1917.
80:e årgången.
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Årsberättelse i reglementen och förvaltning,
hälso- och sjukvård.
A ·given vid Kungl. örlogsmanna sällskapets sammanträde
den 4 april 1917 av ledamoten R. Näsman.

Marinens redovisningsväsende.
Frågan om ordnandet av marinens redovisning sväsende
står alltjä mt på dagordninge n. Under år 1916 har densamma
visserli gen i så måtto kommit ett steg närmare sin slutliga
lösning, som dels de sakkunniga , vilka tillkallats för att inom
sjöförsvarsd epartemente t biträda med utredning rörande för··
enklin g a v marinens redovisning sväsende och vilkas uppdrag
omfattat omläggning av bokföringen och kassaväsend et såväl
ombord som i land å flottans stationer samt inom kustfästnin garne, den 14 juni överlämnat sitt betänkande del IV, innefattande fö rslag till redovisning ens ordnande inom kustfästnin garna, dels ock av de s. k. statsbokföri ngskommitt erade
avgi vits fö rslag till omläggning av bokföringen hos marinför··
valtn ingen .
..
Då en snar lösning av redovisning sfrågan i dess helhet
ar ett fö rvaltningssp örsmål, som för närvarande måste anses
vara av stor betydelse, torde en kort åt erblick på vad frågan
gäller och vad i densamma hittills åtgjorts, höra äga intresse.
f Det må då till en början erinras, att den redovisning sreorlll, som redan blivit genomförd beträffa nd e redovisning arna
0111
bord å flottans fartyg och varom förslag nu föreligga ut::lrbetade såväl för stationernas och nu senast kustfästning arTidskr ift i Sjöväsendet

19

-
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nas redovisningar som ock för marinförvaltningens bokförin
är ett led i den stora statsbokföringsreform, som sedan e~;
antal år tillbaka pågår inOJn hela statsförvaltningen.
Redan den 213 september 1902 tillsatte nämligen Rungi.
Maj :t kommitterade, vilka fin go i uppdrag att avgiva yttrande
om de ändringar i gällande bestämmelser rörande bokföringen
i statskontoret , vilka kunde anses påkallade, ävensom fram.
ställa förslag om sådana ändringar i de särskilda ämbetsver.
kens bokföring, som kunde föranledas av en föreslagen ändrad
eller utvidgad bokföring i statskontoret.
Efter förslag av dessa kommitterade (de s. k. statsbokföringskommitterade) hava sedermera stora delar av statsförvaltningen fått sin bokföring och redovisning reformerad efter
nya och enhetliga principer. Så är förhållandet med - förutom statskontoret - länsstyrelserna, riksgäldskontoret, överintendentsämbetet, patent- och registreringsverket, väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen, karolinska institutet, medicinalstyrelsen och hospitalsförvaltningarna, fångvårdsstyrelsen och straffanstalterna.
De principer, efter vilka i stort sett den pågående statsbokföringsreformen genomföres, kunna med ledning av vad
i de sakkunniaas
betänkande härom anföres i korthet samb
•
manfattas sålunda:
l: o) Uppställningen av statsförvaltning ens olika räkenskaper bör vara i möjligaste mån enhetlig.
För dem, vilka haft att syssla med statsförv altningen, bar
det ofta visat sig vara i hög grad olägligt och tidsödande, att
den ena räkenskapen varit uppställd efter ett system och den
andra efter ett helt annat. Efter genomförandet av statsbokföringsreformen skall däremot den, som vunnit kännedom 0~
uppställningen av en räkenskap, därmed också hava vun~~t
kännedom om uppställningen av samtliga till statsverket hOrande räkenskaper och är icke längre nödgad att för utföra~de
.
. t.lS k-a samma nstallav gransknincrar, undersökmngar
oc h stabs
ningar föröd: tid med att sätta si~ in i alltjämt nya räkeil"
skapssystem.
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z: o) S törsia möjlig'a enkelhet, översiktlighet och reda bör
utmärk a statsbokföringen.

3:o) Primärräkenskaperna böra alla vara inrättade med
/J(insyn till den centrala bokföringens Iu·av.
Det är nämligen av obestridlig vikt, att man kan i den
centrala bokföringen snabbt avläsa förvaltningens resultat. Då
emell erlid, såsom inom statsverket, dess förvaltning är och
måste vara fördelad på ett stort antal olika ämbetsverk och
myn dighe ter , kan den centrala bokföringen icke uppvisa resultatet p{l hela statsförvaltningen med n ågon grad av snabbhet,
därest icke räkenskapsmaterialet r edan i förvaltningens periferi tillriittalägges så, att varje post kan få behålla den plats
densamma erhållit, till dess den ingått i den centrala bokförin gen. Det cen trala organet bör få materialet från de olika
förvaltningarna sig så förelagt, att dess bokföringsarbete endast
behöver bliva ett likformigt sammandragsarbete.
±:o) Under årets lopp skall månad för månad vinnas en
ständig översikt ou samtliga inkomsttitlars och utgiftsonslogs
ställning.
5 :o} Den centrala bokföringen grundas på månatliga kassarap porter från samtliga medelsförvaltande ämbetsverk och
myn digheter, och den primära bokföringen hos dessa ordnas
med månatliga avslutningar sålunda, att de specificerade uppgifter, som skola inflyta i kassarapporterna, direkt och utan
omgån g därur framgå.

6 :o) Rikshu vudbokföringen skall innefatta kassalwntroll.
7 :o} Bokföringen måste h6införas till de verkligen inbetalda oclz utbetalda beloppen.
. Drtta innebär, att de särskilda beloppen icke få bokföras
1
" d annan tid än då de till kassan inflyta eller därifrån utbetalas , till skillnad från det förut vanligen förekommande
s:._ttet, att bokföringen grundat sig på beslut om debitering
el.ler anordning, u tan hänsyn till tiden för in- eller utbetalnin gen .
8 :o } AJ/a beslut om utbetolninaar skola omedelbart uerk-

Siällccs.

-

-
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Från bokföringen avskiljas alla moment, som icke
med nödvändighet tillhöra en systematisk bokföring.
Förut var det vanligt, att man i bokföringen inmängde
statistiska uppgifter av allehanda slag. Man sökte i stor ut.
sträckning i och genom bokföringen besvara de mest olikartade
frågor, anlägga skiftande synpunkter på det föreliggande ma.
terialet. Följden härav b lev allt för ofta den, att bokföringen
blev invecklad och svårförståelig. I stället för att enkelt och
lättfattligt besvara vad som var dess huvuduppgift att besvara,
kom den med massor av detaljer beträffande sidoordnade förhållanden , vilka under invecklade fonner bortskymde huvudg :o)

uppgifterna.

