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Møte for lukkede dører 
mandag den 5. juni 1950 kl. 10. 

 
President: J o h a n  W i i k .  

 
 
Etter forslag av presidenten ble enstemmig besluttet: 
 

1. Møtet holdes for lukkede dører. 

2. Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 54 
nevnte funksjonærer gis adgang til møtet. 
  
     Presidenten:

«Hemmelig St.prp. nr. 73 1950 om anvendelse av 
fondet til fremme av sildefisket ved Island. 

 Presidenten skal referere følgende 
skrivelse fra Fiskeridepartementet til Stortingets 
presidentskap: 

Ovennevnte hemmelige proposisjon ble fremsatt i 
statsråd den 31. mars d.å. Som bilag til proposisjonen 
følger en likeledes hemmelig innstilling fra Utvalget 
til behandling av spørsmålet om å utruste en flytende 
sildoljefabrikk ved Island. 

Når så vel innstilling som proposisjon er hemmelig, 
skyldes det at det i begge er henvist til og sitert fra 
eldre hemmelige stortingsdokumenter og stortingsvedtak, 
nemlig: 

St.prp. nr. 104 1939 
     (Innst. S.L. 1939 er ikke uttrykkelig omtalt i  

  proposisjon eller innstilling), 
Stortingsvedtak av 15. juni 1939, 
St.prp. nr. 19 1945/46, 
Innst. S.B. 1945/46, 
Stortingsvedtak av 30. mars 1946. 
Av formelle grunner har en derfor ansett seg bundet 

til å fremme saken som hemmelig. Imidlertid er forholdet 
at hverken innstillingen eller St.proposisjon nr. 73 er 
av slikt innhold at det etter Fiskeridepartementets 
oppfatning kan være påkrevd å behandle saken som 
hemmelig. En henstiller derfor til det ærede 
Presidentskaps overveielse å foranledige fattet 
stortingsvedtak om at St.prp. nr. 73 for 1950 med bilag 
ikke blir å behandle som hemmelig. Hvis et slikt vedtak 
blir fattet i den nærmeste fremtid vil en kunne stryke 
betegnelsen «hemmelig» i den trykte proposisjon, idet 
man ennå ikke har fått det første korrektur av 
proposisjonen.» 
 Saken har vært forelagt Utenriksdepartementet. 

Utenriksdepartementet sier for sitt vedkommende at det har 
ikke noe å innvende mot at dokumentene offentliggjøres. 

I henhold til det innstiller presidentskapet på at 
Stortinget fatter følgende vedtak: 

     St.prp. nr. 104/1939, 
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 Innst. S.L. 1939, 
 Stortingsvedtak av 15. juni 1939 
   og 
 St.prp. nr. 19-1945/46, 
 Innst. S.B. - 1945/46, 
 Stortingsvedtak av 30. mars 1946 
blir ikke lenger å behandle som hemmelige. 
 
 V o t e r i n g: 
   
Presidentskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Protokollen for det hemmelige møte ble opplest, og 

foranlediget ingen bemerkning. 
 

Møtet hevet. 
 
 
 
 
 
 

 


