
301 Til regjeringens medlemmer fra Det Kgl. Utenriksdepartement 10. april 1968. UD 44 3/4, bind 27. 
302 Nordisk økonomisk samarbeid. Uttalelse fra Norges Industriforbund 24.2.1969. UD 44 3/4, bind 32.  
I 1967 utgjorde dette ca 3000 millioner norske kroner hvorav altså Norge dekket ca. 65 prosent. 
303 Finland og Nordøk. Presseskriv fra Ambassaden i Helsingfors 30.12.1969. UD 44 3/4, bind 42 
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Forholdet til EEC 

Fra norsk side forelå det en erklært europapolitikk som var fastlagt gjennom Stortinget. Her 

ble det fastslått at ”Målsetningen for norsk markedspolitikk både på kort og lang sikt er å få i 

stand en tilslutning til EEC, og en bredes mulig europeisk samling”.304 Nordøk-

forhandlingene skulle løse markedsproblemet som var oppstått på kort sikt, mens målet på 

lang sikt var en tilslutning til EEC, enten alene eller som det står, gjennom en bredest mulig 

samling. Denne målsetningen ble oppfylt gjennom det mandatet statsministrene gav 

embetsmannsutvalget i april 1968, der det sto at Nordøk skulle være med på lette de fire lands 

deltakelse i eller samarbeid med et utvidet europeisk marked.305 Også Danmark hadde et 

uttrykt ønske om å komme med i EEC. Statsminister Baunsgaards parti Det Radikale Venstre 

ønsket en avtale med EEC, men de betraktet ikke EEC-medlemskapet som det mest ideelle for 

den danske markedspolitikken. Partiets politikere gav uttrykk for at en ønsket et bredere 

europeisk frihandelsområde, omfattende både ”de indre seks”, Storbritannia og de nordiske 

landene. Og de stilte som en absolutt betingelse for dansk medlemskap i EEC at Storbritannia, 

og helst flere av de nordiske landene også gikk med i Fellesmarkedet.306  

 
Vi er enige i, at hvis England tilslutter sig fællesmarkedet, vil det økonomisk være udelukket, at vi kan 
stå udenfor, ikke mindst – og det må vi jo foudsætte – hvis EFTA dermed bliver opløst […]307  

 

Etter at de Gaulle trakk seg som Frankrikes president, våren 1969, regnet statsminister 

Baunsgaard at bestrebelsene for å utvide Fellesmarkedet ville ta til igjen med fornyet styrke. 

Den danske søknaden til Fellesmarkedet sto fast, men med hensyn til det nordiske 

samarbeidet ”har vi fra dansk side tidligere fremhevet at en ny bevegelse mot en åpning av det 

europeiske samarbeid vil kunne forøke behovet for et videregående nordisk økonomisk 

samarbeide”.308 I dette lå det et ønske om at tempoet i forhandlingene skulle økes, slik at de 

nordiske bestrebelsene kunne være avsluttet før Danmark innledet forhandlinger med EEC.  

 

At den pro-europeiske stemningen i København var høyere enn i Oslo, kom tydelig fram både 

i Nyboe Andersens redegjørelse i Folketinget, og av folketingsdebatten 5. februar 1970. 

Danmark hadde startet forberedelsene mot EEC, allerede etter de Gaulles nederlag, arbeidet 
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Hovbakke (2004): s 175
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ble intensivert etter Haag-møtet tidlig i desember 1969. Danmarks problemer ved 

medlemskap var enklere enn de norske og forberedelsene var kommet lengre. Allerede i mars 

1970 regnet man med at det ville foreligge en ajourført analyse om Danmark og fellesskapet 

som en fortsettelse på tidligere publikasjoner.309 Dette sammenfaller med endringen i den 

danske forhandlingsstrategi i Nordøk, der danskenes krav økte samtidig som de forsøkte å 

påskynde forhandlingene slik at disse kunne avsluttes før EEC-forhandlingene tok til. Dette 

tyder på at danskene kan ha brukt, etter som åpningen i Fellesmarkedet kom, Nordøk som en 

forberedelse til forhandlingene med Fellesmarkedet. En tilsvarende holdning var det ikke i 

den norske regjeringen, unntagen Kåre Willoch som ønsket å opptrappe møte virksomheten 

med EEC, der man fryktet at et norsk fremstøt ovenfor EEC, ville føre til brudd i Nordøk-

forhandlingene. Dette som en følge av Finlands ”livbåt” formulering.310 

 

Bakgrunnen for den finske ”livbåt” formuleringen var nettopp å tydeliggjøre følgene av 

Danmark og Norges sonderinger med EEC. Under den perioden som forhandlingene foregikk, 

helt siden april 1968 mente man fra finsk side at man hadde, spesielt i Danmark og Norge og 

også senere Sverige, trukket frem tanken om at Nordøk burde være et middel og et instrument 

for inntreden i EEC. Samtidig som det fra finsk side ble poengtert at Nordøk ikke kunne ha en 

slik funksjon for Finland. Til tross for dette ble det snakket mer og mer om dette og til slutt 

ble usikkerheten hos finnene så stor at de ikke kunne fortsette på denne måten uten å legge 

frem sine forbehold.311 

 

Fra finsk side synes det som om mange finske politikere, og heriblant utenriksminister 

Karjalainen, ikke hadde tatt høyde for en snarlig løsning med EEC, men snarere sett dette som 

usannsynlig eller at det lå så langt inn i fremtiden at muligheten da også ville være tilstede for 

en all-europeisk økonomisk integrasjon. Bevegelsen som kom i EEC etter Haag-møtet var 

utvilsomt en vekker og det førte til at Karjalainen ovenfor Koivisto foreslo å trenere Nordøk-

forhandlingene.312 Men selv med en slik holdning kunne ikke Finland løse sine 

markedsproblemer i Norden alene eller gjennom østhandelen. Av den finske eksport (i verdi) i 

1968 gikk 40,1 prosent til EFTA-land, herunder Storbritannia 20,6 prosent, Danmark 3,7 

prosent, Norge 2,6 prosent, Sverige 10.9 prosent. Til EEC-land gikk i alt 24,5 prosent av 

                                                 
309 Nordøk – EEC. Situasjonen i Danmark, en oversikt. Fra Ambassaden i København. 13.2.1970. UD 44 3/4, 
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totaleksporten, herunder Vest-Tyskland 10,5 prosent. Frankrike 4 prosent, Benelux 7 prosent, 

Italia 3 prosent. Eksportandelen til Øst-Europa var i alt 19,2 prosent herav Sovjetunionen 15,5 

prosent.313 Disse tallene viser at Fellesmarkedet var et større eksportmarked enn markedet i 

øst utgjorde. Åpningen i EEC var ikke i seg selv årsaken til at Finland trakk seg fra 

forhandlingene, men derimot var den direkte årsaken finnenes frykt for at EFTA-samarbeidet 

skulle opphøre når Storbritannia, Danmark, Norge og muligens Sverige knyttet seg til EEC. 

Finnene ønsket derfor en nordisk avtale før dette skjedde. Samtidig var det sovjetiske presset 

på Finland tiltagende og som tilslutt gjorde det umulig for finnene å gå med i Nordøk. I denne 

sammenhengen kan nevnes at sovjetiske diplomater under samtale med finske politikere etter 

Haag-møtet i noen grad gav uttrykk for en skjerpet kritikk av Nordøk-planen.314 At det var det 

sovjetiske presset som førte til at Finnene trakk seg fra det nordiske samarbeidet, og ikke 

finnenes egentlige ønske tyder Koivistos uttalelser til den finske avisen Hufudstadsbladet den 

17. januar 1970 på: 

 

Samarbeidet mellom de nordiske land har økt i betydning i så stor grad for næringslivet i alle landene at 
det ville bli ytterst smertefullt og vanskelig hvis dette samarbeidet skulle avsluttes eller i stor grad 
begrenset. Man må da under slike omstendigheter forsøke å finne de former som er åpne og 
tilgjengelige slik at en kan bevare så mye som mulig av det nordiske økonomiske samarbeidet.315   

 

EEC – Nordøk  

Jeg vil i denne delen se om Nordøk kunne lette de andre lands deltagelse eller samarbeid med 

EEC, som jo var en av forutsetningene for at Danmark og Norge gikk med i forhandlingene, 

og om den nordiske politikken var i strid med målsetningen om et europeisk marked.   

 

De nordiske landene hadde ikke samme mål for sin tilknytting til EEC. Danmark og Norge 

hadde, som jeg har nevnt tidligere, søkt om fult medlemskap mens Sverige hadde søkt om en 

assosiasjonsavtale på grunn av nøytralitetspolitikken. Finnenes holdning var passiv, men dette 

skyldtes først og fremst forholdet til Sovjetunionen. For alle de nordiske landene var Vest-

Europa det viktigste handelsmarkedet.  

 

Det ville være svært vanskelig for Finland og Sverige, dersom Storbritannia, Danmark og 

Norge ble medlemmer av EEC. For Norge var det viktig at det ikke oppsto en ny tollgrense 

                                                 
313 Finland og Nordøk. Presseskriv fra Ambassaden i Helsingfors 30.12.1969. UD 44 3/4, bind 42 
314 Finland og Nordøk. Presseskriv fra Ambassaden i Helsingfors 30.12.1969. UD 44 3/4, bind 42 
315 Intervju med statsminister Koivisto i Hufudstadsbladet 17.1.1970. Presseklipp fra Ambassaden i Helsingfors 
17.1.1970. UD 44 3/4, bind 42 
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langs Kjølen da ca en femtepart av Norges eksport gikk til Sverige og Finland. Mens det for 

Finland og Sverige ville en slik tollgrense bety en tollgrense mot EEC og Storbritannia, det vil 

si tollgrenser for 2/3 av eksporten (hvis da som en følge av at Danmark, Norge og 

Storbritannias medlemskap i EEC førte til at EFTA opphørte).316 Dette kunne føre til store 

problemer for den finske, men spesielt den svenske økonomien.  

 

Et ønske med Nordøk var at man på sikt kunne stå som en felles blokk ovenfor EEC, og 

fungere som en enhet innenfor Fellesmarkedet. Et slikt ønske baserte seg mye på den gode 

opplevelsen man hadde hatt under Kennedy-runden. Men dette er ikke sammenlignbart da en i 

Kennedy-runden bare perifert kom inn på de næringene som det er vanskelig å forhandle om 

på det internasjonale plan.317 Fra EECs side var det en forutsetning at det ble ført 

medlemsforhandlinger på samme grunnlag, samt at EEC fant det hensiktsmessig å forhandle 

med flere land under ett.318 På det daværende tidspunktet (1968) hadde de fire nordiske land 

en svært forskjellig holdning til EEC. Skulle de kunne opptre samlet i forhandlingene om 

medlemskap, måtte enten Danmark og Norge endre sin holdning, og tilpasse seg hva de fire 

nordiske land kunne bli enige om, eller Sverige og Finland endre holdning. For finnene kunne 

dette være vanskelig, da de neppe ville gå lengre enn det Sovjetunionen gav grønt lys til.319 

Uansett hvilken måte de nordiske landene hadde løst dette på, om de ville stå samlet, ville det 

ha ført til at det nordiske samarbeidet ville ha påvirket og virket styrende på 

utenrikspolitikken til de nordiske landene. Det var tydeliggjort gjennom mandatet fra 

statsministrene at Nordøk ikke skulle berøre utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det var på dette 

punktet den sterkeste kritikken mot Nordøk fra EEC-tilhengerne kom, da de pekte på den 

usikkerheten Nordøk skapte med tanke på fremtidige forhandlinger med EEC. Videre var det 

ikke klart i hvor stor grad en nordisk samling kunne binde medlemslandene. Dette tyder på at 

en fellesopptreden ovenfor EEC ville hvert svært vanskelig, om ikke umulig for Danmark og 

Norge. 

