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STABILISERINGSPREMIERNA FÖR
MJÖLKHUSHÄLLNINGSPRODUKTER.

Inlämnandet av redovisningarna till
folkförsörjningsnämnderna och mejerierna.
Enligt statsrådets beslut av den 29. 7. 1943

om reglementering av näringsfett (Förf.
saml. 631/1943) bör uppköparaffär för
mjölk och bondsmör för kontroll och för
erhållande av stabiliseringspremier inläm-
na redovisning för varje kalendermånad
inom loppet av två veckor från dess utgång
till det mejeri, som mottager redovisnin-
garna (Ff-blankett N:r E 192) eller till
ff-nämnderna (Ff-blankett 193). Sålunda
bör t.ex. augusti månads redovisning till-
ställas mottagaren senast den 14 septem-
ber.

Den redovisning, som mejeri bör upp-
göra på FF-blankett N:r E 191, skall inläm-
nas till folkförsörjningsnämnden för varje
kalendermånad inom loppet av den därpå
följande månaden. Redovisningen för au-
gusti månad bör alltså i och för granskning
inlämnas till folkförsörjningsnämnden se-
nast under september månad.

Uppköparaffär, som under någon månad
icke anskaffat mjölk eller bondsmör och
som vid utgången av föregående månad
icke hade något slutlager av mjölk eller
bondsmör, behöver icke inlämna redovis-
ning. Om hos affären däremot kvarblivit
ett slutlager, bör redovisning inlämnas,
oaktat inga produkter anskaffats under

Till folkförsörjningsnämnderna,
mejerierna, samt uppköparaf-
färernaför mjölk och bondsmör.

loppet av en månad. Detta emedan utred-
ning över överlåtelsen av produkterna bör
tillställas den, som handhar kontrollen.

Försummelser. Om mejeri inom loppet
av två veckor från utgången av en månad
icke erhållit FF-blankett N:r E 192 av en-

var av de uppköparaffärer, som till det-
samma inlämna sin redovisning, uppgör
mejeriet sin egen redovisning och i denna
ett sammandrag av uppköparaffärernas
redovisningar samt vidare befordrar den-
samma utan att invänta den uteblivna re-
dovisningen. I mejeriets redovisning bör
då uppgivas namnet på den uppköparaffär,
som icke inlämnat redovisning, ävensom
det slutlager av mjölk eller smör, som från
föregående månad eventuellt kvarblivit
hos densamma.

Om uppköparaffär underlåtit att till
mejeri eller folkförsörjningsnämnd inläm-
na redovisning inom ovannämnda termin,
bör folkförsörjningsnämnden för ifrågava-
rande affärs vidkommande vidtaga sådana
åtgärder, som en dylik försummelse en-
ligt reglementeringsbestämmelserna giver
anledning till. Stabiliseringspremier utbe-
talas icke längre i de fall, då redovisningen
inlämnats för sent. Folkförsörjningsnämn-
den bör likväl för kontrollens skull tillse,
att redovisningarna inlämnas till nämnden.

Undantag. I undantagsfall, i den mån



M/Öjo

förseningen härrör av orsaker, som icke
äro beroende av uppköparaffären, kan
frågan om erläggandet av stabiliserings-
premierna även i fall av försenad redovis-
ning upptagas till behandling. Till den re-
dovisningsblankett, som bör insändas till
centralaffären, bör fogas en förklaring om
orsakerna till förseningen samt folkför-
sörjningsnämndens utlåtande i saken. Om
mejeriet erhållit dylik redovisning efter
det den uppgjort sin egen redovisning,
uppgör mejeriet på FF-blankett N:r E 191
sedvanligt sammandrag av affärens redo-
visning och lämnar blanketten i övriga
delar oifylld. Redovisningen insändes i
detta skick till folkförsörjningsnämnden i
och för granskning samt vidare till cent-
ralaffären.

Inlämnandet av redovisningarna till
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centralaffär. Det ena exemplaret av redo-
visningsblanketten bör omedelbart, efter
det blanketten granskats hos folkförsörj-
ningsnämnden, försedd med folkförsörj-
ningsnämndens kontrollanteckningar,
stämpel och underskrift insändas till cen-
tralaffären. Granskningen av redovisnin-
garna hos folkförsörjningsnämnden bör

verkställas så snabbt som möjligt. I un-
dantagsfall kan granskningen likväl pågå
under högst två eller tre veckors tid, så-
framt det är fråga om t.ex. ett stort distri-
butionsmejeri för mjölk eller om redovis-
ningarna böra rättas eller ytterligare redo-
visningar böra införskaffas. Det oaktat kan
och bör redovisningen inlämnas till cent-

ralaffären senast inom loppet av två måna-
der från utgången av redovisningsmåna-
den.
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