
St. prp. nr. 102. 1905_1906 
Angaaende forandring af forskjellige parografer i grl1ndloven, 

Udkast 
til 

grundlovsbestemmelser angaaende forandrlng af forskjelllge paragrafer I grundloven. 

A, 

1. Efternrevnte bestemmelsel' 
loven skal herefter Iyde saaledes: 

Alternativ 1. 

§ 9. 

gTUlld· 

Saasnart Kongen, som myndig, tiltrreder 
llegjeringen, aflregger han for Stol'thinget fa1· 
gende E d : I1J eg lover og vreJ'ger, at ville 
l'egjel'e Kongeriget Norge j Overell sLemmel e 
med dbts Konstitution og J .. ove'; saa andt 
hjrelpe mig Gud den Almregtige og Alvidende !» 

Er intet Stol'thing paa den Tid samlet, 
nedlregges Eden skriftlig i Rigsraadet, og 
gjelltages heitideligen af Kongen paa ferste 
Stol'thing. 

§ 11. 

Kongen kal bo inden Riget og maa. 
ikke uden StOl,thingets Samtykke opholde sig 
udell fo), Riget Jrengel'6 end sex Maaneder ad 

angen, medmindl'e han for sill Pel' on vii 
have tabt Ret til Kronen, 

Kongen maa ikke modtage nogen auden 
.Kl'one eller Regjel'ing uden Stol'thingets Sam
Lykke, JlVorlil to Tl'ediedele af Stemmerne ud
fordres. 

§ 12. 

Kongen vrelgel' et Raad af 1l0J'ske Bor· 
gere, som jkke ere yl1gre end 30 Aal', 

Dette Rigsraad skal bestaa af mindst otte Med. 
lemmer, hvoraf den ene er Raadets FOl'mand. 

Kongen fordeler Forretningerne iblan(lt 
Rigsraadets Medlemmer saaledes, som han 
finder aet tjenligt. Til at tage Brede i Rigs
raadet kan Kongen ved overordentlige Leilig. 
heder, foruden Rigsraadets sredval1lige Med
lemmer, tilkalde andre norske Borgere, kun 
ingen Medlemmer af Storthil1get. 

Fadel' og Se-n eller to Bre-dre maa ei paa 
samme Tid have Srede i Rigsraadet, 

§ 13. 

Kongel1 kan i den U dstrrekl1illg, han ~el" 
foreskriver, overdrage miu(lre vigtige Bagel'S 
Afgj0relse til Rigsraadet. 

Under Kongens Reiser inden Rig-et k llll 

han overdrage Rigets Be tyrel e til Rigsraatlet. 
Dette skal fere Regjeringell i Kongen ~Iltl 
og paa hans Vegne. Det skal uur!! e Ig 

dl Bestem-efterleve, saavel denne Grun OVS 
, d I' vel'eUSStern-meIser, som de srerskllte erme( _,0 l'\1ktioll 

mende Forskrifter, som Kongen 1 I n t 
meddeler. legi,r-

Forretningerne afgjares ved Stemn I' 

ning, hvorved, i Tilfrelde at' at B~emJUel:e FL'S' 

lige, Rigsraadets FOl'mand, eller, t d~~~rel'e nrl 
vrerelse, det fe-rste af de tiJste tenllllsr. 
Medlemmer af Rigsl'aaclet ha.t' .. enge

t 
sIln1 de' 

Om de Sager, som rug. I'~1\ '~' l ~oug II, 
afgje-r, hal' det at give !nelbel' ttlUlg 1 
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§ 20. 

Rongen hal' Ret til i Rigsl'aadet at be
naade Forbrydere, efterat Dom er falden. 
Forbryderen hal' Valget, om han vil modtage 
Kongens Naade, eller underkaste sig den ham 
tild0mte Straf. 

I de Sager, som af Odelsthinget foran
staltes anlagte for Rigsretten, kan ingen anden 
Benaadning, end Fritagelse for idamt Livs
straf, finde Sted. 

§ 21. 

Kongen vrelger og beskikker, efter at 
have hart Rigsraadet, alIe civile, geistlige og 
miIitrere Embedsmrend. Disse skulle svrerge 
eller, hvis de ved Lov ere fritagne for Eds
aflreggelse, haitideligen tilsig'e Konstitutionen 
og' Kongen Lydighed og' Troskab. De konge
Jig'e Prinser maa ei beklrede civile Embeder. 

§ 22. 

Rigsraadets Medlemmer samt de Embeds
mrend, som ere ansatte ved dets Kontorer, 
ellel' ved Diplomatiet eller Konsulatvoosenet, 
civile og geistlige Ovel'0vrigheds·Personer, 
Regimenters og andre militrere Korpsers Ohe
fer, Kommandantel' i. Frestninger og Haist
befalende paa Krigsskibe kunne, uden fore
gaaende Dom, afskediges af Kongen, efter at 
han derom hal' hart Rigs1'aadets Betrenklling. 
Hvorvidt Pension bar tilstaaes de saaledes 
afskedigede Embedsmrend, afgjares af det 
nreste Storthing. Imidlertid llyde de to Tredie
dele af deres forhen havte Gage. 

Andre Embedsmrend kunne alene suspell
deres af Kongen, og skulle da stl'ax til tales 
for Domstolene, men de maa ei, uden efter 
Dom, afs~ttes, ei heller, moel deres Vilje, 
forflyttes. 

§ 25. 

Kongell hal' heieste Befating over Rigets 
Land- og amagt. Den maa ikke fOl'ages 
eUer i'o1'lllindskes, udell Stortbiugets Samtykke. 
Den maa ikke ove1'lades i fllemmede Magtel's 
1,\' .l0l\flSte,og ingen fl'emmede Magters Krigsfolk, 
llndtagen Hj:;eJpatroppel' imod fiendtligt Ovel'
fl\ld, maa ind(lragas i Riget uden Storthingets 

allltykke, 

2 

Til Angrebskrig maa Norg'es Hrer og 
Flaade ikke anvendes, uden Storthingets 
Samtykke. 

§ 27. 

AIle RigsI'aadets Medlemmer skulle, naal' 
de ikke have lovligt 1!'orfald, vrere nrervre
rende i Rigsraadet, og maa ingen Beslutning 
tages del', naar ikke over det halve Antal 
Medlemmer ere tilstede. 

§ 28. 

ForestHlinger om Embeders Besrettelse 
og andre Sager af Vigtighed skulle foredrages 
i Rigsraadet af det Medlem, til hvis Fag de 
here, og Sagerne af ham expederes overens
stemmende med den, i Rigsraadet, fattede Be
slutning. Dog kunne militrere Kommandosager 
i den Udstl'rekning, som ved Lov bestemmes, 
undtages ira Behandling i Rigsraad. 

§ 29. 

Forbyder lovligt Forfald en Rigsl'aad at 
made og foredrage de Sager, som henhare 
under hans Fag, skulle disse foredl'ages af en 
anden Rigsraad, som Kongen, om han er tilstede, 
ellar i andet Fald den, del' hal' Forsredet i 
Rigsraadet, i Forening med de 0vrige Med
lemmer dertil konstituerer. 

Hindres saa mange ved lovligt Forfald 
fra at made, at ikke flere end Halvparten af 
det bestemte Antal Medlemmer ere tilstede, 
skulle andre Embedsmrend, paa lige Maade, 
konstitueres til at tage Srede i Rigsraadet. 

§ 30. 

[Rigsraadet fares Protokol over aIle de 
Sager, som del' forhandles. De diplomatiske 
Sager og de militrere Kommandosager, som 
bar hem~elig'holdes, indfares i en egen Proto
kot. Enhver, som hal' Srede i Rigsraadet, er 
pligtig til med , Frimodighed at sige sin Me
ning, hvilken Kongen er forbunden at hare. 
Men det er denne forbeholdt, at fatte Beslut
ning efter sit eget Omdamme. 

Finder noget Medlem af Rigsraadet, at 
Kongens Beslutning e1' stridende mod Stats
formen eller Rigets Love, eller 0iensynligen 
er skadeUg for Riget, e1' det Pligt, at gj0re 
kraftig'e Forestillinger derimod, samt at til-
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feie sin Mening i Protokollen, Den del' ikke 
saaledes hal' protesteret, ansees at have 
vooret enig' med Kongen, og er ansvarlig 
derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan 
af Odelsthinget soottes under Tiltale for Rigs
retten. 

§ 31. 

AIle af Kongen udfoordigede Beslutning'er 
skulle for at blive gyldige kontrasigneres af 
Rigsraadets FOl'mand eller, om han ikke hal' 
vooret tilstede, af det f0rste af Rigsraadets 
tilstedevoorende Medlemmer. 

Herfra undtages dog Kongens Beslutningel' 
i diplomatiske Sager og i militoore Kommando
sager, hvilke skulle kontrasigneres af det 
Medlem af Rigsraadet, som hal' foredraget 
Sagerne. 

§ 32. 

De Beslutninger, som tages af Regjering'en 
under Kongens Fravrerelse, udfrerdiges i 
Kongens Navn og nndertegnes af Rigsraadet. 

§ 35. 

Saasnart Tronarvingen hal' fyldt sit 18de 
Aar, er han berettiget til at tag'e Srede i Rigs
raadet, dog uden Stemme eller Ansvar. 

§ 36. 

Prins af det kongelige Hus maa ei gifte 
sig udell Kongens Tilladelse. Ei heller maa 
han modtage nogen anden Krone eller Regje
ring uden Kongens og Stortingets Samtykke '; 
til Stortingets Samtykke udfordres to Tredie
dele af Stemm erne. 

Handler han herimod, taber han saavel 
som hans Efterkommere Retten til N orges 
Trone. 

§ 39. 

N aar Tronen tilfalder en umyndig Kong'e, 
skal noormeste arveberettigede Prins, om han 
da er over 21 Aar gammel, under Navn af 
Regent forestaa Regjeringen, indtil Kongen 
bliver myndig. 

Er det ved Kongens Ded llVist, hvem 
Tronen tilfalder, fordi Enkedronningen ellel' 
Enken efter en Prins af det kongelige Hus 
er frugtsommelig', skal den Prins, 130m bort· 

eet ira den Ufedte 61' noormest al'vebel' tr 
til 'l'l'onen, om han (h I. 61' over 21 Aar g: Iget 

midler tidig fOl'est!UL Regjeringell undel' ~n1el , 
af R egent. avu 

§ 40, 

Hal' i de i § 39 omhandlede Tilr~l 
nrermeste arveberettigede P rin ikke Opn de 
21 A.ar. Alder , eIlel' 61' del' ingen. aadau a~et 
t 'l 11 R" II l V ~ I nts 1 , l0"reS egJerlDgen at J:"lg. l'aa Clet i EOl'en' 
med de Mrend, om Stol'tbinget maatte ti~U{; 
fOl'lledent a t tilfol'ol'dne. R igsl'aadet F ( , 
mand hal' da E or redet, og j Tilfrelde af Stelrn~ 1 ~ 
ligll ecl gjar ILans Stemme Dd lag t. 

§ 41. 

De i §§ 39 og 40 fastsatte Bestemmelsel' 
skulle ligeledes gjrelde, i Tilfrelde af at KOll

gell er fravoo1'ende fra Riget eller ved Sinds
eller Legemssvaghed uskikket til at forestaa 
Reg'jeringen, 

§ 42. 

De, som ifalge foranstaaende Bestemmelser 
forestaa Regjeringen, medens Kongen e1' umyn· 
dig, fravre1'ende eller paa anden Maade ude 
af Stand til selv at regjere, skulle for Stor
thinget, hver for sig, skriftlig afioogge felgende 
Ed: «Jeg lover og' svrerger at ville forestaa 
Regjeringen overensstemmende med KOllsti
tutionen og Lovene; saasandt lijrelpe mig Gud 
den Almoogtige og Alvidende!» 

Holdes ei Storthing paa den Tid, nedlregges 

Eden i Rig'sraadet og tilstilles siden nf;este 
Storthing. 

§ 43. 

Saasnart deres Statsstyrelse oplierer, 
h' get 

skulle de afiregge Kongen og Stort III 

Regnskab for samme, 

§ 44. 
s Op-

Bestyrelsen af den umyu<Uge ~on~e d "ti l 
dragelse b01' betroes visae af StOl'thiD~e mecl 
opnoovllte M rend, i Tilfrelde i FOl'eJ1l~gd61i0' > 

E nkedronningen, om hlID 61' haUS, .k!~'me 1>00 
Moder, med Udelukkelse af de~ , ~1 det og 
Tronal'ving, hans LivsarYingel', ... Rlgsla

a 

Regentskabets Tilforol'dnede. 
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§ 45. 

I de i §§ 39 og 40 omhandlede Tilfrelde 
skal Rigsraadet eller andre Vedkommende, 
hvis Storthinget ikke er samlet eller skal 
sammentrrede inden sex Uger, senest til dette 
Tidspunkt sammenkalde et overordentligt Stor
thing. 

Det samme skal gjoolde, naar Kongen 
paa Grund af Sindssvaghed er ude af Stand 
til at regjere, saavelsom naar en Legems
svaghed, del' gjar ham uskikket til Regjerin
gen, vedvarer lrengere end sex Maaueder. 

§ 46. 

Efterlade Vedkommende strax at sam
menkalde Storthinget, da paaligger det Raieste
ret som en ubetinget Pligt, saasnart fire U gel' 
ere forle-bue, at foranstalte denne Sammen
kaldelse. 

§ 47. 

Er den mandlige Kongestamme udded, og 
ingen Tronfelger udkaaret, e11er er Tronen 
af andre Grunde bleven ledig, bliver ny 
Kongeret strax at vrelge af Storthinget. Med 
Hensyn til dettes Sammenkaldelse komme 
Reglerne i §§ 45 og 46 til Anvendelse. 

§ 48. 

Indtil Konge e1' valgt, forholdes med den 
lld0vende Magt efter Reglerne i § 40. 

§ 6], 2det passus. 

Dog kan Enhver, del' er eller hal' vrel'et 
Medlem af Rigsraadet, udkaares til Reproo
sentant ogsaa i Valgdistrikt, hvor han ikke 
e1' stemmeberettiget, saafremt han forevrigt 
er valgbar. 

§ 62. 

De Embedsmoond, som ere ansatte ved 
Regjeringens Kontorer, eller Hoffets Betjente 
og dets Pensionister, kunne ikke vrelges til 
Reproosentanter. 

Rigsraadets Medlemmer klmne ikke made 
paa Storthinget som Reprresentanter, saalrenge 
de have 8rede i Rigsraadet. . 

§ 74, 2det passus. 

N aar Storthingets Forhandlinger ere aab
nede, have Rig'sraadets Medlemmer Ret til at 
me-de i Storthinget samt i begge dets Afde
linger og lige med sammes Medlemmer, dog 
uden at afgive Stemme, at deltage i de fore
faldende Forhandlinger, forsaavidt disse holdes 
for aabne D0re, men i de Sager, som for
handles for lukkede Dare, kun forsaavidt det 
af vedkommende Thing maatte tilstedes. 

§ 75, bogstav f. 

at lade sig forelregge Rigsraadets Protokoller 
og- aUe oifentlige Indberetninger og- Papirer; 
dog skal Protokolleu over de diplomatiske 
Sager og de militrere Kommandosager, som bal' 
hemmeligholdes, alene forelregges en blandt 
Odelsthingets Medlemmer valgt K omite, be
staaende af hei::lt ni Medlemmer, hvilke ere 
forpligtede til at bevare 1'aushed med Hensyn 
til Protoko11ens Indhold. Saadan Tausheds
pligt paahviler ogEma Odelsthingets og i Til
frelde Rig-srettfms Medlemmer, saafremt Komi
teen finder Grund til at foreslaa Sag anlagt 
i Anledning af Protoko11ens Indhold. 

§ 75, bog-stav g. 

at lade sig' meddele de Forbund og Traktater, 
som Kong'en, paa Statens Vegne, hal' indgaaet 
med fremmede Magter; dog' skuUe hemmelige 
Artikler, som ikke maa stride mod de offent
Jige, alene forelregges den i Bogstav f om
handlede Komite. Ogsaa med Hensyn til 
disse Sager gjrelder den samme TaushedspJigt, 
som i Bogstav f er sagt. 

§ 76, 1ste passus. 

Enhver Lov skal f01'st f01'8slaaes paa 
Odelstbinget, entell af dets egne Medlemmer, 
eller af Regjeringen. 

§ 82, bog'stav f. 

og endelig' til den Beslutning, hvorved Odels
thinget sootter Rigsraader e11er Andre under 
Tiltale. 

§ 86, 

Lagthingets Medlemmer tilligemed H0ieste
ret, men hvis Antallet af Lagthingets ellflr 



12 St. prp. nr. 102. 1905_.1906 
Angaaende forandring at forskjellige paragrafer i grundloven. 

Heiesterets Medlemmer overstiger henholdsvis 
31 e11el' 9, da 31 af Lagthingets Medlemmer, 
hvoriblandt Lagthingets Prresident, og 9 af 
Heiesterets Medlemmer, hvoriblandt Heieste
rets Justitiarius, lldgjere Rigsretten, som i 
ferste og' sidste Instans demmer i de Sager, 
som af Odelsthinget anlregges, enten mod 
Rigsraadets eller Heiesterets Medlemmer, for 
Embedsforbrydelser, eller mod Storthingets 
Medlemmer for de Forbrydelser de, som saa
danne, maatte begaa. 

I Rigsretten hal' Pl'residenten i Lagthin
get Forsredet. Lagthingets evrige Medlemmel' 
tage Srede i Rigsretten efter sin Orden i 
Lagthing'et og de Tilforordnede i Heiesteret 
efter den Orden, hvori de ere udnrevnte. 

§ 110. 

Staten skal have et Reservefolld paa mindst 
fireti Millioner Kroner, som udelukkende 
skal kunne anvendes til Afvrergelse af FareI' 
for Riget. Reservefondet skal forvaltes over
ensstemmende med de af Storthinget del'om 
fastsatte RegIer. 

II. Grundlovens § 33 ophreves. 

A 1 t ern a t i v 2. 

~om alternativ 1 med den forandring, at 
§ 11 skal lyde : 

Kongen skal bo inden Riget og maa 
ikke uden Storthingets Samtykke opholde sig 
lldenfor Riget lrengere end sex Maaneder ad 
Gangen, medmindre han for sin Person viI 
have tabt Ret til Kronen. 

Kongen maa ikke modtage nog'en anden 
Krone eller Regjering. 

A It ern a ti vel' n e 3 og 4. 
Som henholdsvis alternativerne 1 og 2 med 

den forandring, at § 13 skal lyde: 
Under Kongens Reiser inden Riget kan 

han overdrage Rigets Bestyrelse til Rigsraadet. 
Dette skal fere Regjeringen i Kongens 

Navn og paa hans Vegne. Det skal ubrede
lig efterleve, saavel denne Grundlovs Bestem
meIser, som de srerskilte dermed overensstem
mende Forskrifter, som Kongen i Instruktion 
meddeler. 

Forretningerne afgjeres ved Stemmegiv
ning, hvorved, i Tilfrelde af at Stemmerne ere 

lige, Rigsl'aadets FornUI.nd , elle1' i denne: l!' 
vrel'else, (let fel'ste af de tilstedevrel'end~~ l\{ l'll. 
lemmer af Rigsl'aadet hal' tvende Stemule .e(l 

am de Sager, som Rigsl'aadet saal~i 
afgj0T, nu.r det at give Indberetniug (:'8 
R~gm ~ 

Al ternativel'ne 5-8. 

Som henholdsvis alternativerne 1- 4 mel 
dell IOl'andl'ing, at § 25 skal lyde aalede . ( 

R ongen bar h0ieste Befaling over Rig~ts 
Land- og S0roagt. Den maa ikke fOr0ges 
eller formilld kes, udell Storthingets Samt.ykke_ 
Den maa ikke overla.des i remmede Ma.gtel' 
Tjeneste, og ingen f)'emmede Magtel' Kl'igsfolk, 
Imdtagen Hj reJpetroppel' imod ftendligt Over
fald, maa inddrages i Riget uden Storthingets 
Samtykke. 

Til Angrebskrig maa N orges Haw og 
Flaade ikke anvendes, uden Storthing'ets Sam
tykke. 

Lalldevrernet og de 0vrige Tropper, som 
ikke til Linjetropper kUlllle henregnes, maa 
aldrig', uden Storthingets Samtykke, bruges 
udenfor Rigets Grrenser. 

Alternativerne 9-16. 

Som henholdsvis alternativerne 1-8 med 
den forandring, at §§ 28, 30 og 31 samt § 75, 
bogstav f skal lyde saaledes: 

§ 28. 

FOl'estillingel' om Embeders Besrettelse 
og andre Sager af Vigtighed, militrel'e Kom
mandosager undtagne, skulle fOl'edrages i Rigs
l'aadet af det Medlem, til hvis Fag de h01'e, 
og Sagerne af ham expederes overensstemmende 
med den i Rigsraadet fattede Beslutning. 

§ 30. 

I Rigsraadet :&1'es Pl'otokol over aIle de oM 
Sager , som del' forhandle. D e diploma~S 
Sager, som bel' hemmeligholdes, indf01'eS 1. en 
egen Pl'otokol. E nbvel', som 11&1' Srede i lti?, . 
madet, e1' pligtig til med F ri rnodigbed at SJg~ 
in Mening, hvilken Rongen er fOrbllnde:t~ 

here. Men det er denne forbehOld t, at Ii 
Beslutning efter sit eget Omd~nnme. 
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Finder noget Medlem af Rigsraadet, at 
Kongens Beslutning er stridende mod Stats
formen eller Rigets Love, eller eiensynligen 
e1' skadelig for Riget, e1' det Pligt, at gjere 
kraftige FOl'estillinger derimod, samt at tilfeie 
sin Mening i Protokollen. Den del' saaledes 
ikke hal' protesteret, ansees at have vreret 
enig med Kongen, og er ansvarlig derfol', 
saaledes som siden bestemmes, og kan af 
Odelsthinget soottes under Tiltale for Rig's
retten. 

§ 3l. 

AIle af Kongen udfrerdigede Beslutningel' 
skulle for at blive gyldige kontrasigneres at' 
Rigsraadets Formand eller, om han ikke hal' 
vreret tilstede, af det ferste af Rigsraadets 
tilstedevrerende Medlemmer. 

Herfra undtages dog Kongens Beslutnin
ger i diplomatiske Sager, hvilke skulle kontra
signeres af det Medlem af Rigsraadet, som 
hal' foredraget Sagen, samt i militrere Kom
mandosager. 

§ 75, bogstav f. 

at lade sig forelregge Rigsraadets Protokoller 
og aIle ofi'entlige Indberetninger og Papirer, 
militrel'e Kommandosager undtagne i dog skal 
P1'otokollen over de diplomatiske Sager, som 
bel' hemmeligholdes, alene fOl'elregges en blandt 
Odeisthingets Medlemmer valgt Komite, be
staaende af heist ni Medlemmer, hvilke ere 
forpligtede til at bevare Taushed med Hensyn 
til Protokollens Indhold. Saadan Tausheds
pligt paahviler ogsaa Odelsthingets og i Til
freide Rigs1'ettens Medlemmer, saafremt Komi
teen finder Grund til at foreslaa Sag anlagt 

Anledning af Protokollens Indhold. 

Altel'nativerne 17-32. 

Som henholdsvis alternativerne 1-16 
med den forandring, at § 61, 2det passus og 
§ 62 skal lyde saaledes: 

§ 61, 2det passus. 

Dog kan Enhver, del' hal' vreret Medlem 
af Rigsraadet, udkaares til Reprresentant ogsaa 
i VaIgdistrikt, hvor han ikke e1' stemmeberet
tiget, saafremt han f01'evrigt er valgbar. 

§ 62. 

Rigsraadets Medlemmel', og de Embeds
mfEnd, som ere ansatte ved dets Kontorer, 
eller Ho:IIets Betjente og dets Pensionistel', 
kunne ikke vrelges til Reprresentantel'. 

A 1 t ern a t i v ern e 33-64. 

Som hellholdsvis altel'llativerne 1-32 med 
den forandring, at § 86 skal lyde: 

.Lagthing·ets Medlemmer tilligemed Heieste
ret, men hvis Alltallet af Lagthingets elIer 
Heiesterets Medlemmer overstiger henholdsvis 
31 e11er 9, da efter Lodtrookning 30 af Lag
thiugets Medlemmer foruden Lagthingets Prre
sident og 8 at' Heiesterets Medlemmer foruden 
Heiesteret.s Justitiarius, udgjere Rigsl'etten, 
SOIll i ferste' og sidste Instans demmer i de 
Sager, som af Odelsthinget anlregges, enten 
mod Rigsraadets eller Heiesterets Medlemmel', 
for Embedsf'orbrydelser, eller mod Stol'thingets 
Medlemmer fur de FOl'brydelser de, som saa
danne, maatte begaa. 

I Rigsretten hal' Proosidenten i Lagthin
get Forsredet. 

A It e l' nat i v ern e 65-96 

Som henholdsvis alternativerne 1~32 med 
den forandring, at § 86 skal lyde: 

Lagthingets Medlemmer tilligemed Heieste
ret lldgjere Rigsretten, som i ferste og sidste 
Instans demmer i de Sager, som at' Odelsthinget 
anlregges, enten mod Rigsraadets eIlel' Heieste-. 
rets Medlemmer, for Embedsforbrydelser, eller 
mod Storthingets Medlemmer, for de FoI'
brydeiser de, som saadanne, maatte begaa. 

I Rigsretten hal' Prresidenten i Lagthinget 
Forsredet. . 

A I tel' n a ti v ern e 97-192. 

Som henholdsvis alternativerne 1-96 med 
den forandring, at den foreslaaede rendring af 
§ 110 bortfalder, og at Ii skal lyde saaledes: 

Gl'undlovel1s §§ 33 og 110 ophreves. 
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B. 

1. Efternrevnte bestemmelser 
loven skal herefter lyde saaledes : 

Alternativ 1. 

§ 9. 

grnncl-

Saasna1't Kongen, som myndig', tiltl'redel' 
Regjeringen, afiregger han for Stol'thinget fel
gende Ed: «J<>g lover og svrerger, at ville 
l'egjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse 
med dets Konstitution og Love; saasandt hjrelpe 
mig Gud den Almregtige og Alvidende!» 

Er intet Storthing paa den Tid samlet, 
nedlregges Eden skriftlig i Statsraadet, og 
gjentages heitideligen af Kongen paa ferste 
Storthing. 

§ 11. 

Kongen skal bo inden Riget og maa 
ikke uden Storthingets Samtykke opholde sig 
udenfol' Riget lrengere end sex Maaneder ad 
Gangen, medmindre hau for sin Person vii 
have tabt Ret til Kronen. 

Kongen maa ikke modtag'e nog'en anden 
Kl'one eller Regjering uden Storthingets Sam
tykke, hvortil to Trediedele af Stemmerne ud
fordres. 

§ 12. 

Kongen vrelger et Raad af norske Bo1'
gere, 80m ikke ere yngre end 30 Aal'. 
Dette Raad ska] bestaa af mindst otte Medlem
mer, hvoraf den ene er Raadets Formand. 

Kongen fordeler Forretningerne iblandt 
Statsraadets Medlemmer saaledes, som han 
finder det tjenligt. Til at tage Srede i Stats
raadet kan Kongen ved overordentlige Leilig
heder, foruden Statsraadets sredvanlige Med- · 
lemmer, tilkalde andre norske Borgere, kun 
ingen Medlemmer af Storthinget. 

Fader og Sen eller to Bredre maa ei paa 
samme Tid have Srede i Statsraadet. 

§ 13. 

Kongen kan i den Udstrrekning, han selv 
foreskriver, overdl'age mindre vigtige Sagers 
Afgjerelse til Statsraadet. 

Under Kongens Reiser inden Riget kan han 
overdrage Rigets Bestyrelse til Statsraadet. 

D ette skal f01'e Regjel'illgen i K ongellS :N 
og paa hans Vegne. Det skal ubl'edelig ;'nl 
leve, saavel denne Grnodlov Bestemm 6

1 
61'· 

SOI11 de srerskHte del'med overensstenul~ sel" 
FOl'skriftel', som ongen i Instl'llktioll ellde 
d 1 J1led. ear. 

F orl'etning'erne afgjeres ved SteulIDe . 
~g, hvorv6d, i Tilfrelde afat S~emmel1le ~~r: 
1Ige, Statsl'aadets i ormand, ellel' 1 denlles F .. e 
vlel'else, det fel' te af de tilstedevrerenne 1I.r 1<11.' 

.a:Let -
lemmer af Stat t'aadet 1mr tvende StemUl61'. 

Om de SageI', 80m Statsl'aadet saaled 
afgjar, hal' c1et at give I ndbel'etning til l{ongell~ 

§ 22. 

