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Møte for lukkede dører 
torsdag den 25. januar 1973 kl. 11. 

 
President:  I n g v a l d s e n .  

 

D a g s o r d e n  (nr. 3): 

 
Innstilling fra Stortingets presidentskap om gave fra 

Stortinget til H. M. Kong Olav V til hans 70-års dag 2. juli 
1973 (Innst. S.A.) 

 
Etter forslag av presidenten ble enstemmig besluttet: 

1. Møtet settes for lukkede dører. 

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

 

 Jeg har ingen innvending mot den 
foreliggende innstilling, men det er noe uklart for meg 
hvorfor saker av denne art blir forelagt Stortinget, og da 
som hemmelige saker.  Jeg vil gjerne spørre:  Er det av 
formelle, budsjettmessige grunner at denne bevilgning må gis 
av Stortinget, eller er det for å skape en spesiell 
festivitas omkring den gave som skal gis? 

Stortingspresident Leif Granli:

Det er vel den grunn som ligger bak, og derfor har man 
fulgt denne tradisjonen. 

 Til det spørsmål som 
representanten Oftedal kom med, er det ikke annet å si enn at 
det for det første er en gammel tradisjon, og for det annet 
er det for at representantene fritt kan få si sin mening; for 
Kongehuset skal ikke diskuteres offentlig. 

 
Presidentskapet hadde innstillet: 
 

I. 
 
Presidentskapet bemyndiges til på Stortingets vegne å 

overbringe H. M. Kong Olav V en gave på hans 70-års dag 2. 
juli 1973. 

 
II. 

 
Utgiftene, ca. kr. 60.000,-, til innkjøp av gaven til 

H. M. Kongen dekkes av bevilgningen for 1973 under 
statsbudsjettets kap. 2309, Tilfeldige utgifter. 
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V o t e r i n g :  

 
Presidentskapets innstilling bifaltes enstemmig. 
 
Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 11.05. 
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