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Nr 86.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ålders- 
tillägg åt aktuarien i statistiska centralbyrån J. A. 
Carlson; given Stockholms slott den 25 februari 1916.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över 
finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen 
medgiva, att aktuarien i statistiska centralbyrån J. A. Carlson må för 
åtnjutande av ålderstillägg å den med hans tjänst förenade lön tillgodo
räkna sig den tid, under vilken han uppehållit en å extra stat uppförd 
aktuarietjänst i centralbyrån.

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.
Axel Vennersten.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 1 sand. 72 höft. (Nr 86.) 1
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Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 25 februari 
1916.

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.

Chefen för finansdepartementet statsrådet Vennersten anförde:
I statistiska centralbyrån äro å ordinarie avlöningsstat anställda 

två aktuarier med en avlöning för vardera av 3,000 kronor för år 
räknat, därav 1,800 kronor i lön och 1,200 kronor i tjänstgörings- 
penningar, varjämte ifrågavarande befattningshavare från och med år 
1912 ägt uppbära ett årligen å extra stat beviljat provisoriskt avlönings- 
tillägg å tjänsten med 1,000 kronor med avdrag dock för pensionsavgift 
motsvarande belopp. Den dessa tjänstemän tillkommande lön kan efter 
fem år höjas med 500 kronor och efter tio år med ytterligare 500 kronor.

Till arvode åt en extra ordinarie tjänsteman i statistiska central
byrån anvisade riksdagen på extra stat för vart och ett av åren 1906 
—1911 ett belopp av 3,000 kronor. Berörda arvode, som var avsett 
att användas till avlönande av en av Kungl. Maj:t förordnad extra 
aktuarie i statistiska centralbyrån, blev av 1911 års riksdag för år 1912 
höjt till 3,900 kronor i samband med den för sistnämnda år beviljade 
provisoriska löneregleringen för ordinarie befattningshavare i statistiska 
centralbyrån.



Sedan Kungl. Maj:t den 31 augusti 1910 förordnat amanuensen i 
statistiska centralbyrån, lilosofie kandidaten Johan Arvid Carlson att 
tillsvidare bestrida omförmälda extra aktuariebefattning, utnämndes och 
förordnades Carlson den 31 december 1912 att från och med den 1 januari 
1913 vara aktuarie i ämbetsverket.

Under framhållande, att Carlson vid 1916 års ingång sålunda 
innehaft befattningarna såsom extra aktuarie och ordinarie aktuarie i 
statistiska centralbyrån under sammanlagt mer än fem år samt att han, 
frånsett semesterledighet och några veckors tjänstledighet på grund av 
sjukdom, under hela denna tid uppehållit sin egen eller på förordnande 
annan statens tjänst, har nämnda ämbetsverk i skrivelse den 7 december 
1915 gjort framställning, i syfte att Carlson, i likhet med vad vid 
åtskilliga likartade tillfällen ägt rum, måtte räknat från och med år 1916 
tillerkännas ett ålderstillägg å lönen med 500 kronor.

På grund av nådig remiss har statskontoret den 20 december 
1915 avgivit yttrande i ärendet och därvid tillstyrkt den gjorda fram
ställningen.

Jag tillåter mig erinra, att riksdagen vid föregående tillfällen med
givit lönetursrätt för tid, varunder tjänsteman uppehållit en hans ordi
narie befattning motsvarande tjänst å extra stat. Så skedde vid 1911 
års riksdag i fråga om dylik rätt för aktuarien i statistiska centralbyrån 
E. H. N. Arosenius. Vid sådant förhållande och då billigheten synes 
kräva, att jämväl i förevarande fall dylik lönetursrätt bliver beviljad, 
hemställer jag, att Kungl. Maj:t täcktes föreslå riksdagen medgiva,

att aktuarien i statistiska centralbyrån J. A. Carlson må för åt
njutande av ålderstillägg å den med hans tjänst förenade lön tillgodo
räkna sig den tid, under vilken han uppehållit en å extra stat uppförd 
aktuarietjänst i centralbyrån.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter bi
trädda hemställan behagade Hans Maj:t Konungen 
lämna bifall; och skulle till riksdagen avlåtas proposi
tion i ämnet av den lydelse, bilagan litt.. .. vid detta 
detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:
Georg Sjöcrona.
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