Sl atsraadets Medlemmel' samt da Embed . 
mrend, 80m ere ansatte ved dets Kontol'el' 
eller ved Diplomatiet eller Konsnlatvresellst' 
ciyile og geistlige Overevl'igheds-P ersonet: 
Regimenter og audl'e militrere Korp e~ 
Obefer, Kommaudanter i Frestningel' ago Hoist
befalende paa Krigsskibe kunne, uden fore
gaaende Dom, afskediges af Kongen, efterat 
han derom hal' h0rt Statsraadets Betrenklling. 
Hvorvidt Pension bel' tilstaaes de saaledes 
afskedigede Embedsmrend, afgjeres af det 
nreste Storthing·. Imidlertid nyde dp, to Tredie
dele af deres forhen havte Gage. 

Andre Embedsmrend kunne alene sus
penderes af Kong'en, og skulle da strax til
tales for Domstolene, men de maa ei , udeo 
efter Dom, afsrettes, ei heller, mod deres Vilje, 
forflyttes. 

§ 25. 

Kongen hal' heieste Befating over Rigets 
Land- og Semagt. Den maa ikke fOl'0ges 
eller forminrlskes uden Stol'thing'ets Samtykke. 
Den maa ikke o~el'lades i fremmede Magters 
Tjeneste og ingen fremmedeMagtel'. Kl'igsfolk, 
undtage~ Hjrelpetl'OP1>er imod liendtligt .over' 
fald, maa inddrage i Riget uden Stol'tlllngets 

Samtykke. , . og 
Til Angrebsk)'ig Inaa N orges Hrel 

Flaade ikke allvendes, uden Stol'thingets 

Samtykke. 

§ 28. 
, Besrettrlse 

. Forestillinger om EmbedeIs f 'edl'ages 
og andre Sager af Vigtighed skulle 01 
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i Statsraadet af det Medlem, til hvis Fag de 
here, og Sag erne af ham expederes overens
stemmeude med den i Statsraadet fattede 
Beslutning. Dog kUllne militrere Kommando-

. sager i den Udstl'rekning, som ved Lov be
stemmes, undtages fra Rehandling i Statsraad. 

§ 29, 18te passus. 

Forbyder lovligt Forfald et Medlem af 
Statsraadet at m13de og foredrage de Sager, som 
henl101'e under hans Fag, skulle disse foredrages 
af et alldet Medlem, som Kongen, om han 
er tilstede, eller i andet .Fald den, del' hal' 
Forsredet i Statsraadet, i Forening med de 
evrige Medlemmer dertil konstituerer. 

§ 30, 1ste passus. 

I Statsraadet feres Protokol over aUe de 
Sager, som del' forhandles. De diplomatiske 
Sager og de militrere Kommalldosager, som ber 
hemmeligholdes, indferes i en egen Protokol. 
Enhver, som hal' Srede i Statsraadet, er pligtig 
til med Frimodighed at sige sin Mening, 
hvilken Kong'en e1' forbunden at h13re. Men 
det er denne forbeholdt, at fatte Beslutning' 
efter sit eget Omdemme. 

§ 31. 

AHe af Kongen udfrerdigede Beslutningel' 
skulle for at blive gyldige kontl'asignere at 
Statsraadets Formand eller, om Ilan ikke luu' 
vreret tilstede, af det f13rste af Statsraadets 
tilstedewerende Medlemmer. 

Herfra undtages dog Kongens Beslutninger 
i diplomatiske Sag'er og i militoore Kommando
sager, hvilke skulle kontrasignel'es af net 
Medlem af Statsraadet, som hal' foredraget 
Sagerne. 

§ 36. 

Prins af det kongelige Hus maa ei gifte 
sig uden Kongens Tilladelse. Ei heller maa 
han mod tag nogen auden Krone eller 
Regjedng uden Kongens og Stol'tllingets Sam
tYkke; til Stol'tllingets Samtykke udfordl'es 
to Tl'ecliedele af Stemmel'lle. 

Handler han herimod, taber han saavel 
som hans Efterkommere Retten til N orges 
Trone. 

§ 39. 

N aal' Tronen tilfalder en umYlldig Konge, 
skal nrermeste arveberettigede Prins, om han 
da e1' over 21 Aar gammel, under Navn af 
Regent forestaa Regjeringen, indtil Kongen 
bliver myndig. 

Er det ved Kongens Ded uvist, hvem 
Tronen tilfalder, fordi Enkedronningen elle1' 
Enken efter en Prins af det kongelige Hus 
er frugtsommelig, skal den Prins, som bort· 
seet fra den Ufedte er nrermest arveberettiget 
til Tronen, om han da er over 21 Aar gam
mel, midlertidig forestall, Regjeringen under 
Navn af Regent. 

§ 40. 

Hal' i de i § 39 omhandlede Tilfrelde 
nrermeste arveberettigede Prins ikke opnaaet 
21 Aars Alder, eller er del' ingen saadan Prins 
til, f13res Regjeringen af Statsraadet i Forening 
med de Mrend, som Storthinget maatte finde 
forn13dent at tilforordne. Statsraadets For
mand hal' da Forsredet, og i Tilfrelde af Stemme
lig'hed gj13l' hans Stemme Udslaget. 

§ 41. 

De i §§ 39 og' 40 fastsatte Bestemmelser 
skulle ligeledes gjrelde, i Tilfrelde af at Kon
gen er fravrerende fra Riget ellel' ved Siuds
eller Legemssvaghed uskikket til at forestaa 
Regj erin gen. 

§ 42. 

De, som ifelge foranstaaende Bestemmelser 
forestaa Regjeringen, medens Kongen er umyn
dig, fravrerende eller paa anden Maade ude 
af Stand til selv at regjere, skulle for Stor
thinget, hver for sig, skriftlig aflregge f0lgende 
Ed : «J eg lover og' svrerger at ville forestaa 
Regjeringen overeusstemmende med Konstitu
tionen og Lovene j saaRandt hjrelpe mig Gud 
den Almregtige og Alvidende!» 

Holdes ei Storthing paa den Tid, nedlregges 
Eden i Statsraadet og tilstilles siden nooste 
Storthing. 
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§ 43. 

Saasnart deres Statsst.,Yrelse ophaTer, 
skulle de aftregge Kongen og Storthinget 
Regnskab foJ' sam me. 

§ 44. 

Bestyrelseu af den umyncligA Konges Op
dragelse bal' betl'oe vis e at Stol'thinget dertit 
opJlrevnte Mrend, i Tilfreld i Forening med 
Enkedl'onningen , om bun 61' ballS J<jedelige 
Model', med Udelukkelse ai de.n noorme te 
TronarviDg, han Livsul'vinger, Statsraad t og 
Regentskabets Tilfol'ordnede. 

§ 45. 

I de i §§ 39 og 40 omhandlede Tilfrelde 
skal Statsraadet eller andre Verlkommende, 
hvls Storthinget ikke er samlet eUer skal 
sammentrrede inden sex Uger, senest til 
dette Tidspnnkt sammenkalde et overordentligt 
Storthing. 

Del amme 'kal gj reI de naar ongen 
pM Grund a,f ind syagbed el' ude af titllcl 
til at l'egjere, saave)som uaa,' ell Legem
vagbed, del' gjel' ham lI. kikket til Regjerin

gen, vec1varel' loongere end ex Maanedel'. 

§ 46. 

Efterlade Vedkommende strax at sam
menkalde Storthinget, da paaligger det Heieste
ret som en nbetinget Pligt, saasnalt fire Ug'er 
ere forlebne, at foranstalte denne Sammen
kaldelse. 

§ 47. 

Er den mandlige Kongestamme udded, og 
ingen Tronfelger uclkaal'et, ellel' el' Tl'onen af 
andre Grunde bleven ledig, bliver ny Kongeret 
stl'ax at voolge af Storthingat. Med Hensyn 
til dette.'3 Samm'enkaldelse komme Reglerne i 
§§ 46 og 46 til Auvendelse. 

§ .48. 

Indtil Konge er valgt, forholdes med den 
udevende Magt efter Reglerne i § 40. 

§ 61, 2det passns. 

Dog kan Enhver, del' e1' eller hal' v 
Medlem af Statsraadet, Udkaa1'6S til R.e eel'at 
sentant ogsaa i Valgdistl'ikt, hvol' han ~m
e1' stemmeberettiget, saafl'emt hall fOl'eVl'ike 

er valgbar. gt 

§ 62. 

De Em hedsmrend, om ere au atte v 
RegjeriDgens Kontorer, ellel' Hoifets Bet jell: 
og dets Pellsio~i tel', kUlIne ikke vreJges til 
Repl're entantel'. 

Statsraadets Medlemmer knnne ikke made 
paa Storthinget. som Reprresentanter, saala:!nge 
de have Srede i Statsraadet. 

§ 74, 2det pasaus. 

Naar Storthinget FOl'haudlinger el'e 
H.atnede. have Statsl'aruiets Medlemmer Ret 
til at mede i Storthinget samt i begge d~ 
Afdeliuger og Jige med ammes Medlemmel', 
(log uden at afgive Stemme, at deltage i de 
j~o)'eealdeJld Forlmu(11ingel', fOI'saaviat disse 
ltoldes for Mbup. nere. men i de Sager. om 
forhandle 1'01' lukkede Dare, !cun for aavidt 
det af ve 11 ommende Thing maatte tilstedes. 

§ 75, bogstav f. 

at lade sig forelregge Statsraadets Pl'otokollel' 
og aUe o:lIenWge Indbel'etninger og P!l.pil'Gl'; 
dog kal Protokollen over de diplomatiske 
Sager og de milit.reJ'e Kommandosager. som bar 
hemmeligholdes, alene fol' hegge en blandt 
Odelstllinget M edlemme1' valgt Komite, be
staaende af heist ni Medlemmel' lwilke e1' 
fOl'pligtede til at bevare Taushecl med :E[ensyu 
til Protokollens Indhold. Saadan Tansheds
pligt paahviler ogsaa Odelsthingets og i Ti~
frelde Rigsrettens Medlemmer saafremt KOIllI-, t 
teen finder Grund til at foreslaa Sag anlag 
i Anledning af Protokollens Indhold. 

