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Møte for lukkede dører 
lørdag den 25. april 1953 kl. 10. 

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

 

D a g s o r d e n :  

 
Overbringelse av 1 kgl. proposisjon og referat. 

Presidenten:

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

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

 
S t a t s r å d  M o e n   bar fram en kongelig proposisjon 

(se under Referat nr. 1). 
 
Presidenten:

Innstilling fra Stortingets presidentskap om bevilgning 
av kr. 25.000 til kjøp av gave til H.K.H. Kronprins Olav i 
anledning hans 50 års dag, bryllupsgave til Prinsesse 
Ragnhild og konfirmasjonsgave til Prins Harald. 

 Presidenten vil i dette hemmelige møte 
referere denne 

Presidentskapet har i møte 23. ds. besluttet å foreslå 
at Stortinget gir en gave til H.K.H. Kronprinsen i anledning 
av hans 50 års dag og at Stortinget gir en bryllupsgave til 
Prinsesse Ragnhild og en konfirmasjonsgave til Prins Harald. 

Med hensyn til gaven til Kronprinsen, har 
presidentskapet konferert med Kronprinsens Overadjutant, 
oberst Østgaard, og fått opplyst at Kronprinsparet ønsker en 
supplering av Oslo-gaven som de fikk til sitt bryllup i 1929. 

Utgiftene til disse gaver vil beløpe seg til ca. kr. 
25 000, og under henvisning til foranstående innstiller 
presidentskapet til Stortinget å gjøre følgende  

v e d t a k :  
Presidentskapet bemyndiges til å ordne med kjøp av gaver 

til H.K.H. Kronprins Olavs 50 årsdag, Prinsesse Ragnhilds 
bryllup og Prins Haralds konfirmasjon. Beløpet, inntil kr. 
25.000, blir å dekke på budsjett-terminen 1952-53 under kap. 
1009, Tilfeldige utgifter i sin alminnelighet. 

V o t e r i n g :  

Presidentskapets innstilling bifaltes enstemmig. 
 
Referat: 

1. Kgl. prp. om hjemkjøp av aksjer i Norsk Hydro-Elektrisk 
Kvælstofaktieselskab. 
 Enst.: Tilstilles skog-, vassdrag- og 
industrikomiteen forsterket med 2 medlemmer av finans- 
og tollkomiteen oppnevnt av denne. 
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2. Kgl. meld. om bestemmelser om prisregulering ved 
utførsel av klippfisk og tørrfisk av 1953-års 
produksjon. 
 Enst.: Tilstilles finans- og tollkomiteen 
forsterket med 2 medlemmer av sjøfarts- og 
fiskerikomiteen oppnevnt av denne. 

3. Kgl. meld. om målsettingen for Kystartilleriet og 
Luftvernartilleriet. 
 Enst.: Tilstilles militærkomiteen. 
 
Protokollen ble opplest uten å foranledige noen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet. 
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