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Nr 190.

Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående pension 
åt verkmästaren vid mynt- och justering sverket O. G. 
Eklöf; given Stockholms slott den 14 april 1916.

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

att verkmästaren vid mynt- och justeringsverket Oskar Gustaf 
Eklöf må från och med månaden näst efter den, under vilken han 
erhåller entledigande från verkmästarbefattinngen, under sin återstående 
livstid åtnjuta eu årlig pension av tvåtusen kronor, att utgå av sjunde 
huvudtitelns reservationsanslag till bestridande av de med mynt- och 
justerings verkets drift förenade kostnader.

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

GUSTAF.

Axel Vennersten.
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Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 14 april 
1910.

Närvarande:

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

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

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Vennersten anförde:
I skrivelse den 8 februari 1916 har myntdirektören gjort fram

ställning, i syfte att verkmästaren vid verket Oskar Gustaf Eklöf 
måtte, sedan han lämnat sin verkmästarbefattning, komma i åtnjutande 
av pension.

Till stöd för framställningen har myntdirektören anfört följande.
Eklöf, som vore född den 3 juli 1852 och anställdes i sin nuvarande befatt

ning den 5 april 1884, hade dessförinnan alltsedan den 22 september 1875 varit 
anställd såsom mekanikus och elektrotypör vid riksbankens sedeltryckeri. Eklöf
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hade sålunda uppnått en ålder av ti3Va år samt varit i statens tjänst anställd i 
omkring 40'/, år och hade under denna sin tjänstgöring med nit och skicklighet 
utfört sina åligganden. Ehuru Eklöf således ännu icke uppnått den levnadsålder, 
vid vilken en statens löntagare i allmänhet plägade komma i åtnjutande av pension, 
ansåge dock myntdirektören, att åt Eklöf, som på grund av under senare år alltmer 
försvagad hälsa ej längre kunde kvarstå vid ifrågavarande befattning, efter hans 
entledigande borde beredas pension.

Eklöfs avlöningsförmåner hade under de senare åren utgjort kontant lön 
3,000 kronor samt fri bostad och bränsle, varjämte han under år 1915 uppburit ett 
tillfälligt dyrtidstillägg å 500 kronor. Efter vedertagen beräkningsgrund för pensions
belopp till omkring */„ av kontanta lönen skulle således en eventuell pension för 
Eklöf böra fastställas till 2,000 kronor om året.

I sammanhang härmed åberopade myntdirektören, att 1912 års riksdag på 
framställning av Kungl. Maj:t beviljat en årlig pension av 2,000 kronor åt verk
mästaren vid tekniska elementarskolan i Örebro J. A. Lindhagen, vilken såväl vad 
levnads- och tjänståldern som avlöningsförmånerna angick varit ungefär jämnställd 
med Eklöf.

Vid myntdirektörens ifrågavarande framställning lanns fogat be
styrkt avskrift av ett av legitimerade läkaren K. O. N. Olander utfärdat 
intyg, utvisande, att Eklöf på grund av neurasteni vore oförmögen att 
sköta sin tjänst.

I ett på grund av nådig remiss den 3 mars 1916 avgivet utlåtande 
bär statskontoret på grund av vad i ärendet förekommit och, då stats
kontoret icke hade något att erinra mot det föreslagna pensionsbeloppet 
eller mot vad i framställningen i övrigt föreslagits, tillstyrkt bifall till 
samma framställning.

Som Eklöf icke är ordinarie befattningshavare vid mynt- och »*%££** 
justeringsverket, äger han icke någon rätt till pension. På grund av 
hans långvariga, väl vitsordade tjänstgöring i statens tjänst toide 
emellertid billigheten kräva, att då han vid uppnådd ålder av 63 år i 
följd av sjukdom måste upphöra med denna tjänstgöring, något årligt 
understöd av statsmedel beredes honom. I fråga om understödets stoilek 
ansluter jag nng till vad myntdirektören med instämmande av statskon
toret härutinnan föreslagit. Jag anser sålunda, att Eklöf, i likhet med 
vad i det av myntdirektören åberopade fallet blev bestämt, bör komma 
i åtnjutande av en årlig pension av 2,000 kronor.

På grund av vad jag nu anfört hemställer jag alltså, att Eders 
Kungl. Maj:t måtte i proposition till riksdagen föreslå riksdagen medgiva,

att verkmästaren vid mynt- och justeringsverket Oskar Gustaf 
Eklöf må från och med månaden näst efter den, under vilken han er
håller entledigande från verkmästarbefattningen, under sin återstående
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livstid åtnjuta en årlig pension av tvåtusen kronor, att utgå av sjunde 
huvudtitelns reservationsanslag till bestridande av de med mynt- och 
justerings verkets drift förenade kostnader.

Vad departementschefen sålunda hemställt, däri 
statsrådets övriga ledamöter instämde, behagade Hans 
Maj:t Konungen bifalla; och skulle proposition till riks
dagen avlåtas av den lydelse, bil. litt. vid detta 
protokoll utvisar.
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Ur protokollet: 
G. Haltman.


