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1 anledning därav att särskilda livsmedelsnämnder ha skyndat sig
att till Livsmedelsstyrelsen insända de vid don allmänna livsmedelsinven-
teringen använda formulären, får Livsmedelsstyrelsen erinra, att till den-
samma böra insändas endast de sammanräknade uppgifterna över de vid
inventeringen deklarerade livsmedelsförråden. Sålunda böra livsmedels-
nämnderna behålla alla anmälningsformnlär hos sig. Dessa komma att
behövas särskilt vid uttagandet av den spannmål som skall till staten
överlåtas samt vid fattandet av beslut om utdelning av bröd- o. a. kort,
ävensom vid borttagandet av de personers kortkuponger vilka själva inne-
hava livsmedel. Däremot böra liksom härintills till Livsmedelsstyrelsen in-
sändas sammandrag av anmälningarna, uppgjorda å formulär som i da-
garna komma att avsändas från Livsmedelsstyrelsen.

För att påskynda fullgörandet av den uppgift som föreligger livs-
medelsnämnderna med avseende å sammandragsformulärens ifyllande, hade
det varit fördelaktigt, om Livsmedelsstyrelsen hade kunnat avsända sam-
mandragsformulären till livsmedelsnämnderna redan före den 15 dennes.
Förutom den uppsjö av arbete, som Livsmedelsstyrelsen haft att ut-
föra, hava även vissa tekniska svårigheter fördröjt formulärens förfär-
digande, Här må blott nämnas, att landets största tryckeri, Senats-
tryckeriet, i vilket Livsmedelsstyrelsens arbeten till största delen utföras,
för närvarande är så betungat av de många och nya ämbetsverkens formu-
lärtryckarbeten, att detsamma icke längre kunnat åtaga sig tryckningen
av alla Livsmedelsstyrelsen formulär. Tryckeriets rikliga förråd av mate-



rial, såsom t. ex. linjerna, hava alla varit i bruk, varför sättningen av de nya
formulären blivit omöjlig. Ock ej ens alla de formulär, vilka av tryckeriet
redan varit satta, hava till följd av tryckningsarbetenas anhopning kun-
nat tryckas. Man fick plötsligt lov att anlita ett halft dussin privata tryc-
kerier i Helsingfors. Ett ovälkommet dröjsmål kunde ej undvikas.

Tryckningsarbetet har likväl nu fortskridit så långt, att sammandrags-
formulären under loppet av denna vecka kunna avsändas till samtliga livs-
medelsnämnder. På det att livsmedelsnämnderna å sin sida snabbt kunde
ifylla desamma, uppmanar Livsmedelsstyreisen livsmedelsnämnderna att
anställa avlönade biträden för att snabbast möjligt få arbetet utfört.

Början bör göras med de formulär, med tillhjälp av vilka utredning
vinnes om livsmedelsfrågans ställning och speciellt angående spannmåls-
förrådens storlek i hela landet. Sålunda bör främst behandlas formulär 25,
vartill de medels formulär 5 insamlade uppgifterna angående spannmå-
len böra fogas. Härigenom fås uppgift över huru mycket spannmål den 2
januari fanns i inom varje kommuns område befintliga affärers, förenin-
gars och inrättningars förråd. Ä formulär 23 åter böra upptagas de å själv-
hushållens anmälningsblanketter (formulär 1 och 9) antecknade uppgifterna
över i deras värjo den 7 januari befintliga brödsädesförråd. Hå sedan å
formulär 24 antecknats uppgifterna rörande korthushållens brödsädes-
förråd (formulär 2, 3 och 4), kan man sedan erhålla totalsumman av i kom-
munen befintliga brödsädesförråd. Efter det livsmedelsnämnden samman-
slagit de å formulär 23, 24 och 25 antecknade uppgifterna rörande bröd-
säden, ifylles formulär 26, »huvudsammandraget» som återsänt till Livs-
medelsstyrelsen i sammanträngd form giver en klar bild av de i kom-
munen förefintliga spannmålsförråden och deras fördelning på de olika
befolkningsgrupperna.

