
Møte for lukkede dører i Stortinget 27. juni 1951 kl. 10.00 

  1     

 

Møte for lukkede dører 
onsdag den 27. juni 1951 kl. 10. 

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

 
D a g s o r d e n :  

1. Tilråding frå finans- og tollnemnda om fullmakt for 
Finans- og tolldepartementet til å regulere 
avgiftssatsane for krisetilleggsavgifta på tobakkvarer 
(innst. S. D.). 

2. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om 
prisutjevningen for fisk og fiskeprodukter (innst. S. 
E.). 
 
Presidenten: Presidenten foreslår møtet holdt for 

lukkede dører, og at Regjeringens medlemmer og de i 
forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer samt byråsjef 
Bakke gis adgang til møtet, - og anser det som bifalt. 

Presidenten vil referere en skrivelse fra Amerikas 
Forente Stater, Den økonomiske samarbeidsadministrasjon.  
Skrivelsen er oversatt fra engelsk og lyder: 

«Herr statsråd Erik Brofoss. 
Dette i henhold til våre drøftelser om hvordan 

forhandlingene om aluminiumsfabrikkene på Sunndalsøra 
skal klassifiseres. 

Som vi framholdt for Dem, representerer den 
foreslåtte kontrakt, slik den nå er satt opp, et 
«arbeidsdokument» og man har fått Washingtons 
godkjennelse av hovedpunktene.  Det er imidlertid 
praksis, inntil man er blitt enige om den hele og fulle 
formulering, at forhandlingene er konfidentielle og ikke 
må offentliggjøres.» 
Presidenten viser til denne skrivelse og meddeler at 

presidentskapet fastholder at St.prp. nr. 123 blir å behandle 
som hemmelig. 
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Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om 

prisutjevningen for fisk og fiskeprodukter (innst. S. E.). 
 
Komiteen hadde innstillet: 
 
St.meld. nr. 53 - 1951 - legges ved møteboken. 
 

V o t e r i n g: 

  
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
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Presidenten:

 

 Presidenten foreslår at presidentskapet i 
samråd med departementet foretar offentliggjørelse av 
proposisjon, innstilling og forhandlingene vedkommende innst. 
S. D. om krisetilleggsavgifta på tobakkvarer - og anser det 
som bifalt. 

Protokollen ble referert uten å foranledige noen 
bemerkning. 

 
Møtet hevet kl. 10,25. 
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