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Møte for lukkede dører 
fredag den 29. januar 1960 kl. 12.50. 

 
President: H ø n s v a l d .  

 
D a g s o r d e n :  
 
Referat. 
 
Presidenten: Presidenten foreslår at møtet holdes for 

lukkede dører - og anser det som bifalt. 
Videre foreslår presidenten at Regjeringens medlemmer og 

de i forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer gis adgang 
til møtet - og anser det som bifalt. 

Det foreligger et brev fra Utenriksdepartementet til 
Stortingets Presidentskap datert 20. januar 1960, sålydende: 

«Hannevig-saken (og Jones-saken). 
Utenriksdepartementet har under utarbeidelse en 

åpen melding til Stortinget om Hannevig-saken (og Jones-
saken). Saken har tidligere på forskjellige stadier vært 
forelagt for Stortinget: 

St.med. nr. 8-(1928), jfr. Innst. S. nr. 200-
(1928), behandlet av Stortinget 19. juni 1928 
(Stortingsforhandlinger 1928 7 b. s. 2246). 

St.med. nr. 9-(1931), jfr. Innst. S. nr. A (1931), 
behandlet av Stortinget 20. februar 1931. 

St.med. nr. 10-(1931), jfr. Innst. S.E.-(1931), 
behandlet av Stortinget 24. juni 1931. 

St.med. nr. 16-(1934), jfr. Innst. S.H.-(1934), 
behandlet av Stortinget 21. juni 1934 og Innst. S.A.-
(1935), behandlet av Stortinget 10. april 1935. 

St.med. nr. 15-(1936), jfr. Innst. S.D.-(1936), 
behandlet av Stortinget 19. mars 1936. 

St.prp. nr. 80-(1945-46), jfr. Innst. S.C.-(1947), 
behandlet av Stortinget 11. juli 1947. 

St.prp. nr. 17-(1935) (Jones-saken), jfr. Innst. 
S.A.-(1935), behandlet av Stortinget 24. juni 1935. 

I den melding som nå er under utarbeidelse, er det 
naturlig innledningsvis å gi en oversikt over de 
Stortingsdokumenter som tidligere foreligger i saken. 
Imidlertid er samtlige Stortingsdokumenter i Hannevig-
saken - bortsett fra St.med. nr. 8-(1928) med tilhørende 
innstilling og debatt - hemmelige og kan derfor ikke 
refereres i en åpen Stortingsmelding. 

Da Hannevig-saken nå er endelig avsluttet ved Court 
of Claims’ dom av 8. april 1959, skulle bakgrunnen for 
dokumentenes hemmelig-stempling være bortfalt, og 
Utenriksdepartementet tør derfor foreslå at 
Presidentskapet frigir samtlige trykte dokumenter i 
Hannevig-saken (og Jones-saken). Utenriksdepartementet 
antar derimot ikke at det skulle være noen grunn til å 
frigi referatene fra de hemmelige Stortingsmøter i 
saken. 
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    For Utenriksministeren: 
                                                   

        Bredo Stabell (sign.)   
                                                                      
       Sv. Gjellum (sign.)» 

 
Presidenten foreslår at 
St.med. nr. 9 og innst. S.A. for 1931, 
St.med. nr. 10 og innst. S.E. for 1931, 
St.med. nr. 16 og innst. S.H. for 1934 samt 
innst. S.A. for 1935, 
St.med. nr. 15 og innst. S.D. for 1936, 
St.prp. nr. 80 for 1945-46 og innst. S.C. for 1947, og 
St.prp. nr. 17 for 19351) 

ikke lenger blir å behandle som hemmelige. 
- 

 

V o t e r i n g :  

Presidentens forslag bifaltes enstemmig. 
 
Protokollen ble deretter opplest og foranlediget ingen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 12.55. 
 
 
 

                                              
1 opphevet 11/2-60. 


	Votering:

