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Møte for lukkede dører 
onsdag den 4. juli 1951 kl. 10. 

 
President: N a t v i g  P e d e r s e n .  

 
D a g s o r d e n :  
 

1. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om forskjellige 
avgifter og tilskottsbestemmelser for animalske 
fettstoffer (innst. S. G.). 

2. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bestemmelser 
om prisreguleringsavgift ved eksport fra andre enn 
herdningsfabrikker, polymeriseringsbedrifter og 
traneksportører av fettstoffer og produkter fremstillet 
av fettstoffer (innst. S. H.). 
 
Presidenten:

Presidenten foreslår videre at Regjeringens medlemmer og 
de i forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer gis adgang 
til møtet - og anser det som bifalt. 

 Presidenten foreslår at møtet holdes for 
lukkede dører - og anser det som bifalt. 

 

S a k  n r .  1  

 
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om forskjellige 

avgifter og tilskottsbestemmelser for animalske fettstoffer 
(innst. S. G.) 

 
Stranger:  I de to i dag foreliggende innstillinger har 

et mindretall i finans- og tollkomiteen forbeholdt seg å ta 
opp forslag i samsvar med dissensen i saken om 
eksportavgifter i treforedlingsindustrien.  Etter sakens 
behandling i går finner dette mindretall ikke grunn til å ta 
opp noe forslag i forbindelse med disse to sakene.  Når vi 
ikke motsetter oss at disse meldinger vedlegges protokollen, 
ligger deri selvsagt ikke noen oppgivelse av det prinsipielle 
standpunkt som mindretallet har gitt uttrykk for under den 
annen saks behandling i går.  Vi viser derfor til innst. S. 
nr. 207, men gjør ikke noe videre med disse to saker. 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
St. meld. nr. 22 for 1951 - vedlegges protokollen. 
 

V o t e r i n g: 

  
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
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S a k  n r .  2  

 
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bestemmelser 

om prisreguleringsavgift ved eksport fra andre enn 
herdningsfabrikker, polymeriseringsbedrifter og 
traneksportører av fettstoffer og produkter fremstillet av 
fettstoffer (innst. S. H.) 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
Stortingsmelding nr. 69, 1951 - blir å legge ved 

protokollen. 
 

V o t e r i n g: 

  
Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
 
Presidenten:

 

 Presidenten vil gjøre merksam på at det vil 
bli kalt inn til møte for lukkede dører i morgen kl. 10 til 
behandling av den foreliggende innst. S. F. om bemyndigelse 
for Industridepartementet til på den norske stats vegne å 
inngå avtale med Amerikas Forente Stater om lån til 
finansiering av planlagt aluminiumsverk på Sunndalsøra og 
leveranse av aluminium i samband med dette.  Presidenten har 
gått ut fra at det ikke vil være korrekt å behandle og i 
tilfelle vedta kontrakten, før selve saka er behandlet i 
Stortinget. 

Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 
bemerkning. 

 
Møtet hevet kl. 10.05. 
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