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Møte for lukkede dører 
tirsdag den 21. juni 1955 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. 
A.). 

2. Tilråding frå den auka utanriks- og konstitusjonsnemndi 
om å gjera vedtak i Stortinget 21. mai 1953 om 
fullmakter til å inngå kontraktar i samband med det 
amerikanske «Off Shore Procurement Program» m.v. 
gjeldande fram til 30. juni 1956 (innst. S. C.). 

3. Innstilling fra den utvidede finans- og tollkomite om 
Stortingets samtykke til å undertegne en erklæring om 
forlengelse til 1. januar 1958 av tollbindingene under 
Generalavtalen om tolltariffer og handel (innst. S. B.). 

4. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter 
(budsjett-innst. S. nr. 198)1

5. Spørsmålet om offentliggjørelse av 
Industridepartementets svar på repr. Strand’s til 
Regjeringen oversendte forslag vedk. salg av aksjer i 
Norsk Hydro.

. 
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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. 

Videre foreslår presidenten at byråsjef Heiberg gis 
adgang til møtet under behandlingen av sak nr. 1 og 2, at 
sekretær Eilif Andersen gis adgang til møtet under 
behandlingen av sak nr. 2, videre at tolldirektør Dannevig og 
byråsjef Bjarne Olsen gis adgang til møtet under behandlingen 
av sak nr. 3 og 4. 

Da ingen har uttalt seg mot presidentens forslag, anses 
det bifalt. 

S a k  n r .  1 .  

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

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
                                              
1 Offentliggjort; debatt St.tid. s. 2273-2289 
2 Offentliggjort; Dokument nr. 14 
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Utenriksdepartementets melding om overenskomster inngått 
med fremmede makter i 1954 - vedlegges protokollen. 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 

S a k  n r .  2 .  

Tilråding frå den auka utanriks- og konstitusjonsnemndi 
om å gjera vedtak i Stortinget 21. mai 1953 om fullmakter til 
å inngå kontraktar i samband med det amerikanske «Off Shore 
Procurement Program» m.v. gjeldande fram til 30. juni 1956 
(innst. S. C.). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
Dei fullmakter som er gjevne Kongen eller den han gjev 

fullmakt i samhøve med deltaking i det amerikanske «Off Shore 
Procurement Program», jfr. St.prp. nr. 105 (1953), nr. 88 
(1954) og stortingsvedtak 21. mai 1953 og 9. juni 1954, skal 
gjelda til og med 30. juni 1956 for ein samla kontraktsum opp 
til 400 mill. kr. 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 

S a k  n r .  3 .  

Innstilling fra den utvidede finans- og tollkomite om 
Stortingets samtykke til å undertegne en erklæring om 
forlengelse til 1. januar 1958 av tollbindingene under 
Generalavtalen om tolltariffer og handel (innst. S. B.). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
Stortinget gir sitt samtykke til ratifikasjon av en 

erklæring om forlengelse til 1. januar 1958 av tollbindingene 
under Generalavtalen om tolltariffer og handel, utferdiget i 
Genève den 8. mars 1955. 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 

S a k  n r .  4 .  

Innstilling fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter 
(budsjett-innst. S. nr. 198).3

                                              
3 Offentliggjort; debatt St.tid. s. 2273-2289 
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S a k  n r .  5 .  

Spørsmålet om offentliggjørelse av 
Industridepartementets svar på repr. Strand’s til Regjeringen 
oversendte forslag vedk. salg av aksjer i Norsk Hydro. 

 
Presidenten: Presidenten foreslår at 

Industridepartementets skriv av 17. februar 1955 med 
departementets svar på det av representanten Strand fremsatte 
forslag i Stortinget 26. februar 1954 blir å offentliggjøre 
av presidentskapet i samsvar med departementet.4

V o t e r i n g :  

 

Presidentens forslag bifaltes enstemmig. 
 
Protokollen, som deretter ble opplest, foranlediget 

ingen bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 12,10. 
 

                                              
4 Dokument nr. 14 
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