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Møte for lukkede dører 
mandag den 26. november 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 bestemmelser 
om prisreguleringsavgift ved utførsel av fiskehermetikk 
1951-52 (innst. S.J.). 

2. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bestemmelser 
om prisregulering med utførsel av tørrfisk av 1951 års 
produksjon (innst. S.K.). 

3. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om forhøyelse av 
omsetningsavgiften på kokesjokolade (innst. S.L.). 
 
Presidenten: Presidenten foreslår at møtet blir holdt 

for lukkede dører - og anser det som bifalt. 
Presidenten foreslår videre at Regjeringens medlemmer og 

de i forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer gis adgang 
til møtet. - Det anses som bifalt. 

 

S a k  n r .  1 .  

 
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bestemmelser 

om prisreguleringsavgift ved utførsel av fiskehermetikk 1951-
52 (innst. S.J.). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
St. meld. nr. 82 for 1951 - bestemmelser om 

prisreguleringsavgift ved utførsel av fiskehermetikk 1951-52 
- legges ved protokollen. 

 

V o t e r i n g: 

 
 Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt. 
 

S a k  n r .  2 .  

 
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bestemmelser 

om prisregulering ved utførsel av tørrfisk av 1951 års 
produksjon (innst. S.K.). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
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St. meld. nr. 100 for 1951 om bestemmelser om 
prisregulering ved utførsel av tørrfisk av 1951 års 
produksjon - legges ved protokollen. 

 
Johannes Olsen:  Tidligere hadde vi det system med 

hensyn til avgifter på tørrfiskeksporten at 80 pst. av 
merprisen gikk inn i prisreguleringsfondet, og 20 pst. av 
merprisen fikk eksportørene.  I 1950 ble det forandret etter 
henstilling fra tørrfiskbransjen - det står også i 
proposisjonen - slik at det for de forskjellige markeder 
skulle være en fast avgift, som ble bestemt av 
prismyndighetene, og overprisen, det som ble oppnådd mer enn 
denne avgiften, skulle gå til eksportørene. 

Den proposisjon og innstilling som foreligger her, går 
ut på å fortsette med den samme ordning.  Men det er innført 
den forandring som går ut på at i tilfelle overprisen er 
større enn forutsatt, skal satsene for den avgift som skal gå 
inn i prisreguleringsfondet, kunne forhøyes med inntil 50 
pst.  Så usikre som markedsforholdene har vært i den senere 
tid, kunne det kanskje fra statens side sett vært en fordel å 
ha bibeholdt den gamle ordning, hvoretter 80 pst. av 
overprisen gikk inn i prisreguleringsfondet for fisk og 20 
pst. gikk til eksportørene.  Jeg har alltid vært litt betenkt 
med hensyn til det nye systemet som tørrfiskbransjen fikk 
myndighetene til å gå med på, og jeg vil i denne forbindelse 
be departementet nøye følge utviklingen, om det kanskje vil 
være formålstjenlig å gå tilbake til den tidligere ordning. 

 

V o t e r i n g: 

  
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt. 
 

S a k  n r .  3 .  

 
Innstilling fra finans- og tollkomiteen om forhøyelse av 

omsetningsavgiften på kokesjokolade (innst. S. nr. 316). 
 
Komiteen hadde innstillet til Stortinget å gjøre slikt 
 

v e d t a k :  
 

om forhøyelse av omsetningsavgiften til statskassen på 
kokesjokolade. 

 
Fra den tid Kongen bestemmer skal det betales 

omsetningsavgift til statskassen av kokesjokolade, hvormed 
forståes sjokolade med høyst 26 pst. fettinnhold og i 
pakninger på minst 125 gram, med 50 pst. av varens 
avgiftspliktige verdi. 
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V o t e r i n g: 

 
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt. 
 
Presidenten:

«Presidentskapet foretar i samråd med departementet 
offentliggjørelse av proposisjon, innstilling og 
forhandlinger om omsetningsavgiften på kokesjokolade.» 

 Presidenten foreslår: 

Presidentens forslag anses som enstemmig bifalt. 
 
Protokollen, som deretter ble opplest, foranlediget 

ingen bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 10.10. 
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