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Nr 180.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående an
ställande av en mariningenjör sstipendiat över stat; given 
Stockholms slott den 24 april 1915.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över 
sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riks
dagen medgiva,

att för antagande innevara]]de år, utöver i stat upptaget antal, av 
ytterligare en mariningen jörsstipendiat för genomgående av föreskriven 
utbildning till vinnande av kompetens att söka anställning såsom marin
ingenjör av 2:a graden vid mariningenjörkåren må användas det av 
1914 års senare riksdag för antagande under år 1914 av sådan stipen
diat av femte huvudtitelns allmänna besparingar anvisade belopp av 
9,190 kronor.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens 
vederbörande utskott; och Kungl. Maj: t förbliver riksdagen med all 
kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

Dan. Broström.
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Utdrag av protokollet över sjöförsvarsärenden, hållet inför 
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott 
den 24 april 1915.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Hammarskjöld,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Wallenberg, 
Statsråden: Hasselrot, 

von Sydow, 
friherre Beck-Friis,
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Vennersten,
Westman,
Broström.

Departementschefen, statsrådet Broström anförde:
Enligt den av riksdagen godkända planen för mariningenjörkårens 

rekrytering utnämnas bland de mariningenj örsaspiranter, som genomgått 
föreskriven utbildning, årligen högst två mariningenjörsstipendiater. Efter 
två års anställning som mariningenj örsstipendiat samt därunder fortsatt 
föreskriven utbildning föroi'dnas stipendiat till extra mariningenjör, i 
vilken befattning han kvarstår i två år, varefter han är berättigad att 
söka anställning såsom mariningenjör av 2:a graden i stammen. Eihållei 
han icke omedelbart efter vunnen kompetens sådan anställning, utnämnes 
han till samma grad i flottans reserv. Uti gällande stat föi marin- 
ingenjörkåren äro upptagna fyra mariningenjörsstipendier samt avlöning 
till lika många extra ingenjörer vid kåren.

Med hänsyn till förekomna svårigheter att fylla vakanser vid marin
ingenjörkårens stam har, på framställning av Kungl. Maj .t, lbl4 års 
senare riksdag medgivit att för antagande under samma år, utövei i 
stat upptaget antal, av ytterligare en mariningenjörsstipendiat för genom-
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gående av föreskriven utbildning till vinnande av kompetens att söka 
anställning såsom mariningenjör av 2:a graden vid mariningenjörkåren 
finge av femte liuvidtitelns allmänna besparingar användas 9,190 kronor. 
Dessa medel voro avsedda att användas dels till stipendier under tiden 
/?° 1914 3% 1916 och dels till avlöning såsom extra ingeniör under

tiden 7io 1916—3% 1918.
Marinöverdirektören och chefen för mariningenjörkåren har nu i 

underdånig, skrivelse den 17 nästlidna mars anmält, att någon marin
ingenjörsstipendiat över stat ej kunnat tillsättas under år 1914 till följd 
därav, att en av mariningenjörsaspiranterna i 4:e årskursen icke erhållit 
avgångsbetyg från tekniska högskolan och därför entledigats; och har 
marinöverdirektören fördenskull hemställt, att de av 1914 års senare 
riksdag för ifrågavarande ändamål anvisade medel måtte i stället få an
vändas för anställande av en mariningenjörsstipendiat över stat inne
varande år och medlen sålunda disponeras under åren 1915—1919 i 
stället för under åren 1914—1918.

Marinförvaltningen har i underdånigt utlåtande den 30 nästlidna 
mars tillstyrkt bifall till marinöverdirektörens framställning samt därvid 
förklarat sig anse, att, med hänsyn till den ändrade tidsperioden för an
vändande av de anvisade medlen, riksdagens bifall borde inhämtas.

Marinöverdirektörens förevarande framställning synes mig vara be
tingad av förhandenvarande förhållanden; och får jag i underdånighet 
hemställa, det täcktes Kungl. Maj:t föreslå riksdagen medgiva,

att för antagande innevarande år, utöver i stat upptaget antal, av 
ytterligare ep mariningenjörsstipendiat för genomgående av föreskriven 
utbildning till vinnande av kompetens att söka anställning såsom marin- 
mgenjör av 2:a graden vid mariningenjörkåren må användas det av 
1914 års senare riksdag för antagande under år 1914 av sådan stipen
diat av femte huvudtitelns allmänna besparingar anvisade belopp av 
9,190 kronor.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda 
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen bifalla; och 
skulle proposition till riksdagen avlåtas av den lydelse, 
en vid detta protokoll fogad bilaga utvisade.

Ur protokollet:
J. Joachimsson.
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Bihang till riksdagens protokoll 1915. 1 sand. 162 käft. (Nr 179—ISO.)