 

                                                 
316 Nordisk samarbeid og nordisk europapolitikk. Fra Ambassaden i Brussel 19.6.1968. UD 44 3/4, bind 28. 
317 Nordisk samarbeid og nordisk europapolitikk. Fra Ambassaden i Brussel 19.6.1968. UD 44 3/4, bind 28. 
318 Nordisk samarbeid og nordisk europapolitikk. Fra Ambassaden i Brussel 19.6.1968. UD 44 3/4, bind 28. Se 
Roma-traktatens art. 237 for medlemskap og art. 238 for assosieringsavtale. 
319 Nordisk samarbeid og nordisk europapolitikk. Fra Ambassaden i Brussel 19.6.1968. UD 44 3/4, bind 28. 



 98 

EFTA 

EFTA-samarbeidet hadde ført mye positivt med seg. Utenrikshandelen hadde økt kraftig for 

de nordiske landene etter inngåelsen av EFTA-avtalen i 1960, selv om samarbeidsområdet var 

noe begrenset da det nesten utelukkende gjaldt industrivarer. De nordiske land ønsket en 

videreutvikling av samarbeidet, enten innenfor det eksisterende eller innenfor nye samarbeids 

rammer, da fortrinnsvis en nordisk avtale siden utsiktene til når en åpning kom i EEC var 

høyst usikkert. 

 

Danmark ønsket en løsning for sine økende behov for nye markeder for jordbruksvarer, mens 

svenskene ønsket å løse problemet med biltollen. Biltollen var listet som fiskaltoll innefor 

EFTA-samarbeidet, en toll som ikke var en del av EFTA-samarbeidet. Dette var problemer 

som kunne ha blitt løst innefor EFTA, men det hadde vist seg at Storbritannia vanskelig lot 

seg overtale til å inkludere flere områder inn i EFTA-avtalen. Årsaken til dette var i stor grad 

at Storbritannia hadde en rekke bilaterale avtaler med medlemmer av Samveldet.  

 

Storbritannia hadde vært en av de viktigste grunnene for Norge til å gå med i EFTA-

samarbeidet i utgangspunktet, men samarbeidet og de skarpe konfliktene internt i 

organisasjonen hadde ført til et nytt syn på Storbritannia som økonomisk stormakt og 

sikkerhetspolitisk garantist for Norge. Dette førte til at Storbritannia ble tillagt mindre vekt 

som referanse- og beskyttermakt.320  

 

For det første var det en ubalanse mellom små og store stater innefor EFTA. Mangelen på 

klare regler og retningslinjer for samarbeidet var med på å reise spørsmålet om løsningen for 

norsk (nordiske) markedspolitikk lå innefor rammene av EFTA-samarbeidet.321 Samtidig 

forelå det to avviste søknader om EEC-medlemskap. Dette gjorde at Norden var det eneste 

gjenværende alternativ for å skape et større markedsfellesskap. For det andre var det en 

positiv utvikling i forholdet mellom de nordiske land. Dette var en utvikling både innen det 

politiske og det økonomisk felt. Under forhandlingene i GATT (Kennedy-runden) i 1966-67 

opptrådte de nordiske land med en felles delegasjon. Gjennom dette samarbeidet oppnådde 

man resultater som tydelig viste fordeler med en samlet nordisk blokk vis-à-vis stormaktene. 

Samarbeidet og samhandelen mellom de nordiske land hadde styrket seg innefor EFTA-

samarbeidet. Også dette bidro til å styrke argumentet for å få institusjonalisert det nordiske 
                                                 
320 NATO hadde tatt denne plassen etter opprettelsen i 1949, men i særlig grad USA fra tidlig i 1950-årene. 
321 Eriksen og Pharo (1997) s. 326 



 99 

samarbeidet klarere. For det tredje, opptakten til de foranstående Norden-forhandlinger 

innebar ikke noe linjeskifte i retning av nordisk isolasjonisme. De nordiske forhandlingene 

skulle ikke stå i veien for en utvidelse av det europeiske fellesskapet.322  

 

Arbeiderbevegelsen i alle de nordiske land stilte seg positive til Nordøk og et tettere 

samarbeid mellom de nordiske land. Arbeiderparti-mann og senere handelsminister (1971 -

1972) og finansminister (1973 – 1979), Per Kleppe var svært positiv til arbeidet med Nordøk. 

