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Møte for lukkede dører 
mandag den 12. juni 1972 kl. 10.45. 

 
President: H a m m o n d  R o s s b a c h .  

 

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

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 
fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1971. 
(Innst. S.A.) 

 
Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: 

1. Møtet holdes for lukkede dører. 

2. Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 61 
nevnte funksjonærer gis adgang til møtet. 
 
Presidenten:

Den innkalte vararepresentant for Buskerud fylke, 
advokat Ola Ruud, har tatt sete. 

 Representantene Aase Lionæs, Håkon Johnsen, 
Austrheim og Edvardsen, som har hatt permisjon, har igjen 
tatt sete. 

D a g s o r d e n e n .  

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 
fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1971. 
(Innst. S.A.) 

 
Knut Frydenlund

Innstillingens punkt 1 omfatter en avtale inngått ved 
brevveksling mellom Norge og Sovjetunionen av 11. februar 
1971 vedrørende Luftfartsavtalen av 1956. Brevvekslingen er 
her gradert fortrolig dels fordi det fra norsk side gis 
tilsagn om at norske luftfartsmyndigheter vil medvirke til at 
det sovjetiske luftfartsselskap oppnår visse rettigheter i 
tredjeland, nemlig Canada, og dels fordi den inneholder 
regler av rent forretningsmessig innhold. 

 (sakens ordfører): De saker som er lagt 
fram og omtalt i innstillingen, er ikke av de helt store, og 
jeg skal derfor her begrense meg til å gå inn på hvorfor de 
blir behandlet som fortrolige eller hemmelige. 

Innstillingens punkt 2 omfatter to fortrolige 
brevvekslinger av 3. juni 1971 med Portugal om begrensning av 
Portugals og Macaos eksport til Norge av visse tekstilvarer. 
Begrunnelsen for at denne sak er fortrolig, er at det ikke er 
ønskelig at tredjeland skal få kjennskap til hvilke 
kvantitative restriksjoner de er gått med på i forholdet til 
Norge. Slike avtaler behandles altså fortrolig av hensyn til 
produsentlandets forhandlingsposisjon overfor tredjeland. 

Innstillingens punkt 3 vedrører et fortrolig memorandum 
av 23. juni 1971 om luftfartsrettigheter i tilknytning til 
Luftfartsavtalen med Indonesia av samme dag. Det er her tale 
om visse begrensninger som partene gjensidig vil etterleve i 
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forhold til tredjeland. Dersom dette ikke var fortrolig, 
ville det kunne berøre partenes forhandlingsposisjon overfor 
tredjeland. 

Mer var det ikke. 
 
Presidenten:
 

 Flere har ikke forlangt ordet. 

Komiteen hadde innstillet: 
 
Forelegget med fortrolig oversikt over overenskomster 

som Norge har inngått med fremmede stater i 1971 - 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. 10.50. 
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