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Møte for lukkede dører 
tirsdag den 5. februar 1957 kl. 12.45. 

 
President: N i l s  L a n g h e l l e .  

 

D a g s o r d e n :  

 
Referat. 
 
Presidenten:

 

 Møtet foreslås holdt for lukkede dører.  
Presidenten foreslår at Regjeringens medlemmer og de i 
forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer gis adgang til 
møtet - og anser det som bifalt. 

S t a t s r å d  L ø b a k  overbrakte en kgl. proposisjon (se 
under referat). 

 
Presidenten:

«I en hemmelig innstilling av 16. november 1956 fra 
den forsterkede finans- og tollkomite om avgifter i 
prisreguleringsøyemed ved utførsel av klippfisk- 
tørrfisk og frossenfisk (innst. S.G.) uttalte komiteen: 

 Det foreligger et brev fra Det kongelige 
lønns- og prisdepartement, datert 15. januar: 

«Etter komiteens oppfatning er den sterke reduksjon 
av Prisreguleringsfondet for fisk som har funnet sted de 
senere år meget betenkelig.  Om ikke eksportforholdene 
for neste år forverres vesentlig, må man søke å legge 
opp en ordning for neste år som ikke tapper Fondet i den 
grad som har vært tilfelle de siste to år.» 

Lønns- og prisdepartementet og Prisdirektoratet vil 
i nærmeste fremtid måtte ta standpunkt til hvilke 
retningslinjer som skal legges til grunn for de 
tilskuddsordninger som blir fastlagt over 
Prisreguleringsfondet for fisk for 1957 års varer.  
Herunder vil Prisdirektoratet måtte samrå seg med de 
interesserte organisasjoner i fiskenæringen, foruten at 
saken på forhånd må forelegges styret for 
Prisreguleringsfondet for fisk.  Dersom de nevnte 
uttalelser under Stortingets behandling av 
avgiftsordningene for 1956 års fisk skal nå sitt mål, 
anses det nødvendig at det blir åpnet adgang til å gjøre 
de interessert organisasjoner og styret for 
Prisreguleringsfondet for fisk kjent med dem.  Lønns- og 
prisdepartementet tillater seg derfor å anmode det ærede 
presidentskap om å gi departementet adgang til å gjøre 
kjent for de interesserte bransjeorganisasjoner og for 
Styret for Prisreguleringsfondet for fisk de ovennevnte 
uttalelser i Innst. S.G. (1956) og de deler av referatet 
fra Stortingets behandling av saken som har direkte 
sammenheng med komiteens uttalelser på dette punkt.» 
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Presidentskapet foreslår at de i Lønns- og 
prisdepartementets skrivelse av 15. januar 1957 nevnte 
uttalelser i Innst. S.G. for 1956 og de deler av referatet 
fra Stortingets behandling av saken som har direkte 
sammenheng med komiteens uttalelser på dette punkt, kan av 
departementet gjøres kjent for de interesserte 
bransjeorganisasjoner og for Styret for Prisreguleringsfondet 
for fisk. 

 

V o t e r i n g :  

 
Presidentskapets forslag bifaltes enstemmig. 
 
Referat: 
 
Kgl. prp. om forlenget gyldighet av fullmakter til å 

inngå kontrakter i forbindelse med det amerikanske «Off Shore 
Procurement Program» m.v. 

Enst.: Tilstilles utenriks- og konstitusjonskomiteen, 
forsterket med 2 medlemmer av finans- og tollkomiteen, 
oppnevnt av denne. 

 
Protokollen ble deretter opplest uten å foranledige noen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet kl. 12.55. 
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