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Møte for lukkede dører 
torsdag den 11. desember 1958 kl. 10. 

 
President: H ø n s v a l d .  

 

D a g s o r d e n :  

 
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og 

konstitusjonskomite om fullmakt for Kongen til å inngå 
avtaler med andre medlemsland i NATO om leveranser fra norsk 
industri (innst. S.F., jfr. St.prp. nr. 152). 

 
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. 
 
Presidenten:

 

 Representanten Bruu som har vært 
permittert, har igjen tatt sete. 

Ingvaldsen:

 

 Innstillingen er enstemmig, og jeg har i og 
for seg ikke noe å bemerke til den, men jeg vil peke på at 
proposisjonen og hele behandlingen av saken er hemmelig, og 
jeg kan ikke innse at det er noen som helst fornuftig grunn 
til at en sak som denne skal behandles hemmelig.  Jeg mener 
at det ikke kan være noe vanskelig for vedkommende 
departement å redigere proposisjonen slik at den kan 
behandles som offentlig sak.  Jeg vil tillate meg å anmode om 
at det blir gjort heretter. 

Komiteen hadde innstillet: 

A. Kongen eller den han bemyndiger gis fullmakt til å inngå 
avtaler om leveranser av militært materiell fra norsk 
industri til andre land i NATO. 

B. Kongen eller den han bemyndiger kan slutte kontrakter 
med statens militære bedrifter eller med andre norske 
bedrifter om underleveranser for å oppfylle 
leveringsforpliktelsene som måtte oppstå i henhold til 
avtaler som er inngått i medhold av fullmakt nevnt under 
litra A ovenfor. 
 

V o t e r i n g :  

 
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
 
Protokollen som deretter ble opplest, foranlediget ingen 

bemerkning. 
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Møtet hevet. 


	Dagsorden:
	Votering:

