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Møte for lukkede dører 
fredag den 18. mai 1973 kl. 11.45. 

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

 

D a g s o r d e n  (nr. 4): 

 
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 

fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1972 
(Innst. S.B.) 

 
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. 
 
Presidenten:

For Vest-Agder fylke: Lege Hroar Stange, for Hedmark 
fylke: Sekretær Aage Søgård, for Nordland fylke: 
Bygningskontrollør Joralf Johnsen, for Oslo: 
Opplysningssekretær Thorbjørn Berntsen og jernbanedirektør 
Kåre Kristiansen, og for Rogaland fylke: Gårdbruker og 
bankkasserer Torbjørn Sletten. 

 Følgende innkalte vararepresentanter har 
tatt sete: 

 
Dagsordenen. 
 
Knut Frydenlund

Avtalen med Singapore, som trådte i kraft 26. oktober 
1971, er inngått i tilknytning til en tilleggsavtale av samme 
dato til luftfartsavtalen av 20. desember 1966.  Den 
innebærer forskjellige modifikasjoner for så vidt angår 
kapasitetsbegrensninger, ruter og trafikkrettigheter. 

 (ordfører for saken):  Dette er en sak 
uten noen stor dramatikk.  Utenrikskomiteens innstilling 
gjelder tre overenskomster som er inngått i form av 
fortrolige protokoller og brevvekslinger: én med Singapore og 
to med Japan. 

De to avtalene med Japan gjelder handelen mellom Norge 
og Japan i periodene 1. oktober 1971 til 30. september 1973, 
samt perioden 1. oktober 1972 til 30. september 1973.  Det 
blir her fastsatt under hvilke forhold de to land skal 
utstede lisenser for forskjellige nærmere angitte varer, 
iverksette frivillige kontrolltiltak og innlede 
konsultasjoner.  Som vedlegg til avtalene følger referater 
fra handelsforhandlingene og gjengivelse av forskjellige 
muntlige erklæringer vedrørende gjennomføring av landenes 
politikk for ikke-forstyrrende markedsføring. 

Det er generell praksis at enkelte av disse vedleggene 
er fortrolige.  Årsaken er at det ikke er ønskelig at 
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tredjeland skal få kjennskap til de enkelte bestemmelser i 
avtalene. 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
Utenriksdepartementets melding om fortrolige 

overenskomster som Norge har inngått med fremmede stater i 
1972 - 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. 11.50. 
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