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Enligt den mellan Finlands Senat ocli Livsmedelsimportandelslaget i
Finland m. b. t. träffade överenskommelsen har Livsmedelsimportandels-
laget i Finland erhållit i uppdrag att importera till Finland livsmedel och
lanthushållningsförnödénheter samt fördela desamma inom landet i enlig-
het med föreskrifter som av Livsmedelsexpeditionen fastställas. Likaså
har detsamma fått i uppdrag att överflytta spannmålsöverskotten från
livsmedelsnämnderna till statens förråd. Insamlandet av spannmålen från
producenterna verkställes av livsmedelskommissionerna genom livsmedels-
nämndernas förmedling under Livsmedelsexpeditionens överinseende.

Livsmedelsimportandelslaget har åt 22 firmor anförtrott spannmålens
överflyttning och meddelar direkt livsmedelsnämnden i varje kommun, vil-
ken firma i resp. kommuner är berättigad att i egenskap av Importandels-
lagets distriktsombud av livsmedelsnämnden emottaga överskottet i och
för överlåtelse till statens förråd. Samtidigt har Livsmedelsexpeditionen
stadfäst följande föreskrifter, vilka vid spannmålens insåmling och över-
låtelse böra iakttagas:

1) Distriktsombudet äger anställa lokal ombudsman för alla till hans
distrikt hörande kommuner. Vid val härav bör så vitt möjligt den lokala
livsmedelsnämndens önskningsmål beaktas och bör om möjligt härför
anlitas samma ombudsman som livsmedelsnämnden, enär insamlingen av
spannmålfrån producenterna ankommer å livsmedelsnämndernaeller deras
fullmäktige, varför således användandet av gemensam ombudsman garan-
terar det bästa arbetsresultat.

2) Efter detfrån Importandelslaget ingått meddelandeom de i de skilda
kommunerna befintliga överskotten ävensom avsändningsorder, ställer sig
distriktsombudet i förbindelse med den överlåtande livsmedelsnämnden
eller den handelsfirma, åt vilken livsmedelsnämnden anförtrott spannmåls-



insamlingen inom kommunens område. Härvid bör förfaras sä, att samma
spannmålspartier till följd av bristande samverkan icke komma att över-
flyttas flera gånger, utan kan ombudsmannen t. ex. å av livsmedelsnämnden
bestäntda storlägenheter emottaga spannmålen direkt, utan att densamma
däremellan transporterats till livsmedelsnämndens lager.

3) Vid emottagning av spannmål från livsmedelsnämnds eller enskild
persons förråd bör en av livsmedelsnämnden därtill bemyndigad represen-
tant städse närvara. Med stöd av den vid emottagningstillfället bestämda
vikten debiterar distriktsombudet den emottagande livsmedelsnämnden.
Vid emottagningstillfället bör livsmedelsnämnden och distriktsombudet
beakta, att spannmålen, enligt gällande författningar, bör vara torr eller
av sådan beskaffenhet, att densamma kan förvaras. Fyller spannmålen
icke ovannämnda villkor eller är den eljes ej fullgod och kunna överlåtaren
och emottagaren ej likas om nedsättning av priset, bör distriktsombudet
till Importandelslaget uti flaska insända minst 200 gr. såsom prov av ifrå-
gavarande vara. På grund av laboratorieundersökning bestämmes sedan
priset av Importandelslaget.

4) För den spannmål distriktsombud insamlar till sina egna förråd, får
han i viktförlust beräkna högst 2%. För den spannmål distriktsombud
levererar från eget lager, debiterar han den emottagande livsmedelsnämn-
den enligt den i fraktsedeln angivna

5) Enligt livsmedelslagen är överlåtare skyldig forsla varan till den
för överlåtelse bestämda platsen, men bör till honom härför erläggas sär-
skild ersättning. Livsmedelsexpeditionen har fastställt denna ersättning för
spannmålens transport från odlarens hem till emottagningsorten till 1 penni
per kilogram för varje begynnande 5 kilometer, ifall transportsträckan är
högst 15 kilometer och 2 penni för varje begynnande 5 kilometer, om
transportsträckan är längre än 15 kilometer. Enligt denna taxa är spann-
målsprducent skyldig transportera spannmålen till plats som av livsme-
delsnämnden bestämmes.

6) Distriktsombudet betalar genast kontant den spannmål han emotta-
ger, till den överlåtande livsmedelsnämnden eller dess fullmäktige ombud
emot behörigen kvitterad räkning.

