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Nr 26.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående 
arvode till regeringsrådet Anders Lindstedt såsom ord
förande i en kommitté; given Stockholms slott den 14 
januari 1916.

Med åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över 
civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen 
medgiva, att arvode till regeringsrådet Anders Lindstedt i egenskap av 
ordförande i den av Kungl. Maj:t den 31 december 1915 tillsatta kom
mittén med uppdrag att verkställa utredning angående införande i vårt 
land av obligatorisk sjukförsäkring av arbetare med mera må från den 
tid, då avsked från regeringsrådsämbetet må bliva honom beviljat, utgå 
med ett belopp av 15,000 kronor om året.

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.
Oscar von Sydow.

Bihang till riksdagens protokoll 1916, 1 saml. . 22 höft. (Nr 26.)
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Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans 
May.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 
14 januari 1916.

N ärvarande:

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

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

Departementschefen, statsrådet von Sydow anförde:
Den 31 december 1915 har Kungl. Maj:t uppdragit åt en kommitté 

att verkställa utredning dels angående införande i vårt land av obliga
torisk sjukförsäkring av arbetare, dels ock huruvida och i vad mån åt
gärder från det allmänna må kunna vidtagas för främjande av arbetares 
försäkring för de ekonomiska följderna av oförvållad arbetslöshet, samt 
att inkomma med de förslag, som kunna av den verkställda utredningen 
föranledas.

Till ordförande i denna kommitté har Kungl. Maj:t förordnat rege
ringsrådet, filosofie doktorn Anders Lindstedt.

Med hänsyn till det framstående arbete, regeringsrådet Lindstedt 
redan nedlagt på den svenska socialförsäkringens område, har det be
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funnits angeläget att kunna förvärva honom till ordförande i den 
ifrågavarande kommittén, helst därigenom säkerhet skulle vinnas, att 
vid kommitténs arbeten synpunkten att ernå nödigt samband mellan 
denna försäkrings olika grenar bleve behörigen tillgodosedd. Den upp
gift, kommittén fått sig förelagd, är emellertid av den omfattande och 
krävande art, att, enligt vad regeringsrådet Lindstedt jämväl anmält, det 
honom meddelade uppdraget näppeligen är förenligt med fortsatt utövning 
av hans innehavande regeringsrådsämbete. Då härtill kommer, att, därest 
regeringsrådet Lindstedt finge tillfälle att odelat ägna sig åt uppdraget 
ifråga, kommitténs arbeten skulle kunna i ej oväsentlig grad påskyndas, 
torde sådan anordning böra vidtagas, att regeringsrådet Lindstedt befrias 
från utövande av ledamotskapet i regeringsrätten.

Regeringsråden intaga, jämte justitieråden, eu särställning i det 
avseende, att deras ämbeten icke kunna uppehållas av vikarier. De 
kunna därför ej erhålla tjänstledighet för fullgörande av annat offentligt 
uppdrag, utan måste — om uppdraget icke är förenligt med fortsatt 
ämbetsutövning — avgå från de ämbeten, de innehava.

Det är klart, att en person i den ämbetsställning, varom här är 
fråga, för att vara villig att lämna densamma för mottagande av ett 
annat uppdrag, med skäl kan göra anspråk på att erhålla något större 
löneförmåner än dem han åtnjutit av sitt ämbete. Man får härvid icke 
förbise, att den utsedde löper fara att icke omedelbart efter uppdragets 
avslutande kunna återfå sitt förra ämbete. Med hänsyn härtill och i 
betraktande därav att det gäller ett synnerligen viktigt och ansvarsfullt 
uppdrag, tvekar jag ej att föreslå, att arvodet för regeringsrådet Lind
stedt för hans ifrågavarande uppdrag sättes så högt som till 15,000 
kronor om året. Enahanda belopp har förut i ungefär likartade fall 
utgått. Ett sådant arvode överskrider emellertid så avsevärt de vanliga 
kommittéarvodena, att riksdagens samtycke härtill synes böra inhämtas.

På grund av vad jag sålunda anfört, hemställer jag, att Kungl. Maj:t 
måtte föreslå riksdagen medgiva,

att arvode till regeringsrådet Anders Lindstedt i 
egenskap av ordförande i den av Kungl. Maj:t den 31 
december 1915 tillsatta kommittén med uppdrag att 
verkställa utredning angående införande i vårt land 
av obligatorisk sjukförsäkring av arbetare med mera 
må från den tid, då avsked från regeringsrådsämbetet 
må bliva honom beviljat, utgå med ett belopp av 
15,000 kronor om året.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 2(>.
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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 
till riksdagen avlåtas.

Ur protokollet:

Carl Stdl/iammar.

Kung!. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 26.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1916.