Hå huvudsammandraget ifyllts och insänts till Livsmedelsstyrelsen,
bör livsmedelsnämnden vidtaga med ifyllandet av de andra sammandrags-
formulären. A formulär 27 antecknas såväl i själv- som korthushållens
värjo befintliga förråd av livsmedel och andra förnödenheter, med un-
dantag av spannmål. 1 formulär 28 upptagas samma uppgifter rörande
affärers förråd. He å första sidan av anmälningsformulären 1 (9), 2, 3 och 4
ingående uppgifterna rörande utsädesbehovet för nästa vår- och höstsådd



samlas å formulär 29. Uppgifterna i formulärer 1 (9), 2, 3 och 4 angående
husdjur och kraftfoder ävensom för nyodlingar innehållen havra uppsam-
las å formulär 30.

Förutom de uppgifter rörande spannmål, vilka enligt formulär 26 böra
insändas, bör livsmedelsnämnden tillsända Lisvmedelsstyrelsen slutsum-
morna för alla sammandragsformulär. I detta syfte äger livsmedelsnämn-
den omedelbart efter det sammandragsforrrmlären blivit på behörigt sätt
ifyllda, verkställa summering av de å sammahdragsformulären antecknade
livsmedelsmängderna. Sålunda t. ex. sammanräknas affärernas å formulär
25 antecknade spannmålsförrådkolumnvis och de erhållna summorna anteck-
nas å ett skilt exemplar av formulär 25. Sedan slutsumman angivits för
varje kolumn, insändes detta exemplar till Livsmedelsstyrelsen. Med
iakttagande av samma förfaringssätt insändes till Livsmedelsstyrelsen ett
exemplar av varje sammandragsformulär. Utom huvudsammandraget (for-
mulär 26), böra således återsändas formulären 23, 24, 25, 27, 28, 29 och 30, av
varje formulär ett sådant exemplar, i vars kolumner antecknats de slut-
summor, vilka erhållits genom att addera de i sammandragsformulärens
motsvarande kolummer angivna uppgifter, vilka angivits av de enskilda
hushållen, affärerna o. a. över deras förråd av livsmedel och andra förnö-
denheter.

I den mån ifyllandet av sammandragsformulärer fortskrider kan livs-
medelsnämnden skrida till ifyllande av formulären 17, 18 och 19, vari
införas livsmedelsnämndens uti deklarationsformulären redan antecknade
beslut därom, huru mycket spannmål ävensom andra livsmedel och för-
nödenheter varje hushåll äger överlåta till staten. Samma överlåtelse-
kvantiteter böra antecknas jämväl å formulären 20 och 21, vilka utdelas åt
sådana personer, vilka livsmedelsnämnden anlitar såsom sina funktionärer
vid hopsamlandet för statens räkning av spannmål samt andra livsmedel
och förnödenheter.

För att omsorgsfullt behandla och ifylla ett så stort antal formulär
erfordras, att livsmedelsnämnden kan disponera över tillräckligt stor duglig
arbetskraft. Enligt Senatens uti särskilt cirkulär omförmälda beslut åta-
ger sig staten att med halva beloppet bidraga till avlöning av fast an-
ställt biträde vid livsmedelsnämnderna i landskommunerna. Livsmedels-
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styrelsen uppmanar livsmedelsnämnderna att omedelbart avlöna extra ar-
betskraft till den tid, varunder formulären behandlas. I de utgifter, vilka
avse inventeringens likvidering, deltager staten, som uti cirkulär n:o 7 med-
delats, med tre fjärdedelar. De genom inventeringen erhållna uppgifterna
äro av desto större praktisk nytta, ju snabbare deklarationsblanketternas
uppgifter ställas till Livsmedelsstyrelsens förfogande.

Då de uppgifter Livsmedelsstyrelsen äger angående hushållens å de
skilda orterna antal icke äro exakta, har man vid formulärens avsändande
till livsmedelsnämnderna ej kunnat med säkerhet veta, om det expedierade
antalet är tillräckligt för livsmedelsnämndens behov. I anledning härav
tippmanas livsmedelsnämnderna att så snart det observeras, att formu-
lären ej förslå, anmäla till Livsmedelsstyrelsen, huru mycket livsmedels-
nämnden önskar ytterligare erhålla. Å andra sidan bör vid formulärens
användande iakttagas nödig sparsamhet och i händelse för många formulär
ankommit, återsändes det överflödiga antalet till Livsmedelsstyrelsen.


