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Afskrift. Seinäjoki 19.03.1918

Föreskrifter angående fältkasse- och aflöningsväsendet.
Fastställdt af Öfverbefälhafvaren d. 19/ s 1918.

A. Fältkasseväsendet.

Fältkasseväsendet omfattar mottagande, vård, och redovisning samt utbetalningar från
de medel, som under krigsorganisationen anvisas för krigsmaktens behof eller eljest inflyta
äfvensom erforderlig räkenskapsföring och kontroll.

Högsta uppsikten öfver och delningen af fältkasseväsendet vid krigsmakten utföres af
Högkvarterets etappstab med densamma underlydande Finanskontor.

Etappstaben ombesörjer, att erforderliga penningmedel ständigt stå till Finanskontorets
disposition samt fastställer och tillhandahåller genom Finanskontoret behöfliga formulär och
meddelar de närmare bestämmelser, som utöfer hvad här nedan säges, må finnas erforderliga.

Genom Finanskontoret utanordnas medel (anvisas bankkredit) till:
dels Högkvarterets olika hufvudafdelningar för såväl aflönings- som anskaff-

nings-, utrustnings- och underhållsutgifter uppå rekvisition af resp. afdelningschefer
(cheferna för generalstaben, artilleriinspektionen, etappstaben, generalinstruktionen
och generalinspektionen),

dels frontgruppstaber uppå direkt rekvisition, distriktsstaben och etappmyn-
digheter på rekvisition genom etappstaben,

dels till afdelt trupp vid fronten (regemente, själfständig bataljon, själfständigt
kompani etz. telegrafafdelning, sprängkommando, sanitetsafdelning m. fl.);

Rekvisitionerna ingå, ifall truppförbandet tillhör frontgrupp, genom gruppstabschefen,
ifall truppförbandet är direkt underställt Högkvarteret genom generalstabschefen;

dels afdelt trupp i hemorten. Rekvisitionen ingår genom etappstaben.
Förskottsmedel utbetalas från fältkassa vid regemente och själfsständig bataljon till

cheferna för vederbörande kompanier, skvadroner, batterier.
För redovisning af dylikt förskott är vederbörande militär chef ansvarig.
För ombesörjande af fältkasseväsendet och aflöningsväsendet anställes vid hvarje högre

stab en ekonomiföreståndare, vid regemente en regementskassör,
vid afdelt bataljon en bataljons kassör,
vid kompani (motsvarande enhet),

en komissarie (ekonom).
Rekvisition å medelsbehofvet ingifves skriftligen för följande månad senast den 15

i hvarje månad.
Redovisning för föregående månad insändes samtidigt med rekvisition å medelsbehofet

för följande månad och i samma tjänsteväg.
Myndighet, genom hvilken medels rekvisition ingifves, skall påteckna rekvisitionen:

»Granskad utan anmärkning", „Granskad med följande erinran".



B. Åflöningsväsendet.

Under krigstjänstgöring utgår dels lön, dels i vissa fall dagtraktamente och utrustnings-
bidrag.

Lön utgår för månad, för officerare och tjänstemän i förskott, för öfrig personal i efter-
skott den 1. i hvarje månad.

Dagtraktamente utgår vid inställelse till och vid afslutande af eller hemförlofning
från tjänstgöring samt vid utförande af tjänsteförrättning (särskild uppdrag) å annan ort än
den. där vederbörligt truppförband, stab, formation o.s.v. befinner sig, eller där personalen
har sin vanliga tjänstgöring.

Utrustningsbidrag utgår endast till jägare och enligt särskild bestämmelse.

Tariff,

utvisande de belopp, med hvilka lön och dagtraktamente utgår (komplettering
af Högkvarterets dagorder N:o 10 1918).

UPP" läsxare Värfvade • Sk 3'dds - Dagtrak-
Lö ne kl as ser bådade Ja§ are varrvaae kårer tamente

N:r Anteckningar
Beställning eller grad , T . , '„, . .

Lön för manad Hnk. För dag.
. . .

_

1 Sektionschef i Högkvarte-
ret, regementschef, eller
officer i högre ställning 1500 1500 . 25

2 Bataljonschef och öfriga
stabsofficerare .... 1200 1200 20

3 Ekonomiföreståndare . . 1000 1000
4 i Kompanichef och'chef för 15

skyddskår 900 900 900 |
5 Löjtnant 750 750 750 10
6 Fänrik .......650 650 8
7 Fältväbel . .' . . . . ■ 120 550 550 120
8 Vice fältväbel 110 525 525 110 7
9 Underofficer 100 500 500 100 J

10 Korpral 80 475 475 80 6
11 Menig man | 60 1 60l 450 60l 5 penningar

Anm. 1. Uppbådade officerare, befäl och underbefäl af jägarekårerna, alla värfvade
samt officerare vid skyddskårerna gälda själfva sina matkostnader. Intaga de truppens mat
göres löneafdrag med 5 Fmk för dag.

Anm. 2. Tobak utdelas icke gratis, men öfversändes, där så ske kan, genom General-
intendenturens försorg att tillhandahålla trupperna mot själfkostnadspris, kontant eller mot
löneafdrag.

Anm. 3. Till alla, som äro anställda med kontrakt, utgår lön från kontrakts dagen.
Anm. 4. För utländska frivilliga utgå löneförmåner enligt kontraktsbestämmelserna.

Utbetalning sker hvarhelst den anställda befinner sig. Anteckning göres å kontraktets bak-
sida om belopp, termin ort och tid för utbetalningen. Detsamma gäller dagtraktamente.

Anm. 5. Medel till skyddskårernas aflöning i de fall där sådan utgår rekvireras
genom respektive distriktschefer.



Major Waldén
Etappchef.

Afskriftens riktighet intygar

Walter J. Snellman
Fil.-dr.

Anm. 6. Vid bestämmande af lönebeloppen för officerare och tjänstemän som under
tiden för krigsorganisationen helt eller delvis bibehålla lön för anstälning i statens eller civil
tjänst, bör hänsyn till detta förhållande tagas.

Anm. 7. Recervofficerare åtnjuta vid tjänstgöring deras militära ställning tillkom-
mande löner, vid disponibilitet 80 °/o af deras militära grad tillkommande löner, och när de
icke äro inkallade, inga löneförmåner.

Anm. 8. Regements- och bataljonskassörer erhålla utom ordinarie lön ett arvode om
resp. 60 och 30 Fmk för månad.

Anm. 9. Kanslister föreslås till högst 4 löneklassen, maskinskrifverskor och
telefonister till högst 450 Fmk för månaden.

Anm. 10. För personalen vid sanitetsväsendet utgår löner enligt följande grunder:

Fmk
per månad.

Öfverläkare 1500
stabsläkare (chefsläkare) . . 1200 ,

~
•

, JOJ ~_, •-.,,•, ....
~

.
.

„„„
? och fri kost, da de äro anställda vid sjukhus,

underläkare hsensiat . . . 900
„ med.kand. . . 750

fältskär 550
syssloman 550 , , . ,

.., , -,,..,, u-a ( ocn frl kost-äldre sjuksköterska .... 150
yngre „

.... 125

Anm. 11. Angående aflöning för kommendanter bestämmes i hvarje särskilt fall på
förslag af etappchefen.

Högkvarteret, som ofvan.




