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Møte for lukkede dører 
fredag den 10. desember 1948 kl. 9. 

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

 
Presidenten:

Der foreligger følgende skrivelse av 24. november 1948 
fra Industridepartementet til Stortingets presidentskap: 

 Presidenten foreslår at møtet holdes for 
lukkede dører og at Regjeringens medlemmer samt de i 
forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer gis adgang til 
møtet.  Det ansees som bifalt. 

«Hemmelig St.prp. nr. 69 for 1947 om oppgjør 
vedrørende Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab og 
Nordisk Lettmetall A/S, Innst. S. F. av 20. juni 1947 og 
Stortingets forhandlinger i lukket møte 5. juli 1947. 
 Industridepartementet finner det ønskelig i 
anledning av den administrative behandling av de saker 
som er omhandlet i ovennevnte proposisjon m.v. å kunne 
offentliggjøre visse deler av proposisjonen og 
innstillingen og eventuelt også et utdrag av Stortingets 
forhandlinger.  Man tillater seg derfor å anmode det 
ærede Presidentskap om å foranledige at Stortinget 
treffer beslutning herom.  Når vedtak om 
offentliggjørelse er tatt, vil en konferere med 
Utenriksdepartementet om de spørsmål som berører 
utenrikspolitiske spørsmål.» 
Presidenten foreslår at de i skrivelsen omhandlede 

dokumenter blir å offentliggjøre etter presidentskapets 
nærmere bestemmelse.  Ingen innvending er gjort mot det og 
det ansees som bifalt. 

Der foreligger videre følgende skrivelse av 25. november 
1948 fra forsvarsministeren til Stortingets president: 

«Stortingsmelding nr. 56.  Om nedleggelse av tyske 
batterier.  Hemmelig. 
 Under behandlingen i hemmelig stortingsmøte den 18. 
november d. å. uttalte Forsvarsdepartementets sjef, på 
foranledning av et innlegg fra representanten Benum, at 
han gjerne ville gjennomgå Stortingsmelding nr. 56 med 
sikte på å gi et forslag om de strykninger som burde 
finne sted ved eventuell offentliggjørelse. 
 Forsvarsdepartementet tillater seg med dette å 
oversende et eksemplar av Stortingsmelding nr. 56 med 
utkast til strykninger, for det tilfelle at det ærede 
Presidentskap skulle fatte bestemmelse om 
offentliggjørelse.» 
Presidenten foreslår også for dette skrivs vedkommende 

at de i skrivet omhandlede dokumenter blir å offentliggjøre 
etter presidentskapets nærmere bestemmelse.  Ingen innvending 
er gjort, og det anses som bifalt. 

 
Saken er offentliggjort i:   
St.meld. nr. 56, (delvis),  
Innst. S. nr. 290.   
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Beh. i Stortinget side 2628. 
 
 
 
Referat 
 
Forestilling fra Norges Banks representantskap 

vedkommende okkupasjonskontoen. 
 
Presidenten:

 

 Presidentskapet innstiller på at denne 
forestilling oversendes Regjeringen. 

Wright:  Det er kanskje noe uvanlig at en henvendelse av 
denne art fra Norges Bank kommer hit til Stortinget som 
hemmelig sak.  Årsaken er den at angående dette spørsmål og 
utformningen av Norges Banks forslag var det konferert med 
statsråd Meisdalshagen, som uttalte ønsket om at saken først 
ble sendt Finansdepartementet så det kunne få anledning til å 
uttale seg før saken ble offentliggjort og kom under 
alminnelig diskusjon.  Representantskapet i Norges Bank fant 
imidlertid at man ikke kunne unnlate å sende saken den 
vanlige vei, nemlig til Norges Storting, men da som hemmelig 
sak, for å imøtekomme finansministerens anmodning.  Det 
ligger jo da i Stortingets hånd hvorvidt man vil 
offentliggjøre den eller ikke, men jeg synes det ville være 
rimelig at man imøtekommer finansministerens anmodning om å 
få sende saken over til Finansdepartementet som hemmelig sak. 

Jeg vil samtidig uttale at jeg håper, når 
Finansdepartementet har fått anledning til å gå gjennom denne 
henvendelse og har kommet med sine bemerkninger, at den da 
straks offentliggjøres.  Den berører jo slike umåtelig 
viktige spørsmål for hele vårt økonomiske liv at det er 
rimelig at den snarest mulig kommer til alminnelig offentlig 
diskusjon. 

 

V o t e r i n g: 

  
Presidentskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 

bemerkninger. 
 

Møtet hevet kl. 9.10. 
 


	Votering:

