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Møte for lukkede dører 
mandag 11. desember 1950 kl. 10. 

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

 
D a g s o r d e n :  
 

1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 
overenskomster inngått med fremmede makter (Innst. 
S.G.). 

2. Innstilling fra skog-, vassdrag- og industrikomiteen om 
løsning av intercustodiale konflikter mellom Norge og 
Sveits, om oppgjør med visse aksjonærer i Norsk Hydro-
Elektrisk Kvælstofaktieselskap (Norsk Hydro) og om 
overdragelse av statens aksjer i Herøya Elektrokjemiske 
Fabrikker til A/S Norsk Hydro m.v. (innst. S.F.). 
 
Presidenten: Presidenten foreslår møtet holdt for 

lukkede dører - og anser det som vedtatt. 
Videre foreslår presidenten at Regjeringens medlemmer og 

de i forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer gis adgang 
til møtet - og anser det som vedtatt. 

Videre foreslår presidenten ved behandling av sak nr. 2 
at etter anmodning fra Industridepartementet statssekretær 
Drogseth, direktør Erik Poulsson, byråsjef Mo, sekretær Eilif 
Andersen og direktør Hanche-Olsen gis adgang til møtet - og 
anser det som vedtatt. 

 

S a k  n r .  1 .  

Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om 
overenskomster inngått med fremmede makter (innst. S.G.). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
Utenriksdepartementets melding om ikke-offentliggjorte 

overenskomster inngått med fremmede makter i 1950 - vedlegges 
protokollen. 

 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt. 
 

S a k  n r .  2 .  

Innstilling fra skog-, vassdrag- og industrikomiteen om 
løsning av intercustodiale konflikter mellom Norge og Sveits, 
om oppgjør med visse aksjonærer i Norsk Hydro-Elektrisk 
Kvælstofaktieselskap (Norsk Hydro) og om overdragelse av 
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statens aksjer i Herøya elektrokjemiske Fabrikker til A/S 
Norsk Hydro m.v. (innst. S.F.). 

 
Selås:

På grunn av tiden skal jeg avholde meg fra å komme 
nærmere inn på saken. Det er en enstemmig innstilling fra 
komiteen, hvor vi gir en oppslutning til det resultat 
departementet er kommet til, og det skulle ikke være 
nødvendig å føre noen videre debatt om saken. 

 Sakens ordfører, hr. Jakob Pettersen, er syk, og 
jeg skal derfor bare ganske kort gi en liten rettelse til 
innstillingen. Det er ikke tatt med i innstillingen at 
komiteen under behandlingen av denne sak har vært forsterket 
med to medlemmer fra utenriks- og konstitusjonskomiteen, 
nemlig hr. Selvik og hr. Erling Petersen. Hr. Erling Petersen 
møtte som varamann i Stortinget den tiden og var ikke til 
stede under sakens sluttbehandling. 

 
Komiteen hadde innstillet på slikt vedtak: 
 

Om løsning av intercustodiale konflikter mellom Norge og 
Sveits, om oppgjør med visse aksjonærer i Norsk Hydro-
Elektrisk Kvælstofaktieselskab (Norsk Hydro), og om 
overdragelse av statens aksjer i Herøya Elektrokjemiske 
Fabrikker A/S, samt om visse bevilgninger på statsbudsjettet 
1950-51. 

 
I. 
 

Stortinget samtykker i: 

a) at Kongen godkjenner den avtale, datert 10. juni 1950, 
som er inngått mellom de befullmektigede sveitsiske og 
norske forhandlere om løsning av intercustodiale 
konflikter mellom Norge og Sveits. 

b) at staten v/Industridepartementet inngår avtale med 
Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab om kjøp av 
Hydros aksjer i Internationale Industrie- und 
Handelsbeteiligungen A/G, og salg av statens aksjer i 
Herøya Elektrokjemiske Fabrikker A/S til Norsk Hydro i 
det vesentlige i samsvar med det i 
Industridepartementets tilråding av 27. oktober 1950 
inntatte utkast. 
 

II. 
 

På statsbudsjettet for 1950-51 bevilges: 
S o m  u t g i f t :  

Nytt kap. 521: 

1. Erstatning Persilfabrikken A/S kr. 1 473 700 

2. Erstatning Rosenthal Kali, Osa  «    248 000

                                          kr. 1 721 700                    
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Nytt kap. 1229: Kjøp av Norsk Hydros aksjer i        
       Interhandel (jfr. kap. 3107)   «  24 415 000                        

Nytt kap. 1230: Kjøp av Interhandels aksjer i 
                Norsk Hydro .............  » 22 729 000  

Nytt kap. 1233:Oppgjør «detenteuraksjer» i Hydro   
                                                                                            kr     

2 133 800 

S o m  i n n t e k t :  

50 999 500 

Kap. 2808: Aksjer i Norsk Hydro forhøyes fra 
          3 mill. kroner til kr. 5 841 600   

         eller med .......................kr.  2 841 600 
Nytt kap. 3107: Salg av Interhandelaksjer (jfr.  
     kap. 1229) .......... «   24 415 000 
Nytt kap. 3108: Salg av statens aksjer i Hefa  «   20 000 000
                                                                                                     
                       

                        

 
kr. 47 256 600 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt. 
 
Protokollen ble opplest uten å foranledige noen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 10.10. 
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