
Kungl. Maj ds Nåd. Proposition Nr 199. 1

Nr 199.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande 
av kostnader, som avses i § 63 regeringsformen; given 
Stockholms slott den 30 april 1915.

Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet 
över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t, med återtagande 
av sin i statsverkspropositionen till innevarande års riksdag gjorda fram
ställning i fråga om anvisande av medel till täckande av kostnader, som 
avses i § 63 regeringsformen, härmed föreslå riksdagen,

a) att för täckande av under år 1914 förskjutna kostnader, som 
avses i § 63 regeringsformen, å extra stat under fjärde huvudtiteln för 
år 1916 bevilja ett anslag av 39,914,886 kronor; samt

b) att för täckande av under år 1914 förskjutna kostnader, som 
avses i § 63 regeringsformen, å extra stat under femte huvudtiteln för 
år 1916 bevilja ett anslag av 6,106,277 kronor.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest 
städse välbevågen.

GUSTAF.

Axel Vennersten,

Bihang till riksdagens protokoll 1915. 1 samt. 179 käft. (Nr 199.) 1



2 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 199.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 30 
april 1915.

Närvarande:

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

friherre Beck-Friis,
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Yennersten,
Westman,
Broström.

Under åberopande av innehållet i dels det utdrag av statsrådsproto
kollet över finansärenden, som finnes fogat vid Kungl. Maj:ts proposition 
innevarande dag angående upptagande i 1916 års riksstat av medel 
från statsverkets kassafond, dels ock härvid såsom bilagor 1 och 2 
fogade utdrag av statsrådsprotokollen över lantförsvars- och sjöförsvars- 
ärenden, hemställde chefen för finansdepartementet, statsrådet Yennersten, 
att Kungl. Maj:t måtte i proposition till riksdagen, med återtagande av 
sin i statsverkspropositionen till innevarande års riksdag gjorda fram
ställning i fråga om anvisande av medel till täckande av kostnader, 
som avses i § 63 regeringsformen, föreslå riksdagen

a) att för täckande av under år 1914 förskjutna kostnader, som 
avses i § 63 regeringsformen, å extra stat under fjärde huvudtiteln för 
år 1916 bevilja ett anslag av 39,914,886 kronor; samt



3

b) att för täckande av under år 1914 förskjutna kostnader, som 
avses i § 63 regeringsformen, å extra stat under femte huvudtiteln för 
år 1916 bevilja ett anslag av 6,106,277 kronor.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter bi
trädda hemställan behagade Hans Maj:t Konungen 
lämna bifall samt förordnade, att proposition i ämnet 
av den lydelse, bilaga. .. till detta protokoll utvisar, 
skulle aflåtas till riksdagen.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 199.

Ur protokollet: 
Gunnar Schumacher.
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Bilaga 1.

Utdrag av protokollet över lantförsvarsärenden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 30 
april 1915.

Närvarande:

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

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

Departementschefen, statsrådet Mörko yttrade härefter:
»Enligt verkställd utredning har för bestridande vid armén av kost

nader, som avses i § 68 regeringsformen, under år 1914 förskottsvis 
utgivits ett belopp av sammanlagt 39,914,885 kronor 95 öre.

Under åberopande av vad chefen för tinansdepartementet förut 
denna dag till statsrådsprotokollet anfört angående upptagande i 1916 
års riksstat av medel från statsverkets kassafond, får jag hemställa, det 
täcktes Eders Kungl. Maj:t föreslå riksdagen

att för täckande av under år 1914 förskjutna kostnader, som avses 
i § 63 regeringsformen, å extra stat under tjärde huvudtiteln för år 
1916 bevilja ett anslag av 39,914,886 kronor.»
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Till denna av statsrådets övriga ledamöter bi
trädda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna 
bifall; och skulle utdrag av protokollet härom tillställas 
finansdepartementet för avfattande av proposition i 
ärendet till riksdagen.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 199.

Ur protokollet: 
Gustaf B. v. Schwerin.



6 Kungl. Mcij:ts Nåd. Proposition Nr 199.

Bilaga 2.

Utdrag av protokollet över sjö förs var sär en den, hållet inför Hans 
Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 30 
april 1915.

Närvarande:

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

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

Departementschefen, statsrådet Broström, anförde i underdånighet: 
Enligt verkställd utredning har för bestridande vid marinen av 

kostnader, som avses i § 63 regeringsformen, under år 1914 förskottsvis 
utgivits ett belopp av sammanlagt 6,106,276 kronor 11 öre.

Under åberopande av vad chefen för finansdepartementet förut 
denna dag till statsrådsprotokollet anfört angående upptagandet i 1916 
års riksstat av medel från statsverkets kassafond, får jag hemställa, det 
täcktes Eders Kungl. Maj:t föreslå riksdagen

att för täckande av under år 1914 förskjutna kostnader, som avses 
i § 63 regeringsformen, å extra stat under femte huvudtiteln för år 1916 
bevilja ett anslag av 6,106,277 kronor.
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Till denna departementschefens hemställan, däri 
statsrådets övriga ledamöter instämde, täcktes Hans 
Maj:t Konungen lämna nådigt bifall; och skulle utdrag 
av protokollet i detta ärende tillställas finansdeparte
mentet för avfattande av proposition i ärendet till riks
dagen.

Kungl. Maj ds Nåd. Proposition Nr 199.

Ur protokollet: 
R. Sundin.


