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Cirkulär N:o 480.

Folkförsörjningsministeriet har erhållit
vetskap om, att i tämligen många lands-
kommuner de anvisningar angående avlö-
ning, som givits av Maalaiskuntien Liitto
r.y. i cirkulär N:r 6 av den 23 augusti 1945,
icke tillämpats på folkförsörjningsbyråer-
nas personal. Med beaktande av betydel-
sen av folkförsörjningsbyråernas arbete
samt därav, att detta arbete ofta är mycket
betungande för funktionärerna på samma
gång som det av dem kräver yrkesskick-
lighet och erfarenhet, bör det anses fullt
skäligt, att ovannämnda anvisningar även
tillämpas på folkförsörjningsbyråernas
funtionärer. Utbetalande av otillräckliga
löner kan också i sin mån bidraga till
missbruk, då möjligheterna därtill äro så
stora på folkförsörjningsbyråerna, att
frestelsen någon gång kan bli en under-
betald personal övermäktig, såsom erfa-
renheten redan utvisat. Det är klart, att
om lönerna icke äro tillräckligt stora, kan
ingen kompetent personal erhållas till el-
ler kvarhållas på folkförsörjningsbyråer-
na. I statsrådets beslut den 27. 4. -44
(Förf.saml. N:r 292) har föreskrivits, att
kommunen bör tillse, att på folkförsörj-
ningsbyrån finnes ett tillräckligt stort an-
tal kompetenta funktionärer för handha-
vande av folkförsöriningsuppgifterna och
att, om så icke är fallet, folkförsörjnings-
ministeriet kan utfärda bestämmelser om
anställande av funktionärer på ifrågava-
rande byrå.

Folkförsörjningsminister Kaarlo Hillilä.

Delgives:
Folkförsörjningsnämnderna,
Folkförsörjningsdistriktsbyråerna,
Maalaiskuntien Liitto r.y.

Till ordförandena i kommunalnämnderna och ordförandena för
kommunalfullmäktige i landskommunerna.

Byråchef Olli Ilola.

Helsingfors 1945. Kauppalehti Oy:s Boktryckeri.

Folkförsörjningsministeriet uttalar här-
med den förhoppningen, att alla landskom-
muner måtte ordna folkförsörjningsfunk-
tionärernas avlöning på vederbörligt sätt,
så att särskilda åtgärder härvidlag icke
behöva vidtagas.

Då den relativa storleken av folkförsörj-
ningsutgifterna i kommunerna, såsom av
införskaffade utredningar framgår, huvud-
sakligen beror av olikheter i avlöningspos-
terna, har statsrådet den 1. 11. -45 såsom
fördelningsgrund för det för kommunerna
i inkomst- och utgiftsstaten för år 1944
reserverade understödsanslaget om 8 milj.
mark godkänt utgifterna för avlöning av-
folkförsörjningspersonalen, varvid av an-
slaget kommer att erläggas ett understöd
om 9 °/o av kommunernas utgifter för ut-
betalade löner inom folkförsörjningsadmi-
nistrationen år 1944. Det belopp om unge-
fär 500.000 mk, som härefter återstår av
detta anslag, kommer enligt folkförsörj-
ningsministeriets prövning att fördelas
mellan de kommuner, i vilka folkförsörj-
ningsverksamheten varit särskilt effektiv
och vilkas ekonomiska ställning är svår.
Sistnämnda extra understöd fastställes av
folkförsöriningsministeriet med led.ning av
redan till buds stående utredningar, varför
kommunerna icke ha skäl att inlämna
ytterligare utredningar eller ansökningar
härom.
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