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Møte for lukkede dører 
mandag den 10. juni 1974 kl. 9.30. 

 
President: G u t t o r m  H a n s e n .  

 

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

 
Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 

fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1973 
(Innst. S.A.) 

 
Presidenten:

Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 61 
nevnte funksjonærer foreslås gitt adgang til møtet.  - Det 
anses bifalt. 

 Presidenten foreslår at dette møte holdes 
for lukkede dører. - Det anses bifalt. 

Representantene Jens P. Flå, Kåre Stokkeland, Paul 
Thynnes og Einar Nyheim som har hatt permisjon, har igjen 
tatt sete. 

De innkalte vararepresentanter, for Aust-Agder fylke 
informasjonssjef Gunnar Edv. Gundersen, for Oppland fylke 
forretningsfører Magne Mælumshagen og redaktør Asbjørn 
Ringen, for Østfold fylke gruppesekretær Gunnar Skaug, 
kontorsjef Sigurd Holemark og baneformann Rolf Haugland, har 
tatt sete. 

 
Dagsordenen. 
 
Erik Gjems-Onstad:

 

 Jeg er av dem som kanskje fordi jeg 
er ny her, har vanskelig for å forstå hvorfor dette skal være 
hemmelig.  Jeg har spesielt vanskelig for å forstå det i og 
med at dette er inngåtte avtaler og Stortinget bare skal ha 
en meddelelse om dem.  Jeg finner det enda vanskeligere å 
forstå fordi to av avtalene, så vidt jeg kan se av den korte 
tekst vi har fått, innebærer en begrensning i våre 
rettigheter eller muligheter.  Jeg synes derfor det er 
vanskelig bare å stemme for at meldingen vedlegges 
protokollen så lenge jeg sant å si etter de dokumentene som 
her foreligger, har uhyre vanskelig for å forstå hensikten 
både med hemmelig møte og med at saken forelegges for 
Stortinget, og hva avtalene inneholder. 

Presidenten:

 

 Presidenten vil bemerke at ifølge 
Grunnlovens § 75 g skal Stortinget ha melding om de 
overenskomstene som Kongen på statens vegne har inngått med 
fremmede stater.  For en del av disse avtalers vedkommende 
gjelder at grunnlaget for dem er fortrolige brevvekslinger, 
og de har en karakter som gjør at det er like mye omsynet til 
de land som man har inngått avtalene med, som til oss selv 
som gjør at det er nødvendig å behandle dem på denne måte. 
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Komiteen hadde innstillet: 
 
Utenriksdepartementets melding om fortrolige 

overenskomster som Norge har inngått med fremmede stater i 
1973 - vedlegges protokollen. 

 

V o t e r i n g :  

 
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
 
Protokollen ble deretter opplest av sekretæren (Liv 

Aasen) og foranlediget ingen bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 9.35. 
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