Under et foredrag han holdt under et seminar om Nordisk integrasjon i England, april 1969 

avsluttet han foredraget sitt med: 

 

Nordøk betraktes ikke, slik som EFTA, som noe midlertidig som vil forsvinne så snart en bredere 
europeisk løsning er oppnådd. Den er basert på den idé at den nordiske union kan og skal i stor 
utstrekning overleve som en region innenfor et utvidet EF, som vil bli for stort og byråkratisk hvis man 
ikke tillater en viss grad av desentralisering. Dessuten varierer forholdene sterkt innen Vest-Europa, noe 
som er et annet argument for regionale ordninger som supplerer de pan-europeiske aktivitetene.323 

. 

Det vil si at medlemmene i EFTA regnet med at avtalen ville falle bort hvis flere av 

medlemmene gikk med i EEC.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
322 Leonardsen, Dag (1984): s. 61-62 
323 Kleppe, Per (2003). Kleppepakke. Aschehoug og Co, Oslo s. 183 



 100 



 101 

Konklusjon og sammenfatning 

Jeg har i denne oppgaven undersøkt det nordiske forsøket på danne en nordisk tollunion i 

perioden 1968 – 1970. Jeg har gjort rede for hvorfor forslaget om Nordøk kom opp, og hva 

hensikten med det var. Videre har jeg sett på de norske aktørene, og deres interesse og vilje til 

å gjennomføre forhandlinger om et nordisk samarbeid. Jeg har sett på de ulike lands strategier 

og mål ved Nordøk, og hvordan disse ble forsøkt nådd. På bakgrunn av dette har jeg drøftet 

selve forhandlingene i forhold til problemområdene. Til slutt har jeg sett på om det var 

faktorer utenfor Norden som var skyld i forliset.  

 

Tittelen på oppgaven trekker opp det viktigste spørsmålet: Norsk integrasjon i Norden? 

Realismen bak Nordøk-forhandlingene. På dette spørsmålet er det ett svar; nei. Norge ønsket 

ikke en tettere integrasjon i Norden etter de rammer som ble trukket opp under 

statsministermøtet i København, april 1968. I det minste ble dette tydeligere etter som 

forhandlingene beveget seg fremover, og stadig oftere i norsk disfavør. Det var på tollunions- 

og jordbruksområdet Norge følte de hadde minst å hente, samtidig var det på disse områdene 

man stadig måtte komme med nye innrømmelser. På samme tid ble det fremsatt stadig hardere 

krav fra Sverige og Danmark. Det var aldri intensjonen at man skulle komme frem til en 

avtale, kanskje med unntak av våren 1968. Nordøk var ment å skulle være en pakke, der 

ulemper på et område skulle veies opp mot fordeler på et annet, på denne måten mente man at 

man skulle klare å nå en avtale. Problemet med en slik forhandlingsmåte var at ingen av 

landene egentlig ønsket å forandre på forholdet seg imellom, derfor kom balansespørsmålet 

hele tiden i forgrunnen. De uttalte ambisjonene var store. Sto ambisjonene i stil med (1) 

hvordan utredningene (frem til den preliminære rapporten som ble offentliggjort 3. januar 

1969), og (2) hvordan forhandlingene ble ført frem til sluttavtalen av januar-februar 1970? 

Gjennom det materialet som ligger bak denne oppgaven vil min konklusjon være nei, grunnen 

til dette er at ingen av de nordiske land kunne se at avtalen skulle føre med seg tilstrekkelige 

fordeler utover de fordeler man allerede hadde gjennom det eksisterende nordisk samarbeidet. 

En institusjonalisering av samarbeidet ville ikke være nødvendig for å videreutvikle det 

nordiske samarbeidet. Erfaringen var at de avtaler som kom i stand stegvis på de områder der 

de ulike næringene selv så grunnlag for et samarbeid på tvers av landegrensene, var de mest 

suksessfulle. Det kan tyde på at den norske interessen for Nordøk-prosjektet var mindre enn 

man tidligere har antatt. 

 



 102 

Analysens første del tok opp hensikten og målet med Nordøk, og hva forslagsstillerens ønske 

var, og til slutt hvorfor kom man så langt. Hensikten med Nordøk var å forsøke å løse de 

markedsproblemene som hadde oppstått etter de Gaulles veto mot Storbritannias medlemskap 

i EEC, på kort sikt. Nordøk skulle ikke legge hindringer for et senere medlemskap i EEC for 

noen av de nordiske landene, noe som var det egentlige målet, i det minste for Danmark, 

Norge og til dels Sverige. Hvorfor Nordøk-forhandlingene kom så langt som de gjorde er 

egentlig ganske utrolig, i det minste hvis man bare ser på Nordøk isolert sett. Den viktigste 

grunnen var at forhandlingene utartet seg til å bli et spill om Svarteper. Dette kommer tydelig 

frem, sågar blir det eksplisitt uttalt av handelsminister Kåre Willoch i en samtale med Jan 

Didriksen i Industriforbundet.324  Norge la heller frem forslag til kompromissløsninger eller 

innrømmelser av ulik art, for at forhandlingene ikke skulle stoppe opp. Fra svensk og dansk 

side la man frem stadig nye krav, slik at de andre landene måtte ta et standpunkt, enten å 

trekke seg eller komme med flere innrømmelser. Fra finsk side ble det stadig vanskeligere å 

fortsette forhandlingene, men så lenge EEC-spørsmålet ikke kom i forgrunnen klarte de å 

moderere de sovjetiske synspunktene til en viss grad. Da dette ikke gikk lenger, 

fremforhandlet de en formulering som sa at Finland kunne trekke seg fra forhandlingene, hvis 

det så ut som de andre landene begynte forhandlinger med EEC. Skjedde dette, fraskrev 

finnene seg ethvert ansvar for bruddet.  

 

Oppgavens andre del tok for seg de norske aktørene. Jeg skisserte oppfatningen av Nordøk i 

regjeringen, og om den ønsket en nordisk avtale fremfor en løsning med EEC. Jeg har også 

sett på om den var samstemt. Regjeringen var samstemt i den forstand at det ikke brøt ut en 

strid på bakgrunn av Nordøk, men det var en forskjellig oppfatning internt. Høyre, og til dels 

Venstre, ønsket en avtale med EEC fremfor Nordøk, og da det kom en åpning i EEC etter 

Haag-møtet i desember 1969 ble det en sterkere agitering for å begynne sonderingene mot 

EEC-forhandlinger. Statsminister Borten var i en slags mellomposisjon, så lenge han slapp å 

velge var han fornøyd, men ettersom åpningen av EEC ble tydeligere ble han mer positivt 

innstilt til den nordiske løsningen. Fra opposisjonen og næringslivsorganisasjonene hadde 

man også et delt syn på den nordiske integrasjonsbestrebelsen. Man var på den ene siden 

positivt innstilt til et nordisk samarbeid, men man ønsket ikke en tollunion. Verken 

Industriforbundet eller Rederiforbundet kunne se noen fordeler av en nordisk tollunion.  

                                                 
324 Notat 8.7.1968. Møte mellom Willoch og Jan Didriksen fra Industriforbundet. Privat arkiv 636 Norges 
Industriforbund. Eske 2170. 6.9 Internasjonalt samarbeide. Nordisk tollunion 1968 
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Avslutningsvis vil jeg trekke frem en kommentar av Bratteli etter Bortens redegjørelse for 

Nordøk-saken til Stortinget 13. mai 1968. Bratteli kommenterte det kommende 

utredningsarbeidet i Nordøk med å henvise til det som skjedde på 1950- tallet.  

