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Møte for lukkede dører 
onsdag den 1. februar 1950 kl. 13. 

 
President: J o h a n  W i i k .  

 
D a g s o r d e n :  
 
Referat. 
 
Etter forslag av presidenten besluttedes enstemmig: 

1. Møtet holdes for lukkede dører. 

2. Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 54 
nevnte funksjonærer gis adgang til møtet. 
 
S t a t s r å d  G u n d e r s e n  overbrakte en kgl. 

proposisjon (se nedenfor under Referat). 
 
Presidenten: Der er kommet en skrivelse til 

presidentskapet fra Forsvarsdepartementet, som presidenten 
vil referere: 

«Ad hemmelig St.prp. nr. 104 (1949) om samtykke til 
å slutte avtale med De forente stater om mottakelse av 
materiell til forsvaret. 

Ovennevnte proposisjon, som ble behandlet av 
Stortinget for lukkede dører den 14. juli 1949, var 
gjort hemmelig på grunn av at våpenhjelp-saken på det 
daværende tidspunkt ennu ikke var ferdigbehandlet av de 
amerikanske myndigheter (jfr. proposisjonen VIII side 
4). Da dette hensyn ikke lenger foreligger, og da 
Forsvarsdepartementet i nær fremtid akter å fremme en 
ordinær proposisjon om våpenhjelp-spørsmålet, tør en be 
det ærede Presidentskap om snarest mulig å dra omsorg 
for at proposisjonen og dokumentene i forbindelse med 
stortingsbehandlingen blir gjort offentlige. 
Offentliggjørelsen1

I henhold til dette foreslår presidenten at nevnte 
dokumenter blir å offentliggjøre - og anser det som bifalt. 

  må senest finne sted innen den nye 
proposisjon fremmes i statsråd; om dette tidspunkt vil 
Stortingets kontor bli holdt underrettet.» 

 
Referat: 
 
Kgl. prp. om Stortingets samtykke til godkjenning av en 

dansk-norsk protokoll av 25. mai 1949 om 
fredningsbestemmelser på Øst-Grønland. 

Enst.: Tilstilles utenriks- og konstitusjonskomiteen. 
 
Protokollen ble derefter opplest uten å foranledige noen 

bemerkning. 

                                              
1 Offentliggjort i Dok. nr. 2 for 1950. 
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Møtet hevet. 

 
 
 


