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Møte for lukkede dører 
fredag den 27 juni 1947 kl. 13. 

 
President: N a t v i g  P e d e r s e n .  

 

D a g s o r d e n :  

1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 
innkjøp av eiendommen «Øyrane» på Svalbard for kr. 
102 000 (innst. S.G.). 

2. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter 
fra 1 juli 1947 (budsjett-innst. S. nr. 256). 

3. Innstilling fra finans- og tollnemnda om 
omsetningsavgift til statskassa på visse varer (tillegg 
til budsjett-innst. S. nr. 246). 

4. Tilråding frå finans- og tollnemndi om avgift til 
statskassen på pelsskinn (innst. S.E.). 

5. Referat. 
 
Etter forslag av presidenten besluttedes enstemmig: 

1. Møtet blir å holde for lukkede dører. 

2. Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 54 
nevnte funksjonærer gis adgang til møtet. Ennvidere 
statsrådsekretær Drogseth, sekretærene Green og Holter 
fra Handelsdepartementet, og byråsjef Bjarne Olsen, 
ekspedisjonssjefene Ohlandt og Walløe samt byråsjef 
Bakke fra Finansdepartementet. 
 
S t a t s r å d  B r o f o s s   overbrakte en hemmelig kgl. 

prp. (Se nedenfor under referat.) 
 

Presidenten:

Den innkalte varamann for Hordaland fylke, vandrelærer 
Knut Ytre-Arne, har tatt sete. 

 Den overbrakte proposisjon skal bli 
behandlet på reglementsmessig måte. 

S a k  n r .  1 .  

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 
innkjøp av eiendommen «Øyrane» på Svalbard for kr. 102 000 
(innst. S.G.). 

 
Andrå (komiteens ordfører): Handelsministeren har ikke 

anledning til å være tilstede i dag, og jeg kan tenke meg at 
han hadde interesse av å være tilstede ved behandlingen av 
denne sak. Jeg må derfor på komiteens vegne få lov å be om at 
den må bli utsatt. Det skulle for så vidt ikke spille noen 
rolle, for vi får en akkurat lignende sak om kjøp av 
eiendommen «Nordfjord» på Svalbard for kr. 110.000,00, - det 



Møte for lukkede dører i Stortinget 27. juni 1947 kl. 13 

 

2 

var den som ble referert av statsråden nå - og da er det like 
godt å behandle dem sammen. Jeg foreslår at saken forbigåes 
og oppføres på nytt kart. 

 
Presidenten:

S a k  n r .  2 .  

 Komiteen har bedt om at saken forbigåes og 
oppslåes på nytt kart, og da ingen innvendinger er fremkommet 
anser presidenten det for vedtatt. 

Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter 
fra 1 juli 1947 (budsjett-innst. S. nr. 256). 

 
Om saken i sin alminnelighet uttalte 
 
Hognestad:

Årsakene til dette er nok flere. De ustabile prisforhold 
en må regne med her i landet og særlig i en rekke andre land, 
gjør det vanskelig å endre tollsatsene. 

 Som det går fram av proposisjonen er det i år 
kommet inn et betydelig mindre antall søknader om endringer i 
tolltariffen enn det som var vanlig før krigen. 

Tollsatsene i vår tolltariff bygger vesentlig på 
vekttoll, og med nedgangen i pengeverdien er faktisk 
vernetollsatsene stort sett lavere nå enn før krigen. 

Slik som prissituasjonen er ute i verden, er det for 
tiden ikke naudsynt å øke vernetollen jevnt over med alle 
satser, men det kan bli på sin plass å øke tollsatsene i 
forhold til nedgangen i pengeverdien slik at den faktiske 
beskyttelse blir den samme som før krigen. 

Det er kommet inn 9 søknader om endringer i tollsatsene. 
Finansdepartementet har i samråd med Utenriksdepartementet 
funnet for tiden ikke å ville gå til endringer i de gjeldende 
tollsatser av hensyn til de drøftelser som for tiden pågår i 
Genève. 

Komiteen har sluttet seg til departementet. Det er jo 
nokså naturlig når en driver tollforhandlinger med en rekke 
land, at en ikke da samtidig foretar store endringer i 
tollsatsene. Komiteen har understreket at det under disse 
forhandlinger vises den største aktsomhet, så en ikke binder 
Stortinget. Det er imidlertid klart at våre forhandlere må ha 
et visst mandat å forhandle på, så helt fritt vil vel 
Stortinget neppe stå. 

Jeg vil imidlertid gi våre forhandlere og departementet 
anerkjennelse for den utførlige rapportvirksomhet hvormed 
finanskomiteen har vært holdt underrettet om forhandlingene i 
Genève. 

Selvsagt må disse tolldrøftelser støte på store 
vanskeligheter. Når en er merksam på den nære sammenheng der 
er mellom toll og priser og den store betydning vernetollen 
har for de enkelte yrker, er det klart at disse 
tolldrøftelser er av stor betydning. 



Møte for lukkede dører i Stortinget 27 juni 1947 kl. 13 

  3     

 

Det er vanskelig å ha noen formening om resultatet av de 
drøftelser som pågår om charteret og tollsatsene. Det er 
atskillige ting i rapportene som ikke er særlig lovende. 

Det er Amerika som har tatt initiativet til 
forhandlingene om charteret og tollspørsmålene. Charteret 
virker tilsynelatende sympatisk når en leser det. Formålet 
med charterforhandlingene og tolldrøftelsene skal være en 
friere verdenshandel, som igjen skal bidra til å heve 
levestandarden i verden. 

Dette formål er selvsagt alle enige i. Hvem vil ikke ha 
høyere levestandard? Men om midlene til å nå dette målet er 
det ganske naturlig vanskeligere å bli enig. 

Vi ser at Amerika holder fast ved skipningsklausulen i 
dollarlånet. Denne klausulen er ikke i overensstemmelse med 
charteret. For noen dager siden la Amerika på tollen på ull, 
men i dag melder avisene at president Truman har nektet å 
godkjenne vedtaket om ulltollen. 

Amerika har sagt at på grunn av den lave levestandard i 
Norge så kan vårt ønske om nedsettelse av tollen på pelsskinn 
vanskelig imøtekommes. Diskrimineringsbestemmelsen i 
charteret kan òg skape vanskeligheter. 

Så vidt jeg forstår, så er det et slags verdens forente 
nasjoner under amerikansk førerskap som ligger bak charteret. 

Jeg vil ikke kritisere at Regjeringen har vedtatt å 
delta i tolldrøftelsene i Geneve i samband med charteret, men 
jeg tror ikke at en bør vente seg altfor store resultater. 

Til slutt vil jeg understreke det som komiteen har nevnt 
om ønskeligheten av å få lagt fram den tekniske revisjon av 
tolltariffen så snart som mulig. 

Jeg forstår imidlertid godt det store arbeid og de store 
vanskeligheter som er forbundet med å legge fram denne sak. 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 

I. 
 
De bestemmelser om tollavgifter og midlertidige 

tolltillegg som gjelder den 30 juni 1947 skal fremdeles være 
gjeldende fra 1 juli 1947. 

 
II. 

 
Finansdepartementet bemyndiges til i terminen 1947-48 å 

frita for toll og andre avgifter de anskaffelser til 
Forsvaret som skjer i henhold til Stortingets vedtak av 13 
juni 1946. 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
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S a k  n r .  3 .  

Innstilling fra finans- og tollnemnda om 
omsetningsavgift til statskassa på visse varer (tillegg til 
budsjett-innst. S. nr. 246). 

 
Presidenten:

 

 I innstillingen skal der føyes til et ord 
som er falt ut. Det er under § 1, punkt 8, annet avsnitt: 
«varer som motsvarer «Etui etc. 2».» Der skal føyes til ordet 
«men». 

Komiteen hadde innstillet på slikt vedtak 
 

om omsetningsavgift til statskassa på visse varer 
frå 1 juli 1947. 

 
§ 1. 