§ 75, bogstav g. 
. 1 mraJ tater . at latle S1g 11ledclele de FOl'bunt og.L. d au.et. 

som Kongen pan. Statens Veglle JlIll' 111 g 118-

med fremmede Magtel'; dog skulle be~ 1 de 
lige Artiklel', som, ikke maa. stride moc 

~ 
lJ 
n 
n: 

ni 
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ofi'entlige, alene forelregges den i Bogstav f om
handlede Komite. Ogsaa med Hensyn til 
disse Sager gjrelder den samme Taushedspligt, 
80m i Bogstav f e1' sagt. 

§ 76, lste passus. 

Enhver Lov skal f01'8t fOl'eslaaes paa 
Odelsthinget, enten af dets egne Medlemmer, 
eller af Regjeringen. 

§ 82, bogstav f. 

, og endelig til den Beslutnillg, hvorved Odels
thinget sretter Medlemmer af Stat.sraadet eller 
Andre under Tiltale. 

§ 110. 

Staten skal have et Reservefolld paa 
mindst fireti Millioner Kroner, som udelukkende 
skal kunne anvendes til Afvrergelse af Farer 
for Riget. Reservefondet skal forvaltes ovel'
ensstemmende med de af Storthinget derom 
fastsatte RegIer. 

II. Grundlovens § 33 ophreves. 

A 1 t ern a t i v 2. 

Som alternativ 1 med den fOl'andring', at 
§ 11 skal lyde: 

Kongen skal bo inden Riget og maa 
ikke uden Stortbingets Samtykke opholde sig 
udenfoI' Riget lrengel'e end sex Maaneder ad 

angen, medmhldl'e han for in Person Yil 
b,l\ve tabt Ret til Kronen. 

Kongen maa ikke modtage nogen anden 
Krone eller Reg·jering. 

A 1 tel' 1). a t i v ern e 3 0 g 4. 

Sonl henholdsvis alternativerne log' 2 med 
tlen fomnclring, at § 13 skal lyde: 

Under Kongens Reiser inden Riget kan 
han ovenlrage Rigets Bestyrelse til St..'l.tsl'aadet. 

Dette skal f0re Regjel'ingen i Kongens 
Navn og paa hans Vegne. Det sImI ubl'0'de· 
lig efterleve, saavel denne Grundlovs Be. tem
meIser, som de srel'skilte derme(l overensstem
mende Forskriftel', som Kongeu i III brnktion 
meddeler. 

Forretningerne afgjeres ved Stemmegiv
niug', hvorvell, i Tilfrelde af at Stemmerne ere lige, 

3 

Statsraadets Formand eller, i dennes Fravrerelse, 
det ferste af de tilstedevrerende Medlemme1' 
af Statsraadet hal' tvende Stemmer. 

am de Sager, som 'Statsraadet saaledes 
afgjer, hal' det at give Indberetning til Kongen. 

A It ern a t i v ern e 5 - 8. 

Som henholdsvis aIternativel'lle 1-4 med 
den forandring, at § 25 skal lyde saaledes: 

Kongen hal' heieste Befaling over Rige 
Land- og Semagt. Den maa ikke forages 
eller formindskes, uden StoJ'lliingets Samtykke. 
Den maa ikke overlades i fremmede Magtel's 
Tjeneste, og ingen fremmede Magters K1'igsfolk, 
undtagen Hjrelpetropper imod fiendligt Ove1'
fald, maa inddrages i Riget uden Storthingets 
Samtykke. 

Til Angrebskrig maa N orges Hrel' og 
Flaade ikke anvendes, udell Storthingets Sam
tykke. 

Lalldevrernet og de evrige T1'opper, som 
ikke til Linjet1'opper kunne henregnes, maa 
aldrig', udell Storthillgets Sarntykke, bruges 
udenfor Rigets Grrenser. 

A 1 t e r II at i v ern e ~-16. 

Som henholdsvis alternativerne 1-8 mell 
den forandring, at § 28, § 30, lste passus, 
§ 31 og § 70, bogstav f skal lyde saaledes: 

§ 28. 

Forestillinger om Embeders Besrettelse 
og andre Sager af Vigtighed, militrere Kom
mandosager nndtagne, skulle foredrages i Stats
raadet af det Medlem, til hvis Fag de here, 
og Sagerne af ham expederes overensstem
memle med den i Statsraadet fattec1e Beslut· 
ning. 

§ 30, lste passus. 

I Statsraadet f0res Protokol over aIle 
de Sager, 80m del' forhalldles. De diplomatiske 
Sager, som bel' hemmeligholdes, indferes i en 
egen Protokol. Enhver, som hal' Srede i 
Statsraadet, e1' pligtig til meel jj'l'imodiglted 
at sige sin Mening, hvilken Kong en er for
bunden at hare. Men det e1' denne forbehold 
at futte Beslutning efter sit eget Omde1llUle. 
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§ 31. 

AHe af KOllgen udfool'digede BeslutningeI' 
skuUe for at blive gyldige kOlltrasignel'es af 
'ta~l'aadets Formand eller, om ban ikke hal' 

vreret tilstede, n.f det f.el'ste af tatsl'aadets 
tilstedeyool'ende Medlemm81.'. 

Hel'fra, lmdtages dog Kongens Beslntllin
gel' i diplomati ke Sa.ger, hyill<e skulle kontr~L
igneres at (let Medlem af Stat.sl'aadet, som 

hal' oredrage Sagen, samt i militoore Kom-

mandosager. 

§ 75, bogstav f. 

at lade sig forelregge tfLtsraadets Protokoller 
og aHe offentlige Indbel'etUinger og Papi1'er, 
militoo1'e Kommandosagel' undtagne; dog skal 

rotokollen over de diplomatiske Sager, som 
b01' hemmeliglloldes, alene fOl'elregges en bland 
Odelsthiugets Medlemmer valgtKomite, be
staaende at' heist ni MecUemmer, hvilke ere 
fOl'pligtede tiJ at beyal'e Tl1u bed med Hensyn 
til 'rotokollens mdhold. Sa~dan 'rallsheds
pligt paahviler ogsaa Odelsthingets og i Til
nelde Rigsl'ettens Medlemmer, saafl'emt omi
teen ftnder Grund til at foreslalL Sag anlagt 
1 Anledning af Protokollens Indhold. 

Al t ern a t i v e l' n e 1 7 - 3 2. 

Som henholdsvis alternativerne 1-16 med 
den fo1'andring, at den foreslaaede oondring' af 
§ 62 bortfalder, og at § 61, 2det passus skal 

lyde: 
Dog kan Enhve1', del' hal' vooret Med-

lem af Stats1'aadet, udkaa1'es til Rep1'oosentant 
ogsaa i Valgdistrikt, hvor han ikke e1' stemme· 
berettiget, saafremt han forevrigt e1' valgbar. 

A 1 t ern a t i vel' n e 3 3 - 6 4. 

Som henholdsvis alternativerne 1-32 med 
(len forandring', at den foreslaaede oondring 
af § 110 bortfalde1', og at II skal lyde saa-

ledes: 
«II. Grundlovells §§ a3 og 110 op-

hreves.» 

C. 

Gl'undlovens §§ 9 og' 44 skal hel'eiter 

lyde saaledes: 

§ 9. 

Saasnart Kongen, som myndig, tiltrreder 
Regjeringen, aflregger han for Storthinget 
felgencle Ed: «Jeg lOver og' vrel'ger, at vi1lt~ 
l'egi ere Kongel'iget Norge i Ovel'ensstemmel 
med dets Konstitution ~g Love; saasa.udt bjrelpe 
mig Gnd den Almregtlge og Alvidende b 

Er illtet Storthing- paa den Tid aml ' t 
uedlregge8 Eden skl'i.f:tJig i Stat raa(let, og gjen~ 
tages heitideligen af Kongen paa ferste Stor
thing. 

§ 44. 

De SOID, i de udi §§ 40 og 41 anf0rte 
'rilfrelde, fo1'estaa Regjeringen, skulle for Stor
thinget afloogge felgende Ed: «Jeg lover og 
svrerge1', at ville forestaa Regjeringen i Ovel'
ensstemmelse med Konstitutionen og Lovene, 
saa sandt hjoolpe mig Gud den Almregtige og 
Alvidende 1» 

Holdes ei Sto1'thillg paa den Tid, ned
loogges Eden skriftlig i Statsl'aadet, og gjeu
tages siden paa nreste Storthing, 

D. 

Grundlovens § 11 skal hereftel' lyde saa

ledes: 

Alternativ 1-

Kono-en skal bo iuden Riget og maa jkke 
uden StoM.ingets Samtyltke opholde sig udeufor 
liget lrengere end sex Man.nedel' ad GaugeD, 

medmimu'e han for sin Persoll vil have tabt 

Ret til Kl'onen-
Kongen maIL ikke modta.ge n~gell anden 

Krone eller Regjeriug udeu Stol'thmgets Sam
tykke, hvortil to Ti'edi d 16 af Stemm erne nll-

fo1'dl'es. 

A 1 t e l' 11 at i v: 2-
Kongen kal bo inden Riget og l~lalL ikl(p, 

hIde Slg udell
llden Stol'thingets Samtykke opuo 
for Riget lrengere end 6 Maaneder ~l lla&yu, 

~ . Person VI 
gen, medmindre han 101' III 

tabt Ret til Kronen. nogen allden 
Kongen maa ikke modtage 

K~'Olle ellel' Regjering. 

to 
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E. 

Efternrevnte bestemmelser 
skal herefter lyde saaledes: 

Alternativ 1. 