7) Sedan varan expedierats till destinationsorten sänder distrikts-
ombudet till den emottagande livsmedelsnämnden sin räkning över: 1)
varans värde enligt statens överlåtelsepris; 2) av överlåtelsen föranledda
direkta utgifter, såsom häst-, järnvägs- och fartygsfrakt, lagring jämte



därav föranledda extra utgifter sammanlagt 40 penni per kilometer, däri
inberäknat jämväl; a) livsmedelsnämndens eventuella kostnader, b) den-
samma tillfallande arvode om 1 % enligt statens överlåtelsepris, c) 5 y2 %
ränta å det för varans betalning bundna kapitalet, räknat från likviddag
till likviddag, d) 5 % förmedlingsarvode enligt överlåtelsepriset, varav
4 % tillfaller ombudsmannen själv och 1 % bör överföras å Importandels-
laget såsom ersättning för dess omkostnader. Av räkningen (fakturan)
bör avskrift för bokföringen ofördröjligen insändas till Importandelslaget
och bör denna avskrift upptaga detaljerad tablå över de till 40 penni per
kilometer bestämda utgifter, varom i moment 2 nämnes, för att Import-
andelslaget finge tillfälle att månatligen antingen debitera eller gottgöra
distriktsombudet för de uti 2 momentet nämnda utgifters redovisning.
Ovanstående tillskott av 40 penni till överlåtelsepriset har kalkylerats så,
att något överskott med all sannolikhet ej uppstår. Skulle överskott lik-
väl uppkomma, tillfaller detsamma varken Importandelslaget eller de
spannmålsinsamlandefirmorna, utan staten. På grund av vunnen'erfaren-
het bestämmes denna tillskottsersättning ånyo månatligen.

8) Betalningsterminen har bestämts till 14 dagar, räknat från faktura-
dagen, för vid normalspåriga banor belägna livsmedelsnämnder. För så-
dana livsmedelsnämnder, för vilka trafikförhållandena bereda svårigheter,
kunna distriktsombuden efter eget gottfinnande prolongera betalnings-
terminen samt å andra sidan fordra förskottsbetalning av livsmedelsnämn-
der, vilka gjort sig kända såsom dåliga betalare. Straffränta för övertid
är H %•

9) över handelstransaktionerna med den beslag underkastade spann-
målen bör ombudsman föra särskilda konti (kassakonto och särskilda per-
soners konto) samt förvara behöriga verifikåt och kvitton skilt från fir-
mans övriga handlingar.

10) För säckar få ditriktsornbuden månatligen debitera enligt pris
som av Importandelslaget bestämmes. Livsmedelsnämnderna äro berätti-
gade återförsälja hela säckar inom loppet av 2 veckor efter spannmålens
ankomst med 10 % rabatt. * 7

11) För all slags transportrisk vid varans frambefordring med järnväg
eller fartyg till destinationsorten ansarar staten, varför varan ej behöver
transportförsäkras. Såsom sådan transportrisk anses även temporärt
uppbevarande av varan i lagerrum medan varan befinner sig på väg till
destinationsorten.
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12) Ombudsman ansvarar för att utfärdade transportordres ofördröj-
ligen och punktligt verkställas. Likaså ansvarar han för att den emottagna
varan är av tillräcklig vikt och fullgod beskaffenhet å avsändningsorten.
För under transporten uppkommen viktförlust och försämring av varans
beskaffenhet äger den emottagande livsmedelsnämnden ansvara, men är
denna i sin tur berättigad av vederbörande fraktare (järnväg eller fartyg)
fordra gottgörelse för undermål och varans försämring. Kan ombuds-
mannen till följd av transportsvårigheter (vagnsbrist) eller av andra skäl
ej omedelbart fullgöra ordern, bör angående orsaken till dröjsmålet anmälan
skyndsamt göras till Importandelslaget, för att detsamma må kunna
skrida till nödiga åtgärder i saken. För att lättare erhålla vagnar böra
alla försändelser adresseras till den emottagande livsmedelsnämnden.

Vad rekvisition av spannmål till konsumtionscentra beträffar, bör
vederbörande livsmedelsnämnd i god tid inkomma med beställning till
livsmedelskommissionen, som jämte eget utlåtande skyndsamt överstyr
rekvisitionen till Importandelslaget.


