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Møte for lukkede dører 
mandag den 9 desember 1946 kl. 13. 

 
President: N a t v i g  P e d e r s e n .  

 

D a g s o r d e n :  

 
Referat. 
 
Presidenten:

Videre foreslår presidenten at Regjeringens medlemmer og 
de i forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer gis adgang 
til møtet - og anser det som vedtatt. 

 Presidenten foreslår møtet satt for lukkede 
dører - og anser det enstemmig vedtatt. 

 
S t a t s r å d  O f t e d a l   overbrakte en kgl. proposisjon 

(se nedenfor under Referat). 
 
Referat. 
 

1. Kgl. prp. om innhentelse av Stortingets samtykke til at 
det i forbindelse med en norsk-polsk varebytte- og 
betalingsordning ytes Polen en kreditt, stor 
kr. 35.000.000 til innkjøp av norske varer. 
 Enst.: Tilstilles finans- og tollkomiteen. 

2. Stortingets presidentskap meddeler at det i henhold til 
forretningsordenens § 12, siste ledd, har besluttet at 
kgl. meld. om forhandlinger med Storbritannia om Norges 
fiskerigrenser ikke tas under behandling av inneværende 
års storting. 
 Enst.: Vedlegges protokollen. 
 
Protokollen for det hemmelige møte referertes og 

foranlediget ingen bemerkning. 
 
Presidenten:
 

 Forlanger noen ordet før dette møte heves? 

Wright:

 

 Det er nå ikke så mange dager igjen til 
Stortinget skal oppløses, og jeg tror man vil imøtekomme 
manges ønske i denne sal, om den ærede utenriksminister, før 
vi trer fra hverandre, vil gi Stortinget - gjerne for lukkede 
dører - en redegjørelse om hvordan forhandlingene med Sovjet-
Russland skrider fram.  Vi ser av avisene at en del av 
delegasjonens medlemmer nå er kommet tilbake til Norge, og 
man må vel da gå ut fra at den første fase av forhandlingerne 
er tilendebrakt.  Jeg skulle tro at det ville være nokså 
rimelig, om Stortingets representanter ble holdt à jour om 
hvorledes forhandlingene forløper. 
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Presidenten:

 

 Presidenten skal bringe det uttalte ønske 
til utenriksministerens kunnskap. 

Møtet hevet kl. 13.5. 
 
 


	Dagsorden:

