
Folketinget — Erhvervsudvalget
Christiansborg, den 2. november 2004

Til
udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

Ad 
B 5 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af ”Overenskomst mellem Danmark, Estland, Finland,
Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige om Den Nordiske Investeringsbank”.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

Ønske om fremrykket vedtagelse af ratifikationen af NIB

Økonomi- og Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at det var ønskeligt, om Folketinget kunne ratificere
overenskomsten om den udvidede Nordiske Investeringsbank, NIB, senest 30 dage før 1. januar, der er den
tidligste ikrafttræden af overenskomsten om den udvidede bank (jf. B 5, artikel 17). 

Økonomi- og Erhvervsministeriet ønsker altså, at Folketingets 2. behandling af beslutningsforslaget i
folketingssalen finder sted senest torsdag 2. december 2004. Dette vil kræve en justering af tidsplanen, så
betænkning afgives f.eks. torsdag 25. november 2006. Ministeriet har tilbudt at skære ned på svartiden på
spørgsmål med ca. en uge.

Med venlig hilsen
Finn Skriver Frandsen,

udvalgssekretær.

Erhvervsudvalget
B 5 - Bilag 3
Offentlig            



Fra: Anders Friis Brorholt (DEP) [mailto:AFB@OEM.DK] 
Sendt: 2. november 2004 11:31
Til: Finn Skriver Frandsen
Cc: Karen Munk Christensen; Birgitta Jacobsen (DEP); Christian von Pein (DEP)
Emne: Anmodning om ændring af tidsplan for behandling af B5 i Folketingets Erhvervsudvalg
Prioritet: Høj
Kære Finn.
 
Mhp. at Danmark kan ratificere B 5 om indlemmelse af de baltiske lande i Den Nordiske Investeringsbank inden udgangen af
november måned 2004, vil jeg gerne anmode om, at behandlingen i Folketingets Erhvervsudvalg fremskyndes en smule i forhold
til den udsendte tidsplan for behandling i udvalget (B 5 - bilag 2).
 
De baltiske lande vil blive medlemmer af NIB's ejerkreds pr. 1. januar 2005, såfremt dokumenterne ratificeres i alle
medlemslande inden d. 30. november 2004, jf. artikel 17 i B 5.
 
Siden de konkrete forhandlinger stod på med de baltiske lande i løbet af efteråret 2003, har der været lagt op til, at den  1. januar
2005 skulle være dagen, hvor de baltiske lande skulle blive medlemmer af Den Nordisk Investeringsbank. Denne dato har været,
og vil også fremover være, en milepæl for det nordisk-baltiske økonomiske samarbejde.
 
Især da det praktisk kan lade sig gøre, at ratificere aftalen inden udgangen af november måned 2004, vil det være kedeligt, hvis
dagen for ikrafttrædelsen af det nye samarbejde skal udskydes.
 
Transitionsfasen i relation til den opbygning af den nye organisation, er en ganske omstændelig proces, hvor samtlige 8
medlemslande er involveret og hvor diverse nye ledende organer skal overtage rorpinden.
 
Vurderingen er, at selv en uges udskydelse vil skabe megen forvirring i landene og i selve organisationen - ikke kun i den første
uge, men også i hele året 2005, da det vil få konsekvenser for såvel revision af regnskaber mv. som for ansvarsfordelingen
mellem de nye og gamle ledende organer.
 
Rent praktisk vil det absolut være en fordel, at de baltiske lande indtræder samtidigt med at et nyt regnskabsår begynder. Denne
skæringsdato er bl.a. vigtig i forbindelse med medlemslandenes garantistillelse, som træder i kraft samtidigt med
overenskomstens ikrafttrædelse, samt for dividendeudbetalinger for regnskabsåret 2005.
 
Såfremt ikrafttrædelsesdatoen skal udskydes, bør de baltiske lande endvidere ikke være medansvarlige for den periode af
2005-regnskabet, hvor de officielt ikke er medlemmer af banken. Dette kan skabe problemer i forbindelse med revisionen af
regnskabet for 2005, hvorfor der i så fald principielt bør laves to revisioner af regnskabet for regnskabsåret 2005.
 
Dertil skal yderligere gøres opmærksom på det forhold, at der i overgangsfasen - januar - maj 2005 - så at sige vil være 2
bestyrelser og 2 kontrolkomitteer.
 
Den gamle bestyrelse og den gamle kontrolkomitee har som en sidste opgave, at revidere og godkende regnskabet for året 2004.
 
Den nye bestyrelse skal varetage opgaverne for 2005.
 
Medlemslandenes - nye som gamle - parlamenter og regeringer har valgt repræsentanter til bestyrelse og kontrolkomitee pr. 1.
januar 2005, og de gamle ledende organer vil træde tilbage i forbindelse med overgangen.
 
Hvis overenskomsten ikke træder i kraft pr. 1. januar 2005, vil der således i bedste fald være uklarhed, men sikkert også stor
forvirring, om, hvilke personer, der er medlemmer af hvilket ledende organ, og hvem der reelt er ansvarlige for bankens
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dispositioner.
 
Vurderingen er på ovenstående baggrund, at det vil være en stor fordel for den nye organisation, hvis indlemmelsen af de
baltiske lande i Den Nordiske Investeringsbank som planlagt kan finde sted pr. 1. janaur 2005.
 
Med henblik på at finde en løsning på problemet kan Økonomi- og Erhvervsministeriet foreslå, at der skæres en uge af
ministeriets svartid i den planlagte udvalgsbehandling af beslutningsforslaget, således at fristen for svar fra Økonomi- og
Erhvervsministeriet ændres fra d. 18. november 2004 til d. 11. november 2004. Dette burde give en ekstra uge i sidste ende og
dermed medvirke til at sikre, at den planlagte ikrafttrædelse kan finde sted som hidtil forudsat.
 

Med venlig hilsen
 
Anders
 

Anders Friis Brorholt 

Ministersekretær
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Direkte telefon:  33 92 45 51
Mobil:  24 27 38 18
E-mail: afb@oem.dk
www.oem.dk
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