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Møte for lukkede dører 
onsdag den 28. januar 1970 kl. 11.30. 

 
President: G r a n l i .  

 

D a g s o r d e n  (nr. 1): 

 

1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 
hemmelige overenskomster med fremmede stater i 1968 
(Innst. S.A.) 

2. Referat. 
 
Etter forslag av presidenten ble enstemmig besluttet: 

1. Møtet holdes for lukkede dører. 

2. Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 61 
nevnte funksjonærer gis adgang til møtet. 
 
Innstilling S.A. og debatt ikke offentliggjort. 
 
Presidenten:

 

 Den innkalte vararepresentant for Vest-
Agder fylke, lærer Torvald Kvinlaug, har tatt sete. 

Dagsordenen. 
 
Arne Kielland:

Jeg tok ikke ordet straks fordi jeg gikk ut fra at 
saksordføreren ville gjøre det.  Jeg synes den lille lappen 
vi har fått utlevert fra utenriks- og konstitusjonskomiteen, 
er et veldig spinkelt grunnlag å slutte seg til ting på.  Jeg 
ville synes det var rimelig - og jeg vil iallfall etterlyse - 
at saksordføreren kommer med noen tilleggsopplysninger, 
eventuelt at en statsråd gjør det. 

 Dette er første gangen mange av oss nye 
representanter er med på et hemmelig stortingsmøte, og en får 
unnskylde at vi kanskje er litt usikre på hvordan dette skal 
gripes an. 

 
Knut Frydenlund

Når det gjelder det amerikansk-norske memorandum av 23.-
27. februar 1968, er det en avtale som omhandler 
administrative ordninger, konsultasjoner og 
finansieringsordninger i forbindelse med anskaffelse av 
forsvarsmateriell og tjenester.  Memorandumet innrømmer norsk 
industri visse lettelser for å unngå den forskjellsbehandling 
som amerikanerne har når det gjelder kjøp av varer fra 

 (ordfører for saken):  Egentlig hadde 
jeg ikke tenkt å ta ordet i denne saken.  Den har vært 
behandlet av utenrikskomiteen, og vi har ikke funnet noen 
grunn til å kommentere disse to overenskomster, som mer er av 
rutinemessig art.  Men siden representanten Kielland ber om 
det, skal jeg kort nevne hva disse overenskomstene går ut på. 
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utlandet, og også visse lettelser i forbindelse med 
amerikanske tollbestemmelser. 

Når det gjelder den annen sak, om Loftleidirs 
landingsrettigheter, var bakgrunnen at Loftleidir ønsket å 
sette inn en raskere og større flytype enn den som tidligere 
har vært anvendt.  Denne protokollen innebærer en utvidelse 
av Loftleidirs årskapasitet fra 37 000 passasjerer til 39 000 
passasjerer, og også en del bestemmelser om at Loftleidir gis 
tillatelse til å transportere skandinaviske sjømenn til og 
fra Skandinavia til de samme reduserte priser som anvendes av 
SAS. 

Dette er da hovedinnholdet i de to overenskomster. 
 
Presidenten:
 

 Flere har ikke forlangt ordet. 

Komiteen hadde innstillet: 
 
Forelegget med oversikt over hemmelige overenskomster 

som Norge har inngått med fremmede stater i 1968 - vedlegges 
protokollen. 

 

V o t e r i n g :  

 
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
 
Protokollen ble deretter opplest og foranlediget ingen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 11.40. 
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