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FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET
Läder- och skodonsavdelningen

Helsingfors,

den 28 september 1943.

Cirkulär N:o 261.

Folkförsörjningsnämnderna till ledning vid
utdelningen av de nya deklarations-

inköpstillstånden.

Av de nya deklarationsinköpstillstånden
finnas två slag:

FF-blanket N:o J 252, vit till färgen;
gives endast åt innehavare av K - eller
N2-beklädnadskort ;

FF-blankett N:o J 253, röd till färgen;
gives endast åt innehavare av XxK x - eller
N\-beklädnadskort.
Vid utdelningen av FF-blanketten N :o J 252
bör följande iakttagas:

1) De vita deklarationsinköpstillstån-
den tillsändas folkförsörjningsnämnderna
för utdelning i ett antal, som motsvarar
ungefär 10 %, på det återförenade områ-
det ungefär 13 %, av totalantalet inom

kommunen utdelade K - och N-bekläd-2-
nadskort. Dessutom ersättas de av folkför-
sörjningsnämnd redan återsända deklara-
tionsblanketterna (FF-blankett N:o J 233)
med ett motsvarande antal vita deklara-
tionsinköpstillstånd.

2) Då en verklig brist på skodon för
närvarande råder i landet och skodonen
därför icke förslå för alla, bör deklara-

tionsinköpstillstånd beviljas sådana perso-
ner, vilkas arbete hindras genom brist på
skodon.

3) Om sökande icke använt honom till-

delad deklarationsblankett (FF-blankett
N:o J 233), bör folkförsörjningsnämnden
utbyta denna mot ett nytt vitt deklara-
tionsinköpstillstånd.

4) Ingermanländare, som äro i behov av

Till folkförsörjningsnämnderna

skodon, böra erhålla deklarationsinköps-
tillstånd. Över ingermanländare, som fått
deklarationsinköpstillstånd, bör till folk-
försörjningsministeriet insändas förteck-
ning, mot vilken folkförsörjningsnämnden
tillställes ett motsvarande antal nya dekla-
rationsinköpstillstånd.

5) Deklarationsinköpstillstånd må i

främsta rummet beviljas sådana personer,
som sakna tyngre skodon, motsvarande de-
ras arbetes art. Härvid bör i misstänkliga
fall av sökanden fordras ett av arbets-
kraftsnämnd, arbetsgivare eller läkare ut-
färdat intyg, som belyser förhållandet.
Företrädesrätt för erhållande av deklara-
tionsinköpstillstånd har sådan person, som
har inga alls eller högst ett par brukssko-
don. Även vid yrket bör avseende fästas.
Snabbast slitas skodonen för dem, som äro
i produktivt utearbete, varför dem böra
beredas tillfälle att anskaffa nya skodon.
Under nu rådande förhållanden få dekla-
rationsinköpstillstånd för anskaffning av
tyngre skodon icke beviljas sådana perso-
ner, som arbeta på kontor eller äro syssel-
satta i liknande innearbete.

6) Sökandes tidigare beklädnadskort
skall granskas, och om det härvid framgår,
att han under tidigare distributionsperio-
der icke har använt sina specialkuponger
för skodon, har han företrädesrätt att er-
hålla deklarationsinköpstillstånd. Om t.ex.
person i lättare arbete under tidigare
distributionsperioder använt sina special-
kuponger för skodon, bör han icke utan
vidare erhålla deklarationsinköpsstillstånd.

7) Sökande ifyller först i folkförsörj-
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ningsnämnden ansökningsdelen av dekla-
rationsinköpstillståndet. Därest ansöknin-
gen bifallés, ifyller vederbörande tjänste-
man inköpstillståndelen och förser sam-
tidigt deklarationsinköpstillståndet med
folkförsörjningsnämndens stämpel. Från
sökandens beklädnadskort avskiljas sam-
tidigt specialkupongerna för skodon samt
de poäng, som skodonen draga. Härefter
skall på sökandens beklädnadskort göras
anteckning att deklarationsinköpstillstånd
beviljats samt om avskiljandet av special-
kuponger och poäng. Anteckningen bör
bestyrkas medelst folkförsörjningsnämn-
dens stämpel.

8) Om specialkupongerna för skodon el-
ler nödiga poäng saknas på sökandens be-
klädnadskort, får deklarationsinköpstill-
stånd icke beviljas honom.

9) I folkförsörjningsnämnden bör man
övervaka, att sökanden ger den rätta all-

männa beskrivningen på det par bruks-
skodon, som han anhåller om, och särskilt
angiver deras storleksnummer. Då sälja-

ren senare gör anteckning på deklarations-
inköpstillståndet om den allmänna be-
skrivningen och storleksnumret på de av

honom sålda skodonen, har folkförsörj-
ningsnämnden skäl att misstänka, att miss-
bruk förekommit, om anteckningarna
skilja sig från varandra och i fråga om
skodonens storlek en större skillnad än på
ett nummer förekommer.

Vid utdelningen av FF-blanketten N:o J 253
bör ytterligare följande observeras:

1) Röda deklarationsinköpstillstånd sän-
das till folkförsörjningsnämnderna för ut-
delning i ett antal, som uppgår till ungefär
20 %, på det återförenade området unge-

fär 26 %, av totalantalet i kommunen ut-

delade K,- och Nx-beklädnadskort.
T.f. avdelningschef Reino Laaksonen

Helsingfors 1943. Kauppalehti Oy:s Boktryckeri.

2) Skodonen komma icke heller att för-
slå för varje innehavare av kort för ung-
dom, varför tillgången bör tryggas för
dem, som lida verklig brist på skodon.

3) Barns föräldrar eller förmyndare äro
berättigade att för barnets räkning lämna
nödiga uppgifter samt att ifylla ansök-
ningsdelen av deklarationsinköpstillstån-
det. Specialkuponger och poäng avskiljas
självfallet från barnets beklädnadskort.

Bägge dessa slag av deklarationsinköps-
tillstånd böra utdelas sparsamt, och det nu
utdelade antalet bör förslå till den 31 maj
1944.

Vid beviljande av inköpstillstånd för
gummiförskor användes uteslutande FF-

blanketten N:o J 62. Deklarationsinköps-
tillstånd behöva sålunda ej användas i
detta fall.

Angående distributionen av gummi-
förskor, vilken dessa föreskrifter icke gäl-
la, komma närmare anvisningar senare att
utfärdas.

Beträffande beviljade, vederbörligen
ifyllda och stämplade deklarationsinköps-
tillstånd är att märka, att de äro giltiga
för inköp av skodon överallt i landet. .

Utdelningen av deklarationsinköpstill-
stånd bör i folkförsörjningsnämnderna

ordnas så fullständig och ändamålsenlig
som möjligt. Varje oriktigt beviljat dekla-
rationsinköpstillstånd medför, att- någon

annan, möjligen avsides bosatt eller sådan
person, som på grund av sitt arbetsförhål-
lande senare måste anhålla om deklara-
tionsinköpstillstånd, blir utan skodon.

Vid förfrågningar angående inköpstill-
stånd för skodon bör hanvändning ske till
avdelmngssekreteraren Arvi V. Janhunen
per telefon Helsingfors 69 253.

Byråchef Kaarlo Karhi.