 
Frå 1 juli 1947 skal det betalast omsetningsavgift til 

statskassa av etternemnde varer, rekna av verdien etter den 
prosentsats som er sett til: 

1. Platina, gull- og sølvvarer .................... 30 pst. 

2. Smykkevarer (om dei ikkje er av edle metall) ... 30 pst. 

3. Hanskar og vottar av skinn (både sydde og berre 
tilskorne) eller silke (ogso kunstsilke) ....... 10 pst. 

4. Skotøy av silkety eller tøy som det finst  
silke i, av tøy innverka med metalltråd,  
av lakkert, sjagrinert, bronsert, alunert,  
hvitgarva (glasé) og semska skinn, av sjevrå-,  
reptil-, fisk- og øgleskinn eller  
etterlikningar av desse ........................ 15 pst. 

5. Silkevarer - ogso kunstsilkevarer - 
med undantak av spinnestoff og garn ............  6 pst. 

6. a) Sminke, lippestift, augnebrynskosmetikk  
 og pudder (strøpudder som ikkje er  
 parfymera er undanteke) ................... 60 pst. 
b) Andre kosmetiske toalettmiddel som ikkje  
 er nemnde under a, parfyme, luktande vatn  
 og andre vatn til toalettbruk, med  
 undantak av munnvatn, tannpulver, 
 tannpasta og tannkrem ..................... 30 pst. 

7. Glassvarer, andre, slipte, etsa etc. ...........  5 pst. 

8. Varer som for det meste er tillaga eller  
overtrekte med lær eller skinn, som høyrer  
under tolltariffposten «Etui etc. 2» med det  
innlegg som høyrer til,  
varer som motsvarar «Etui etc. 2» men for det  
meste tilverka av eller overtrekte med kunststoff  
(plastikk) av slike sortar at dei ved innførsla  
kjem inn under siste l.nr. i tolltariffen,  
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og varer som ved innførsla kjem under  
tolltariffposten «Reisekufferter etc. a» ....... 30 pst. 

9. Fotografiske handkameraer, filmopptakarapparat 
medrekna ....................................... 10 pst. 
 

§ 2. 
 
Engrosprisen på vedkomande varer ved sal til småhandlar 

skal vera grunnlaget for utrekningi av avgifti i samsvar med 
nærare reglar som Finans- og Tolldepartementet gjev. 

 
§ 3. 

 
For varer av det slaget som er nemnt under § 1 under 5, 

og som er tilverka av vove stoff eller trikotstoff 
(metervara), vert avgifti berre rekna av verdien av stoffet. 

 
§ 4. 

 
Finans- og Tolldepartementet kan ta fri for avgift varer 

som er nemnde under § 1, post 4, når serlege grunnar talar 
for det. 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 

S a k  n r .  4 .  

Tilråding frå finans- og tollnemndi om avgift til 
statskassen på pelsskinn (innst. S.E.). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
Stortinget samtykkjer ikkje i St. prp. nr. 1, Tillegg 

nr. 13. 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
 
Referat: 
 

1. Kgl. prp. om kjøp av eiendommen «Nordfjord» på Svalbard 
for kr. 110 000. 
 Enst.: Tilstilles Utenriks- og 
konstitusjonskomiteen. 

2. Kgl. meld. om forhandlinger med Danmark om forlengelse 
av Østgrønlandsavtalen av 8 juli 1924. 
 
Presidenten:

 

 Denne melding foreslåes sendt Utenriks- og 
konstitusjonskomiteen. 



Møte for lukkede dører i Stortinget 27. juni 1947 kl. 13 

 

6 

Terje Wold:

 

 Den sak vil jeg be om blir sendt til den 
utvidede utenriks- og konstitusjonskomite. 

Presidenten:

V o t e r i n g :  

 Etter det som er uttalt av formannen i 
utenriks- og konstitusjonskomiteen, vil presidenten foreslå 
at saken sendes den utvidede utenriks- og 
konstitusjonskomite. 

Presidentens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Protokollen for det hemmelige møte ble opplest og 

godkjent. 
 

Møtet hevet kl. 13.20. 
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