§ 12. 

grundloven 

Kongen voolger et Raad af norske 
Borgere, som ikke ere yngre end 30 Aar. 
Dette Raad skal bestaa af mindst otte Med
lemmer, hvoraf den ene er Raadets Formand. 

Kongen fordeler Forretningerne iblandt 
Statsraadets Medlemmer saaledes, som han 
finder det tjenligt. Til at tage Soode i Stats· 
raadet Iran Rongen verl overol'dentlige Leilig
heder, foruden Statsraadets sredvanlige Med
lemmer, tilkalde andre norske BOl'gel'e .. kun 
ingen Medlemmel' af Storthinget. 

Fader og Sell eller to Bl'0dre maa ei paa 
samme Tid have Soode i Statsraadet. 

§ 13. 

Kongen kan i den U dstrrekning, han selv 
foreskriver, overdrage mindre vigtige Sagers 
Afgjerelse til Statsraadet. 

Under Kongens Reiser indeu Riget kan 
han overdrage Rigets Bestyrelse til Statsraadet. 
Dette skal fete Regjeringen i Kongens Navn og 
paa hans Vegne. Det skal ubredelig after
leve, saavel denne Gl'undlovs Bestemmelsel', 
som . de srerskilte dermecl overensstemmende 
Forskrifter, som Kongen i Instruktion med· 
deler. 

Forretningerne afgjeres ved Stemmegiv
ning, hvorved, i Tilfrelde af at Stemmerne ere 
Jige, Statsraadets Formand eller, i dennes Fra
voorelse, det ferate af de tilstedevrerende Med
lemmer af Statsraadet hal' tvende Stemmer . 

Om de Sager, 80m Statsraadet saaledes 
afgjol', hal' det at give Indberetning til Kongen. 

§ 22. 

Statsraadets Medlemmer samt de Embeds
mrend, som ere ansatte ved data Rontorer, 
eller ved Diplomatiet eUeT Konsulatvresenet, 
civile og geistlige OvereJIl'igheds·Personer, 
Regimenter og andre militrere KOl'pllel'S 
Ohefffi', Kommandautel' i FrestnillgeJ' og Heist
befalende paa Rrigsskibe knnne uden fore
gaaende Dom, afskediges af Kongen, efterat 

han derom hal' hert Statsraadets Betrenkning. 
Hvorvidt Pension bel' tilstaaes de saaledes af
skedigede Embedsmoond, afgjeres af det nooste 
Storthing. Imidlertid nyde de to Trediedele 
af deres forhen havte Gage. 

Andre Embedsmrend kunne alene suspen
deres af Kongen, og skulle da strax tiltales 
for Domstolene, men de maa ei, uden efter 
Dom, afsrettes, ei heller, mod deres Vilje, 
forHyttes. 

§ 28. 

Forestillinger om Embeders Besaottelse og 
andre Sager af Vigtighed skulle foredrages i 
Statsraadet af det Medlem, til hvis Fag de 
here, og Sag erne af ham expederes overens
stemmende med den i Statsraadet fattede Be
slutning. Dog kunne militrere Kommando
Sager i den Udstrrekning, som ved Lov bestem· 
mes, undtages fra Behandling' i Statsraad. 

§ 29, lste passus. 

Porbyder lovligt Forfald et Medlem af 
Statsraadet at mede og foredrage de Sager, 
som henhere under hans Fag, skulle disse 
foredrages af et andet Medlem, som Kongen, 
om han er tilstede, eller i andet Fald den, 
del' hal' Forsoodet i Statsraadet, i Forening 
med de 0vrige Medlemmer dertil konstituerer. 

§ 30, lste passns. 

I Statsraadet feres Protokol over aIle de 
Sager, som del' forhandles. De diplomatiske 
Sager og de militoo1'e Kommandosage1', som 
bel' hemmeligholdes, indf01'es i en egen 
Protokol. Enhver, som hal' Srede i Stats
raadet, er pligtig til med Frimodighed at sige 
sin Mening, hvilken Rongen e1' forbunden at 
here. Men det e1' denne fo1'beholdt, at fatte 
Beslutning efter sit eget Omdemme. 

§ 31. 

Ane af Kongen udfoo1'digede Beslutniuger 
skulle for at blive gyldige kont1'asigne1'es af 
Statsraadets Fo1'mand eller, om han ikke hal' 
vreret tilstede, af det ferste af Statsraadets 
tilstedevre1'ende Medlemmer. 

Herfra undtages dog Kongens Beslutninger 
i diplomatiske Sager og i militrere Kommando
sager, hvilke skulle kontrasigneres af det Med
lem af Statsraadet, som hal' foredraget Sagerne. 
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§ 61, 2det passus. 

Dog kan Enhver, del' hal' vreret Med
lem af Statsraadet, udkaares til Reprresentant 
ogsaa i Valgdistrikt, hvo!' han ikke er stemme· 
berettiget, saafremt han forevrigt e1' valgbar. 

§ 74, 2det passus. 

Naar Storthingets Forhandlinger ere aab
nede, have Statsraadets Medlemmer Ret til at 
mede i Storthinget samt i begge dets Afde
linger og lige med sammes Medlemmer, dog 
uden -at afgive Stemme, at deltage i de fore
faldende Forhandlinger, forsaavidt disse holdes 
for aabne Dore, men i de Sager, som for
handles for lukkede Dore, kun forsaavidt det 
af vedkommende Thing maatte tilstedes. 

§ 75, bogsta v f. 

at lade sig forelregge Statsraadets Protokoller 
og aIle offentlige Indberetninger og Papil'er; 
dog skal Protokollen over de diplomatiske Sager 
og de militrere Kommandosager, som bor hemme
ligholc1es, alene forelregges en blandt Odels
thin gets Meo.lemmer valgt Komite, be· 
staaende af hoist ni Medlemmer, hvilke ere 
forpligtede til at bevare Taushed med Hen
syn til Protokollens Indhold. Saadan Tausheds· 
pligt paahvilel' ogsaa Odelsthingets og i Til
frelde Rigs1'ettens Medlemmer, saafremt Komi
teen finder Grund til at foreslaa Sag anlagt 
i Anledning af Protokollens Indhold. 

§ 75, bogstav g. 

at Jade sig meddele de Forbund og Traktater, 
som Kong'en paa Statel1s Vegne har indgaaet 
med fremmede Magter; dog skulle hemme
lige Artikler, som ikke maa stride mod de 
ofl'entlige, alene forelregg'es den i Bogstav f 
omhal1dlede Komite. Ogsaa med Hensyn til 
disse Sager gjrelder den samme Taushedspligt, 
som i Bogsta v f er sagt. 

§ 76, 1ste passus. 

Ellhver Lov skal farst foreslaaes paa 
Odelsthing'et, enten af dets egne. Medlemmer, 
eller af Regjel'ingen. 

§ 82, bogstav f. 

og endelig til den Beslutning, hvorved ad 1 
thinget srettel'Medlemmer af Statsraadet e~ s· 

nd1'e under Tiltale. er 

A It ern at i v 2. 

Som alternativ 1 med den forandring, at 
§ 13 skal lyde : 

Under Kongens Reiser inden Riget kan 
han. overdrage Rigets Bestyrelse til Statsraadet. 

Dette skal fal'e Regjeringen i Kongens 
Navn og paa hans Vegne. Det skal ubra-de
lig eftel'leve, saavel denne Grundlovs Be
stemmelser, som c1e srerskilte dermed overens. 
stemmende Forskrifter, som Kongen i Instruk. 
tion meddeler. 

Forretningerne afgjares veo. Stemmegiv
ning, hvorved, i Tilt'relde af at Stemmerne ere 
lige, Statsraadets Formand eller, i dennes Fra· 
vrerelse, det farste af de tilstedevrerende Med· 
lemmer af Statsraadet har tvende Stemmee. 

am de Sager, som Statsraadet saaledes 
ai'gjer, hal' det at give Indberetning til KOllgell. 

A It e l' nat i vel' n e 3 0 g 4. 

Som henholdsvis alternativerne 1 og 2 met! 
den fOl'andring, at § 28, § 30, lste passus, 
§ 31 og § 75 bogstav f skal lyde saaledes: 

§ 28. 

Forestillinger om Embeders Besrettelse 
og andre Sager af Vigtighed, militrere Kom
mandosager undtagne,skulle foredrages i Stats· 
raadet af det Medlem, til hvis Fag de h9re, 
og Sagerne af ham expederes overensstem
mende med den i Statsraadet fattede Beslnt
ning. 

§ 30, 1ste passus. 

I Statsraadet f01'es Protokol over a,lle 
de Sager, 80m del' forha-ndles. De diploroat~s,k8 
Sager, som bel' hemmeligboldes, iJ1df.0l'e~J 6

1
; 

egan Protokol. Enhver, 80m hal'. S d. elled 
Statsraadet 61' pligtig til med ,FrnllO 

Ig . , ~ful-

at sige in Mening, hvilken KOllgeJ:.bellOldt, 
bun den at h01·e . . Men det er denne fo lelTIDl . 
at £aLte Beslutrung efter sit eget Orne 
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§ 31. 

Alle af Kongen udfrerdigede Beslutninger 
sknlle for at blive gyldige kontrasigneres af 
Statsl'aadets Formand eller, om han ikke hal' 
vreret tilstede, af det f0r13te af Statsraadets 
tilstedevrerende Medlemmer. 

Herfra undtages dog Kongens Beslutnin
gel' i diplomatiske Sager, hvilke skulle kontra
signeres af det Medlem af Statsraadet, som 
hal' fore~raget Sagen, samt i militrere Kom
malldosager. 

§ 75, bogstav f. 

at lade sig forelregge Statsraadets Protokollel' 
og aIle offentlige lndberetninger og Papirer, 
militrere Kommandosager undtagne; dog skal 
Protokollen over de diplomatiske Sager, som 
b0r hemmeligholdes, alene forelregges en blalldt 
Odelsthingets Medlemmer valgt Komite, be
staaende af heist ni Medlemmer, hvilke ere 
forpligtede til at bevare Tallshed med Hensyn 
til Protokollens Indhold. Saadan Tausheds
pligt paahviler ogsaa Odelsthingets og i Til
frelde Rigsrettpns Medlemmer, saafremt Komi
teen finder Grnnd til at foreslaa Sag anlagt 
i Alliedning af Protokollens Illdhold. 

A It e l' II a t i v e r II e 5-8. 

Som hellholdsvis alternativel'lle 1-4 med 
den forandrillg, at 961, 2det passus skal lyde: 

Dog kan Enhver, der er eller hal' vreret 
Medlem af Statsraadet, udkaares til Reprresen
tant ogsaa i Valgdistrikt, hvor han ikke er 
stemm eb eretti get, saafremt han for0vrigt e1' 
valgbar. -, 
samt at endyderligel'e § 62 gives saadan 
lydelse: 

De Embedsmre"nd, som ere ansatte ved 
Regjeringens Kontorer, eller Hoffets Betjente 
og dets Pensionister, knnne ikke vrelges til 
Reprresentanter. 

Statsraadets Medlemmer kunne ikke mede 
11aa Storthinget som Reprresentanter, saalrenge 
de have Srede i Statsraadet. 

F. 

Grundlovens § 25 skal herefter lyde saa
ledes: 

Alternativ 1. 

Kongen har h0ieste Befaling over Rigets 
Land- og Semagt. Den maa ikke for0ges 
ellel' formindskes, uden Storthingets Samtykke. 
Den maa ikke overlades i fremmede Magters 
Tjeneste, og ingen fremmede Magters Krigsfolk, 
undtagen Hjrelpetropper imod fiendtligt Over
fald, maa inddrages i Riget uden Storthingets 
Samtykke. 

Til Angrebskrig maa N orges Hrer og 
Flaade ikke anvendes, uden Sto1'thingets Sam
tykke. 

A It ern a ti v 2. 

Kongen hal' h0ieste Befaling over Rigets 
lifilld- og Semagt. Den maa ikke fOl'0ges 
elle1' fo1'mindskes, uden Storthingets Samtykke. 
Den maa ikke overlades i f1'emmede Magtel's 
Tjeneste, og ingen fremmede Magters Krigsfolk, 
nndtagen Hjrelpet1'opper imod fiendtligt Over
fald, maa inddrages i Riget uden Storthingets 
Samtykke. 

Til Angrebskrig lllaa N orges Hool' og 
Flaade ikke anvendes, uden Storthingets Sam
tykke. 

I.Jandevrernet og de evrige Tropper, som 
ikke tjl Linjetl'opper kunne henregnes, maa 
aldrig, uden Storthingets Samt.ykke, bruges 
udentor Rigets Grrenser. 

• 

G. 

Grundlovens § 86 skal herefter lyde saa.
lecles : 

Prins af det kongelige Hus maa ei gifte 
sig uden Kongens Tilladeise. Ei heller maa 
han modtage nogen anden Krone eIler Re· 
gjering uden Kongens og Stol'thingets Sam
tykke; til Storthingets Samtykke udfordres 
to Trediedele af Stemm erne. 

Handler han herimod, taber han saa vel 
som hans Efterkommere Retten til N orges 
Trone. 

H. 

Efternrevnte bestemmelser 
skal herefter lyde saa\edes: 

grundloven 



22 St. prp. nr. 102. 1905-1906 
Angaaende forandring a.r forskjellige paragrafer i grundloven. 

§ 61, 2det passus. 

Dog kan Enhver, der er e11e1' hal' vreret 
Medlem af Statsl'aadet, udkaares til Reprre
sentant ogsaa i VaJgdistl'ikt, hvor han ikke 
er stemmeberettiget, saafremt han forevrigt 
er vaJgbar. 

§ 62. 

De Embedsmrend, som ere allsatte ved Re
gjeringens Kontol'er, eUer Hoffets Betjente 
og dets Pemlionister, kunne ikke vreJges til 
Reprresentanter. 

Statsraadets Medlelllmer kunne ikke mede 
paa Storthinget som Repl'resentantel', saalrenge 
de have Srede i Statsraadet. 

I. 

Grundlovens § 86 skal hereftel' lyde 
saaledes: 

Alternativ 1. 

IJagthingets Mediemlllel' tilligemed H0ieste
ret, men hvis Antallet af Lagthingets eIle1' 
Heiestel'ets Medlemmer ovel'stigel' henholdsvis 
31 eller 9, da 31 af Lag-thingets Mediemlller, 
hvol'iblandt Lagthingets Prresident, og 9 af 
Heiestel'ets Medlemmer, hvoriblandt Haieste
rets JustitiariUs, udgj01'e Rigsretten, som i 
ferste og sidste Instans demmer i de Sager, 
som af Odelsthinget anlregges, enten mod 
Statsraadets eller H0iesterets Medlemmer, for 
Em bedsforhrydelsel', eller mod Storthingets 
Medlemmer for de Forbrydelser de, som saa
danne, maatte begaa. 

I Rigs1'etten hal' Prresidenten i Lagthin
get Forsredet. Lagthingets 0vrige Medlemmer 
tage Srede i Rigsretten efter sin Orden i 
Lagthinget og de Tilfol'ordnede i Haiestel'et 
efter den Orden, hvol'i de ere udnrevnte. 

Alte1'nativ 2. 

Lagthingets Medlemme1' tillig'emed Raieste· 
ret, men hvis AntaUet af Lagthingets eller 
H0ieste1'ets Medlemmer overstiger henholdsvis 
31 eller 9, da efter Lodt1'rekning 30 af Lag
thin gets Medlemmer foruden Lagthingets Prre
sident og 8 af Heiesterets Medlemmer foruden 

Beiesterets Justitiarius, udgje1'6 Ri~Sl'etLeu 
som i fel'ste og sidste Instans deDlDler i d' 
Sager, som af Odelsthinget anlregges, ente e 
mod Statsl'aa,dets eller Heiesterets Medlenllnel~l 
f or Embedsfol'bl'ydelser) eUe1' mod tol'thinge: 
Medlemmel' for de Forbl'ydel e1' de) 80m Baa. 
da.llne, maatte begaa. 

I Rigsretten hal' Prresidenten i Lagthin_ 
get Fo1'sredet. 

K, 

Grundlovens § 110 skal herefter lyde 
saaledes: 

Staten skal have et Reservefond paa mindst 
fireti Millionel' Kroner, som udelukkende skal 
kunne anvendes til Afvrergelse af FareI' for 
Riget. Reservefondet akal forvaltes OVerells
stemmende med de af Stortinget derom fast
satte RegIer. 

L. 

Eftel'l1revllte pal'agl'afel' i g1'undloven skal 
llerefte1' lyde saaledes: 

Alternativ 1. 

§ 54. 

Valgthingene holdes i Almindelighed i det 
tl'edie Aar efter det, hvori Storthingsvalg senest 
hal' fnndet Sted; de skulle vrere tilende
bragte inden September Maaneds Ddgang. 
Saatl'emt tOl'titinget op10ses i Henhold til § 71, 
sku Ue' Valgthingene vrere tilendebragte inden 
tre Maaneder efter den Dag, da Storthinget e1' 
blevet oplest. 

§ 63, 2det punktum. 

Den, del' hal' m0dt som Repl'resentant patL 
mindst to ordentlige Stortbing efter samme 
Valg, e1' ikke forpligtet til at modtage Valget 

ved nreste Storthingsvaig. 

§ 68. 
. Al . lelighed 

Storthinget sarnmentrreder 1 mIlll 
b 'hvert 

den fel'ste Sagnedag efter den10de Okto e1 . 
. d' J{ongell 

Aar i Rigets Hovedstad, mednull 1 e 
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paa Grund af overol'dentlige Omst~ndigheder, 
saasom fiendtligt Indfald eller smltsom Syg'e, 
dertil bestemmer en anden Kj0'bstad i Riget. 
Saadan Bestemmelse maa da betimelig be
kjendtgjeres. . , 

Saaftemt Stol'thillget e1' blevet op10$t 1 

H ellbold til § 71, sammeub'redel' det nyvalgte 
Storthing som et ol'dentligt StOl'lhing den £jor
tende Dag efter den Dag, da de nye alg' 
senest skulle vrere tilendebragte, eller, om denne 
Dag' er en Helligdag, paa den nrermest paa
felgende Segnedag, Falder denne Dag mel
Iem lIte August og' lOde Oktober, skal nreste 
ordentlige Storthing ferst sammentrrede cle~ 
ferste Segnedag efter den lOde Oktober 1 

<let paafelgende Kalendel'aar. 

§ 71. 

Stol'thingets Medlemmel' fungere som saa
aanne ved tre Val get paafelgende ordent
lige Stortbing saavel som ved de overol'dentlige 
Stortbing, del' imidlertid holdes. 

Dog kan Kongen inden Udlebet af nrevnte 
Tidsrum oplese Storthinget og paabyde nye 
V alg. I saa Fald hreves Storthinget fra den 
Dag, som i Opl0'sningsbeslutningen bestemmes, 
og dets Medlemmer trrede paany alene sammen 
som Storthing forsaavidt del' maatte sammen
kaldes et over~l'dentIigt Storthing in den den 
Dag, da det nyvalgte Storthing trreder sammen. 

Oplesning af Storthinget kan alene fin de 
Sted, medens Storthinget e1' sam let. 

§ 75, bogstav a. 

at give og ophreveLove; at paalreggeSkatter,Af
gifter, Told og andre offentlige Byrder, ~o~ dog 
ikke gjrelde lrengere end til lste ApI'll 1 det 
andet Aa1' eller, hvis Storthinget er traadt 
sammen i Tiden mellem 1ste Januar og lOde 
August, i det f0'rste Aar efter dets Sammen
trreden medmindre de udtl'ykkelig fOl'nyes af 
et nyt 'ordentligt Storthing, eller dette ople es 
i Henhold til § 71, fOl'inclen det bar fa.ttet 
endelig Beslutning om saadanne Paalreg; i 
sidste Fald vedblive de at gjrelde, indtil to 
Maaneder ere fOl'lebne fra den Dag, da det 
nyvalgte Storthing trreder sammen. 

§ 79. 

Er en Beslutning' bleven nforandret an
(;agen at' tl'e Ol'delltlige Stor tlling, annnen atte 
efter tre forskj ellige paa hinttnden fe lg nd 
Valg, uden at ~~fv igenc1e Beslutning i Mellem
tiden fra tlen fer te til den sidste ntagels 
af Iloget StOl'thiug e1' blevel1 fattet, og den (la 
fOl'elrego'es Kongen med Begjrering, at an . 
Majest:t ikke vii negte en Beslutning sin 
8anktion, som Storthinget efter det modneste 
Overlreg anser for gavnlig, saa vorder den Lov, 
om end Kongens Sanktion ikke paaf.elger, 
inden Storthinget hreves eller opleses i Henhold 
til § 71. 

§ 80. 

Storthinget forbliver, saafremt det ikke 
opleses i Henhold til § 71, samlet, saalrenge 
det finder det forn0'dent, dog ikke over to 
Maaneder uden Kongens Tilladeise. N aar det, 
efter at have tilendebragt sine Forl'etninger, 
eller efter at have vreret samlet den be
stemte Tid, hreves af Kongen, eller naar det 
opleses i Henhold til § 71, meddeler han til
lige sin Resolution paa de ikke allerede for
inden afgjorte Beslutninger, ved enten at stad
freste eller fOl'kaste demo AIle de, som han 
ikke udtrykkelig'en antager, ansees som af 
ham forkastede. 

§ 112, lste og 2det punktum, 

Viser El'faring, at nogen Del af denne 
K ongeriget N Ol'ges Grnndlov bel' fo randres, 
ska! F orslaget c1el'om fi'emsrettes pa<.~ fer te 
eller andet ordentlige Stortbing efter et nyt 
VaIg og k lllldgj.el'e ved Tl'ykkell. Men det 
tiikommel' fer t et af de ol'delltlige StOl'tnillg' 
efter nreste alg eller, om Stol'tllinget i denn 
VaJg'periode 0ll wses i enhold til § 71 , udell. 
at Beslutning elJdllU e1' fattet angaaencle ~ 1'. 

s laget, da. et af (le ordentlig-e Stol'thing efter 
det del'paa, f01gel1de Valg at bestemme, om de~ 
fOl'eslaaede Ii oran<1l'ing bel' unde Stell eIlel' e1. 

Al t ern a t i v 2. 

80m alternativ 1 med den fOl'andl'ing', at 
§§ 54, lste punktum, 68, Iste punktum og 75, 
bogstav a skal lyde saaledes: 
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§ 54, lste punktum. 

Valgthingene holdt's i Almindelighed i det 
tredie Aal' efter det, hvori Storthil1gsvalg 
senest hal' Iundet Sted; de skulle vrere til
el1debi'agte inden November Maal1eds Ddgang. 

§ 68. 

Storthinget sammentrreder i Almindelig'
hed den ferste Segnedag efter den lOde JannaI' 
hvert Aar i Rigets Hovedstad, medmind1'e 
Kongen paa Grund af overordentlige Omstren
dighedel', saasom fiendtligt Indfald eller smit
som Syge, del'til bestemmer en anden Kjeb
stad i Riget. 

Saafremt Sto1'thinget e1' blevet oplest" i 
Henhold til § 71, sammentrreder det nyvalgte 
Storthing som et ordentligt Storthing den fjor
tende Dag efter den Dag, da de nye Valg 
senest skulle vrere tilendebragte, eller, om denne 
Dag er en Helligdag, paa den nrermest paa
felgende Segnedag. Falder denne Dag mellem 
11te November og lOde Januar, skal nreste 
ordentlige Storthing ferst sammentrrede den 
fe1'ste Segnedag efter lOde JannaI' i det paa
felgellde Kalellderaar. 

§ 71. 

Storthingets Medlemmer fungere som saa
danne ved tre Valget paafelgende ol'dentlige 
Storthing saavel som ved de overordentlige 
Storthing, del' imidlertid holdes. 

Dog kan Kongen inden Ddlebet af nrevnte 
Tidsrum oplese Storthinget og paabyde nye Valg. 
I saa Fald hreves Storthinget Ira den Dag, 
som i Oplesningsbeslutningen bestemmes, og 
dets Medlemmer tI'rede paany alene sammen 
som Storthing, forsaavidt del' maatte sammen
kaldes et overordentligt Storthing inden den 
Dag, da det nyvalgte Stol'thing trreder sammen. 

Oplesning af Storthinget kan alene finde 
Sted, medens Storthinget er sam let. 

§ 75, bogstav a. 

at give og ophreve Ijove; at paalregg'e Skatter, 
Afg'iftel', Told og andre offentlige Byrder, 
som dog ikke gjrelde lrengere end til1ste J uli 
i det ferste eller, hvis Storthinget er traadt 
sammell i Tiden mellem 11 te November og 

31te December, i det andet Aar efter dets 
Sammentrreden, medmindre de udtrykkelig for
llye~ af et nyt ordentlig Stol'thing eller dette 
opleses i Henhold til § 71, forinden det hal' 
fattet endelig Beslutning om saadanne Paalreg' . 
i sidste FaIcl vec1blive de at gjrelde, indtil t~ 
Maaneder ere forl0bne fra den Dag dadet 
nyvalgt Stol'thing t rreclel' sammen. ' 

A It ern a t i vel' n e 3 og 4. 

Som henholdsvis alternativerne 1 og 2 
med den forandring, at § 71, 3dje passns skal 
lyde saaledes: 

Oplesning af Storthinget kan alene finde 
Sted, medens Storthinget er samlet. N aar 
Oplesning hal' fundet Sted kan det efter nyt 
Valg sammentrredenrle Stol'lliing ikke opleses, 
forinden del' e1' hengaaet at Aar fra den Dag, 
da det opleste Stol'tlling el' hrevet. 

Alternativerne 5-8. 

Som henholdsvis alternatiV6l'lle 1-8 med 
ndeladelse i § 75, bogstav a af ordene: enel' 
dette opl0ses i Henhold til § 71, forinden det 
hal' fattet endelig Beslutning om saadanne 
Paalreg; i sidste Fald vedblive de at gjrelde, 
indtil to Maaneder ere forlebne fra den Dag, 
da det nyvalgte Storthing trreder sammen. 

Alternativerne 9-16. 

Som henholdsvis alternativerne 1-8 med 
den forandring, at § 112, 2det punktnm skal 
lyde: 

Men det tilkommer ferst det fel'ste elleI' 
andet ordentlige Storthing efter nreste Valg
eller, om Storthinget i denne VaIgperiode op-
10ses i BenhoM til § 71, uden at Beslutning 
endnu er fattet angaaende I!'orslaget, da det 
ferste elle1' andet ordentlige Storthing efter 
det derpaa felgende Valg at bestemme, om 
den foreslaaede Forandring b01' finde Stell 
e11er ei. 

A I tel' 11 a t i vel' n e 1 7 - 2 4. 

Som henholdsvis aIternativerne 1-8 med 
den forand1'ing', at § 112, lste og 2rlet punktull1 
skal Iyde: 
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Viser Erfal'ing, at nogAn Del af denne 
Kongeriget N orges Grundlov bel' forandres, 
skal Forslaget derom fremsrottes paa et ordent
ligt Storthing og kundgjeres ved Trykken, 
Men det tilkommer ferst et af de ordentlige 
Storthing efter nmste Valg eller, om StOl'
thinget i denne Valgperio(le opleses i Hell
hold til § 71, udell at Beslutning endnu Cl' 

tattet allgaaende ]'ol'slaget, da et af de ol'tlent
Jige Storthing efter det derpaa felgenue Valg 
at bestemme, om den fOJ:eslaaflde FOl'amlring' 
bill' finde Sted eller ei. 

M, 

Alternativ 1. 

Gl'undlovens § 112, Iste punktum skal 
herefter lyde saaledes: 

Viser Erfaring, at nog'en Del at' denne 
Kongeriget N orges Grundlov ber t'orandres, 
skal Forslag'et derom fremsmttes paa ferste 
eUer andet ordentlige Storthing efter et nyt 
V II.lg og kundgjeres ved ~rrykken. 

4 

A I t ern at i v 2, 

Grundlovens § 112, lste og 2det punk
tum skal herefter lyde saaledes : 

Viser Erfaring, at nogen Del af denne 
ong'erig'et orge 'rundlov bel' fora.ndr s, 

Hk,Ll Ji'or ' iag·.t ete)' In trem 'mttes pall. f9l'St 

ellel' a.uclet l'clentlige Stol'lliing et"tel' e uyt 
VI.\,lg og klludgjel'es V d 'fl'ykl n. t! II det 
tilkommer fer t det fer te eller a.lJdet ordent
lige Storthing' efter nreste Valg at bestemme, 
om uen fOl'eslaaede Forandl'ing bel' finde Sted 
eller ei. 

N. 

Grundlovens § 59 ska] hereftel' lycle saa. 
ledes : 

Som den lluvrol'ellde § 59 med den for
andl'ing, at del' iudskycles et nyt lste passus, 
saalydende: 

Antallet at' Kjebstredernes Reprrosen
tl1nter skal stedse forholde sig til Landets 
som een til to, 