 

Når vi skal vurdere dette med vedtak først og deretter utredning eller omvendt vil jeg et øyeblikk 
gjenkalle i erindringen det som skjedde i Norden i 1950- årene, da vi med et oppbud av meget kyndige 
og i hvert fall i starten meget interesserte og aktive tjenestemenn satte i gang en meget bred utredning 
om det økonomiske samarbeidet i Norden. Kort tror jeg en kan si at dette prosjektet ble utredet i hjel, og 
det er klart at en nå skal legge arbeidsplaner for det videre arbeid, er det viktig at en ikke taper dette av 
minnet. Utredninger kan legges opp slik at en utreder i hjel det en sier er siktepunktet eller formålet med 
utredningene.  
…Men vi husker jo at den gang var situasjonen den – særlig her i Norge – at næringsorganisasjonene 
var meget kompakt imot de prosjekter som var under utredning. De borgerlige partiene var imot. 
Arbeiderpartiet og den daværende regjering var prinsipielt for å søke et resultat av dette og hadde støtte 
av Landsorganisasjonen, men Arbeiderpartiet og regjeringen tok det politiske standpunkt under hele 
denne prosessen at en ikke alene ville forsøke å forsere denne saken frem fra norsk side så lenge det var 
en såpass massiv motstand, særlig da fra næringsorganisasjonenes side.325  

 

 

Trygve Brattelies frykt for at Nordøk skulle havne i samme spor som tidligere forhandlinger 

var høyst reel, og i ettertid er det lett å se likhetene mellom de tidligere forhandlingene og 

Nordøk.  

 

Den tredje delen av oppgaven så på problemområdene under forhandlingene. Gjennom disse 

ble det tydelig at forhandlingene var et spill. Sverige var det eneste landet som kunne 

forhandle ut fra en helhetlig strategi, da det var det eneste landet som ikke trengte å ta en 

rekke forbehold til en avtale. Dermed kunne de fremsette harde krav, samtidig som de kunne 

be de andre landene om innrømmelser. Fra finsk side hadde man store problemer med å 

fremsette egne krav, da de var urolige for sovjetisk innblanding og reaksjon. Målet om 

Nordøk var ikke realistisk gjennom de forhandlingene de førte. 

 

Oppgavens fjerde del omhandlet faktorer utenfor Norden. Spenningsfeltet mellom Nordøk og 

EEC er den utenforliggende faktoren til at samarbeidet ikke lot seg realisere. Tanken om 

”nordisk samhold” fungerte ikke like sterkt som pådriver for samarbeid som tanken om 

”europeisk samling” gjorde for de seks EEC-landene. Da åpningen i EEC kom, forlot 

Danmark, Norge og til dels Sverige den nordiske arenaen.  

 

                                                 
325 Stortingsdebatt mandag 13. mai 1968 på grunnlag av Statsminister Bortens redegjørelse i Stortinget 7. mai 
1968 om planene for et utvidet økonomisk samarbeid i Norden. Norges Rederiforbunds arkiv Bind V 7b Nordisk 
samarbeid 
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Avslutningsvis vil jeg peke på en uttalelse av den svenske statsministeren Tage Erlander til 

den finske statsministeren Koivisto: 

 
Men, sade han, de där norrmännen är lite svåra, eftersom de vann andra världskriget.326 

 
Sitatet sier noe om hvordan partene så på hverandre og seg selv. Det var ikke fra norsk side 

man var vanskelige, man var vanskelige fra alle kanter. Balanseproblematikken på de ulike 

feltene var det som felte prosjektet, sammen med den ytre faktoren EEC og Sovjetunionen. 

Dette illustreres gjennom den finske holdningen til atomkraftsamarbeidet, danskenes holdning 

til jordbruket, svenskenes manglende forståelse for de andre landenes økonomiske 

underlegenhet ovenfor Sverige. Og det norske ambivalente forholdet til å endre syn på en 

liberalisering av jordbruket i forhold til fisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
326 Kovisto Mauno (2001) s. 347 
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