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Såsom uti Livsmedelsstyrelsens cirkulär n;o 1 namnes, ingick Livs-
medelsstyrelsen redan i början av december senaste år till Senaten med
framställning om beviljande av anslag åt livsmedelsnämnderna för avlö-
nande av funktionärer, vilka samtidigt skulle fungera såsom statens lo-
kala livsmedelsombud. ■ Livsmedelsstyrelsens förslag omfattade, att staten
skulle åtaga sig bestridandet av 75 % av sådan funktionär tillkommande
avlöning, medan en fjärdedel skulle erläggas av kommunerna.

Senaten liar numera godkänt Livsmedelsstyrelsens framställning med
sådan ändring, att staten åtager sig att erlägga 50 % av livsmedelsnämn-
dernas funktionär tillkommande avlöning, medan den återstående hälften
skulle betalas av kommunerna.

I anledning av detta Senatens beslut meddelar Livsmedelsstyrelsen
ytterligare följande:

Ändamålet med ifrågavarande åtgärd är att bringa livsmedelsnämn-
dernas verksamhet överallt i landsorten därhän, att den motsvarade de
stora fordringar som ställas på densamma. Fördenskull är det nödvändigt,
att medelstora och större kommuners livsmedelsnämnder i sin tjänst
anställa en fast avlönad funktionär eller föreståndare som ägnar hela
sitt arbete och sin tid åt livsmedelsfrågans reglering. Härigenom kan med-
lemmarnas av livsmedelsnämnden arbete underlättas och samtidigt åstad-
kommes, att ärendena bliva regelrätt och i övrigt ändamålsenligt skötta.

Livsmedelsnämnderna borde således nu hos kommunalfullmäktige och,
där sådana ej finnas, å kommunalstämma väcka förslag om beviljande av
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anslag från kommunerna för sagda ändamål, för så vitt dylikt anslag rel
dan tidigare icke beviljats. Så snart kommunerna för sin del samtyckt til-
erläggandet av den andra hälften av avlöningen och härför beviljat an-
slag, bör livsmedelsnämnderna såsom funktionär anställa lämplig per-
son. 1 samband härmed är det även skäl att tillse, att i livsmedelsnämn-
dens tjänst antages tillräckligt antal arbetskrafter samt att kommunerna
härför utanordna nödiga anslag.

Statens andel uti funktionärens avlönande kommer att utbetalas
månatligen efter det kommunen i förskott erlagt hela lönen för närmast
föregående månad. Härom skall framdeles närmare meddelas.

Samtidigt meddelar Livsmedelsstyrelsen, att Senaten vid skedd före-
dragning beviljat ett anslag för betäckandet av de kostnader, vilka föror-
sakats kommunerna genom den nu försiggångna nya livsmedelsinventerin-
gen sålunda, att staten av dessa kostnader erlägger 75 %, medan den åter-
stående fjärdedelen__påföres kommunerna.

1 Åt livsmedelsnämnderna skall meddelas närmare föreskrifter beträf-
fande de åtgärder, vilka livsmedelsnämnderna böjra vidtaga för erhållandet
av nämnda understöd. Samtidigt kommer även meddelande att göras
angående fördelningen av det anslag om 400,000 mark som Senaten senaste
höst beviljade för partiellt bestridande av de utgifter, vilka tillskyndats
kommunerna genom den i september senaste år anordnade inventeringen,
vilket ärende var under behandling å Senatens Kammarexpeditions Livs-
medelsavdelning, då dess verksamhet abvröts.
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