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Møte for lukkede dører 
den 18. juni 1949 kl. 9 

 
 
År 1949, den 18. juni ble møte satt i Stortinget kl. 

9.00. 
 

1. Presidenten foreslo at møtet ble satt for lukkede dører 
og at Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens 
§ 54 nevnte funksjonærer, gis adgang til møtet. Enst. 
vedtatt. 

2. Statsråd Langhelle overbrakte kgl. prp. 

3. Presidenten foreslo at ekspedisjonssjefene Skreiberg og 
Føyen og ing. Veidal gis adgang til møtet. Enst. 
vedtatt. 
 
K a r t  n r .  5 8 .  
 
Innst. S. F. om omfram avgift av bensin. 
 
Hr. Røiseland tok opp forslag om at avgiften ble satt 

til 10 øre pr. liter bensin. Hr. Vogt tok opp forslag om at 
proposisjonen ikke bifalles. 

 
Sakens ordfører, hr. Wiik, opplyste at det i innst., s. 

2, sjuende linje ovenfra, skulle stå nettoutgifter, ikke 
nettoavgifter. 

 
Ved voteringen ble Vogts forslag forkastet mot 9 st. 

Deretter ble innstillingen vedtatt med 55 (stemmer) mot 50 
stemmer. De 50 st. ble avgitt for Røiselands forslag. Ved 
denne votering ble nyttet navneopprop. 

 
Presidenten: Presidenten vil foreslå at proposisjon, 

innstilling og debatt om omfram avgift av bensin i tida 20. 
juni 1949 - 30. juni 1950 blir å offentliggjøre etter 
presidentskapets nærmere bestemmelse.1)

 

 Ingen har uttalt seg 
derimot, og det anses som bifalt.  

R e f e r a t :  

1. Kgl. prp. om endringer i vegbudsjettet for 1949-50 m.v. 
Enst. etter innstilling av presidentskapet: Tilstilles 
vei- og jernbanekomiteen. 

2. Kgl. prp. om samtykke til å slutte avtale med De Forente 
Stater om mottakelse av materiell til forsvaret. 
Enst. etter innstilling av presidentskapet: Tilstilles 
spesialkomiteen for særlige utenrikspolitiske spørsmål 
og beredskapssaker.  
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Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 
bemerkning. 

 
 
 

Møtet hevet kl. 11.15. 
 
1) 
Offentliggjort i St.prp. nr. 101, innst. S. nr. 148, 

beh. St.tid. 1676-1690. 
 
 
 
 


