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Møte for lukkede dører 
torsdag den 21. september 1950 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 :  
 
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om dekning av 

bevilgningene til beredskapstiltak m.m. 1950-51 (innst. 
S.E.1

 
). 

Presidenten: Presidenten foreslår at dette møte holdes 
for lukkede dører - og anser det som bifalt. 

Presidenten foreslår videre at Regjeringens medlemmer og 
de i forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer samt 
ekspedisjonssjefene Nissen og Walløe, byråsjef Bakke og 
konsulent Knutsen fra Finansdepartementet gis adgang til 
møtet - og anser det som bifalt. 

 
Priser og prisutjevningsavgift for hvalolje. 

Offentliggjørelse av behandlingen. 
 
Presidenten: Det foreligger følgende skriv av 18. 

september 1950 fra Finansdepartementet om offentliggjørelse 
av hemmelige stortingsdokumenter om priser og 
prisutjevningsavgift for hvalolje, som presidenten skal 
referere: 

«St.meld. nr. 22 (1948) om priser og 
prisutjevningsavgift for hvalolje (Hemmelig) ble 
offentliggjort ved Finansdepartementets avgjørelse av 
27. oktober 1948. 

I forbindelse med den pågående rettssak mellom De 
Norske Hvalfangstselskapers Forbund og Staten 
v/Finansdepartementet og Prisdirektoratet, om 
innlandsprisen på hvalolje, har Statens 
prosessfullmektig, høyesterettsadvokat Rolv Ryssdal, 
anmodet om at de tilhørende stortingsdokumenter (innst. 
SF og Stortingets vedtak av 26. juni 1948 samt muntlige 
forhandlinger) blir offentliggjort slik at han kan bruke 
disse dokumenter i saken. 

En tillater seg derfor å anmode det ærede 
Presidentskap om å foranledige stortingsvedtak for 
offentliggjørelse av de nevnte dokumenter. 

Da saken er berammet for Byretten til 19. september 
d.å., ville det være gunstig om slikt stortingsvedtak 
kunne fattes så snart råd er.» 
Presidentskapet foreslår: 
«Innst. S.F./1948 samt debatt og vedtak i denne sak i 

lukket møte i Stortinget 26/6-1948 blir ikke lengere å 
behandle som hemmelige.» 

                                              
1 Offentliggjort i innst. S. nr. 193 og St.tid. 21. sept. 1950 



Møte for lukkede dører i Stortinget 21. september 1950 kl. 13.00 

 

2 

 

V o t e r i n g :  

Presidentskapets forslag ble enstemmig bifalt. 
 
Presidenten: Presidenten skal gjøre representantene 

merksam på at det vil bli nødvendig å avholde et hemmelig 
møte i Stortinget lørdag kl. 10 til behandling av visse 
spørsmål som utenriksministeren ønsker å legge fram for 
Stortinget. 

Presidenten gjør videre kjent at de representanter som 
måtte ha bestilt plass på jernbanen fredag kveld, vil få 
denne overført til lørdag kveld. 

Presidenten gjør merksam på at der vil bli holdt et 
hemmelig møte i Stortinget imorgen, fredag, kl. 13, hvor 
utenriksministeren vil legge fram de spørsmål som presidenten 
har omtalt. Det blir altså hemmelig møte i Stortinget 
imorgen, fredag kl. 13, og videre lørdag formiddag kl. 10. 

 
Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 13.30. 
 
 

 


	Votering:

