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Møte for lukkede dører 
torsdag den 13. juni 1963 kl. 11.30 

 
President: L a n g h e l l e .  

 

D a g s o r d e n :  

 
1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 

fortrolige avtaler inngått med fremmede stater i 1962 
(innst. S.C.). 

2. Innstilling fra den forsterkede utenriks- og 
konstitusjonskomite om forlenget gyldighet av fullmakter 
til å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske 
«Off Shore Procurement Program» m.v. (innst. S.D., jfr. 
St.prp. nr. 109). 

3. Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og 
industrikomite om ikke-behandling av St.prp. nr. 37 for 
1962-63 om kjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk 
Kvælstofaktieselskab (innst. S. E., jfr. St.prp. nr. 
37). 
 
Etter forslag av presidenten ble enstemmig besluttet: 

1. Møtet holdes for lukkede dører. 

2. Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 54 
nevnte funksjonærer gis adgang til møtet.  

3. Byråsjef Eilif Andersen i Industridepartementet får 
adgang til møtet under behandlingen av sakene 2 og 3 
 

 S a k  n r . 1   

  
 
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 

fortrolige avtaler inngått med fremmede stater i 1962 (innst. 
S.C.). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
Utenriksdepartementets melding til Stortinget om 

fortrolige avtaler som er inngått med fremmede stater i 1962 
- vedlegges protokollen. 

 
 

V o t e r i n g :   

 
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
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S a k  n r .  2  

 
 
Innstilling fra den forsterkede utenriks- og 

konstitusjonskomite om forlenget gyldighet av fullmakter til 
å inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off 
Shore Procurement Program» m.v. (Innst. S.D., jfr. St.prp. 
nr. 109). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
  
De fullmakter som er gitt Kongen eller den han 

bemyndiger i forbindelse med Norges deltakelse i det 
amerikanske «Off Shore Procurement Program», jfr. senest 
St.prp. nr. 114 for 1960-61 og Stortingets vedtak av 27. mai 
1961, gis gyldighet til og med 30. juni 1965 for et samlet 
kontraktsbeløp av inntil kr. 400 000 000. 

V o t e r i n g :   

 
Komiteens innstilling bifaltes mot 2 stemmer. 

S a k  n r . 3  

 
 
Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og 

industrikomite om ikke-behandling av St.prp. nr. 37 for 1962-
63 om kjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk 
Kvælstofaktieselskab (Innst. S.E., jfr. St.prp. nr. 37). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
St.prp. nr. 37 for 1962-63, om kjøp av aksjer i Norsk 

Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, tas ikke under 
behandling av dette Storting. 

 

V o t e r i n g :   

 
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
  
Presidenten

 

: Presidenten vil gjerne minne 
representantene om at alle hemmelige dokumenter må innleveres 
- det gjelder også de hemmelige dokumenter angående Hydro-
saken. 

Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 
bemerkning. 
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Møtet hevet kl. 11.35. 
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