Vad marinen beträffar har vid upprepade tillfällen behovet av omläggning av dess räkenskaps- och redovisningsväsen framträtt .
Detta föranledde också Kungl. Maj :t att under den 4 juli
1910 besluta tillkallandet av sakkunniga för att inom sjöförsvarsdepartementet biträda med utredning rörande förenkling
av marinens redovisningsväsende.
Redan då hade statsbokföringsreformens principer, för vilka här förut redogjorts, genom flera Kungl. Maj :ts beslut blivit
godkända, och i det nådiga brevet den 4 juli 1910 angående
sakkunnigas tillkallande, uttalades av Kungl. Maj :t, att de~:a
hade vid utförandet av sitt uppdrag att ställa sig till efterrattelse de direktiv , som förut nämnda den 26 september 19°:
tillsatta kommitterade ansåge böra uppställas för de sakknnnl·
da
o
.
gas arbete.
Efter en del förberedande utrednmgar framlade de salnn
or sta be·"
tillkallade sakkunniga den 15 noYem b er 1910 Sl"tt r··
tänkande. Detta avsåg en omläggnin g av vissa riksstatsansla:
i syfte att man redan i primärräkenskaperna skulle ku~n
· 1•t1va
avföra kostnaderna å anslagen. För att utgifternas defll1
avförande under de särskilda riksstatsanslagen skulle knn~~,
. l·.. ottsfor ·
f...ors
.
L.IU l·-.a d e ov1ga
: ".
..
av det d1thlls
med upphavande
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faran dct, åvägabringas i·edan i primärräkenskaperna, erfordrades niimligen, särskilt med hänsyn till redovisningen ombord
å fa rtygen , som i många fall måste i första hand omhänderhal·as av mindre kvalificerad personal , enkla och påtagliga bestäm melser i fråga om anslagens användning och ett nedbringande av räkenskapstitlarnas antal. Detta betingade i sin o'r d. ni ng vissa omflyttningar mellan de si:irskilda anslagen under
riksstatens femte huvudtitel.
Dc förslag, de sakkunniga bär framställde, vunno Kungl.
:Maj :ts gillande och de framlades i statsverkspropositionen till
1911 ars Riksdag och blevo oekså av Riksdagen godkända.
Den 12 oktober 1911 avgåvo de sakkunniga förslag till
förändrat redovisnings sätt ombord å flottans fartyg.
Va rför denna gren av den maritima förvaltningen kom att
beha ndlas förs t , hade sin grund däri, att olägenheterna av
det dittills använda bokföringssättet mest märkbart framträtt
just i fråga om fartygsexpeditionernas kostnader.

Dd nya redovisningssystem, som av de sakkunniga föreslogs rö r fartygen, skillde sig från det äldre därigenom , alt
förel dni ngen av expeditionskostnaderna, som förut efter varje
expeditions slut måst vidtagas vid flottans stationer, i stället
verkstim des direkt vid bokföringen ombord. Men det var icke
blott de ombord utbetalda beloppen, som kommo att å farty~en s:'ll unda avföras å resp. anslag och titlar, utan så blev
aven fi\ rhållandet med värdet av konsumerade och från stationernas förråd bekomna förrådsartiklar. Arbetsbördan blev
h_~ri gcnom jämnare fördelad mellan fartygen och stationernas
r~~k en ska pskontor samt i stort sett lättad och den avsevärda
ford elen van ns dessutom, att varje fartygs räkenskap kom att,
·
LII:1n. ·s:ii·sl··Id
oc h c1··arav orsakad omcråncr
a smninans t a··11 nmgar
• " d
t>>
t>
.
.. l .
an o)\"' )
. o ' · l1ur ocl1 1. VI.ll{en utstrac (mng de ohka anslagen och
bthrn·
Bokföringen kom alltså
.t bl.1v1"t ao f m·tygen belastade.
'
att __omcdelbart giva ett uttryck för förloppet av förvaltningsåtgardcrna.
dl'S

/)~'Il I::dovisn ing, som enligt ~c saklm~migas förslag åla'11

tygsmtendenten (resp. r edogorarcn), fick sålunda en helt
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annan kar aktär än den förutvarttnde. Den nya blev en fullt
slutförd medelsredovisning, där samtliga till fartygskassan in.
gångna eller därifrån utgivna medel upptogas å eller avfördes

vil ken i 1912 års ge1;cralrapport ordagrant anfört: >> Det nya
redodsningssysteme t för den ekonomiska förvaltningen ombord å flo ttans fartyg, som tillämpats från årets början, synes
·,rara sy ne rligen väl avpassat efter våra förhållanden. Genom
de manatliga redovisningarna tvingas elen redovisningsskyldig e
att noggrant följa med och att varje månad göra upp fartygets
affärer. Begångna fel bliva rättade vid dc granskningar, som
verkstilllas ombord och i land. >>
Den 15 november 1913 överlämnade de sakkunniga till
chefen fö r kungl. sjöförsvarsdepartem entet förslag till redovisningens ordnande vid flottans stationer.
Den genomgående p rincipen i stationernas ännu i dag tilllämpade bokföringssätt har varit, att densamma grundats på
anordningsbeslut. Det nya systemet åter är baserat på bokförin g per kassa, d. v. s. bokföring skall ske samtidigt därmed
ntt inhctalning till eller utbetalning från kassan äger rum.
Olikheten mellan dessa båda system framträder skarpast, då
man undersöker i vad mån det ena eller det andra lämnar tillfälle till en effektiv kontroll över kassan. Med en efter anordningsbeslut grundad bokföring kan man icke direkt av bokföringen se kassaställningen. Andra omständigheter, som icke
synas i böckerna, inverka nämligen på densamma. Om medel
influ tit, varå uppbördsorder icke ännu hunnit meddelas, eller
om anordnade medel ännu icke till vederbörande utbetalts
Överenss tämmer elen hos kassören inneliggande kassan ick~
111ed
vn d bokföringen utvisar, och en kontrollerincr av kassan
o
t>
111astc med elen gamla bokföringen därför vara grundad på
nt~·äk nin ga r vid siclan om bokföringen och till följd därav också
bhva ti dsö dande och mindre effektiv.
.
... Bokföri ng per kassa enligt det nya räkenskapssysteme t
lan111ar däremot tillfälle till att när som helst direkt ur böcker·
na inhii mta upplysning om kassaställningen och är ur synPllnk ten av en effektiv kassakontroll sålunda absolut överlägsen den äldre bokföringen.
Det nya räkenskapssysteme t ställer bokföringen i ett närlllarc sa' m l)an el me d SJa
·"l va l{assarore
.. l sen an
.. vad förut vant
·

på resp. titlar.
För denna redovisning blev det naturligtvis nödigt att
föra helt andra böcker än de hittills använda, kassaliggaren
och penningjournaler. I stället för dessa kommo inkomst- och
utgiftsböcker. Genom att räkenskapstitlarna ombord äro begränsade till ett fåtal, blev det möjligt att giva inkomst- och
utgiftsböckerna en sådan uppställning, att någon särskild titelbok icke behöver föras, utan inkomst- och utgiftsböckern a innehålla å varje uppslag kolumner, däri räkenskapstitlarna finnas angivna och där, o1nedelbart efter inkomst- eller utgiftspostens införande i vederbörlig kolumn för in- eller utbetalning, inkomst- eller utgiftsbeloppet uppdebiteras eller avföres.
Inkomst: och utgiftsböckerna avslutas för varje månad,
varefter inkomster och utgifter under månaden samman ställas
i en kassarapport. Denna skall åtföljd av utdrag ur inkomstoch utgiftsböckerna för den månad, redovisningen avser , jämte
verifikationerna för samma n1.ånad insändas till vederbörande
flottans station, som det åligger att senast elen 15 i månaden
näst clärefier vidare befordra elensamma till marinförvaltnincren där kassarapporten ligger till grund för den huvudbokt>
'
föring , som efter sammandrag av samtliga inkomna dyll'l>a
rapporter för månaden, skall ägn. rum i marinförvaltningen .
Genom nu omtalade bokföringssätt komma fartygsexpe·
·
•
l re t 1' d an
.. en 1nå n ad ' efter
clitionernas kostnader
alt· pao m1nc
.
det farlygens lwssarapporter upprättats och insänts, i mannförvaltningens huvudbok belasta de vederbörliga anslagen.
Genom nådigt beslut den 8 december 1911 fastställdes sal>~
0111
kunnigas förslag till omläggning av räkenskapsväsende t
r
bord å fartyacn att tillämpas från och med ingången av å
1912. Att d~t nva systemet fungerat väl, därom torde me•
o
. . rstemets
ningarna numera, sedan man a alla hac Il lwmnu' t Jn
1 S)
o
o
fl ·a uttadetaljer, icke vara delade. Det f ramgar oe1-.sa av ei <
·
..
..
1 tflottan,
landen, såsom t. ex. av högste befalhavaren over u1s
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fallet . Räkenskapskontoret har nu utövat kassakontrollen, viJ_
ket tillgått så, att hos kontoret förts en liggare, benämnd kassa.
kontroll, i vilken anmdningar och uppbördsorder antecknats,
innan de expedierats till kassan, och vilken sålunda skolat
stämma med den av kassören förda kassajournalen. Denna
kassakontroll har också legat till grund för kontorets titelbok.
föring. Först sedan kassajournalen med de kvitterade verifi.
kationerna till kontoret inkommit har en jämförande granskning mellan kassörens journal och kontorets egna kontrollanteckningar ägt rum.
Bokföring samtidigt med in- eller utbetalningen kräver
däremot kassakontrollens förläggande till själva kassakontoret,
då kontrollen nämligen skall oavbrutet följa kassarörelsen och
kontrollanten i sitt exemplar av kassaredogörelsen anteckna
in- och utbetalningarna. Härav följer också, att den tjänsteman, som hittills inom räkenskapskontoret haft att föra kassakontrollen och titelboken , hädanefter måste vara placerad i
kassakontoret, som sålunda sväller ut och blir jämväl ett bokföringskontor .
De sakkunniga föreslogo sålunda, att det nuvarande kassakontoret skulle omgestaltas till ett kassa- och bokföringskontor.
Det föreslagna nya räkenskapssystemet innehöll i övrigt
tvenne olikheter mot det äldre, som måste anses särskilt beaktansvärda. I stället för att bokföringen nu i stationernas
räkenskap sker å räkcnskapstitlar, oberoende av riksstatsanslaoen, skulle enligt det nya systemet redan i dessa räkensk:per utgifterna komma att läggas på riksstatsanslagen. Hä~
ioenom vinnes den stora fördelen, att det nuvarande maktpa.
liooande och tidsödande fördelningsarbetet i marinförvaitmnoo bortfaller. D en pnmara
. ..
b o~
1 r··
.
gen
onngen,
or d na d me d månatliga avslutningar, framvisar direkt och utan omgång de upp·
oifter som skola inflyta i de kassarapporter, vilka stationerna,
~
'
.
_
h va
i likh et med vad fornt sagts betraffande fartygen, skulle a,
att månatligen insända till marinförvaltningen; och direld fran
·· ·
· d ett a ··mbetskassa rapporterna kan sedan hu vu dl)Olzf ormgen
1
a
verk verkställas.
~

-
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De sakkunniga hava emellertid härigenom ingalunda underl,änt behovet av undertitlar under anslagen. Men dessa
hava icke att skaffa med redovisningen i vanlig mening utan
tjäna till a tt för statistiskt ändamål framvisa kostnaden för
vissa grupper av utgifter. Allt detta särskiljande av utgifterna
å undertitlar bör därför ligga vid sidan av redovisningen för
riksstatens anslagsmedel och sålunda också tillgodoses i helt
ann at sammanhang än m ed denna redovisning.
Den andra olikheten är sättet för in- och utbetalningars
verkställande. För undvikande i största möjliga utsträckning
av kontanta likvider i kassan skall nämligen enligt det nya
systemet inbetalningen i regel ske genom insättning å vederbörande stations giroräkning i riksbanken och utbetalningar
medelst check.
För redovisningen inom kassa- och bokföringskontoret har
man - såsom inom de flesta övriga av statens olika förvaltnin gar - icke kunnat betjäna sig av det å fartygen använda
form uläret för inkomst- och utgiftsböckerna, uppställt enligt
den amerikanska principen med in- eller utbetalningskolumner
samt titelkolumner å samma uppslag. Detta forulär, som uppvisar en kombin ation av journaler och böcker, låter sig nämligen i<'ke med fördel användas i andra fall än då titlarnas
antal iir relativt litet såsom å fartygen. Med den mångfald
bokföringstitlar, som däremot måste förefinnas i stationernas
bokföring, passar denna anordning av formuläret icke. I stället komma här till användning formulär, enligt vilka skola föras
siirskilda inkomstjournaler och inkomstböcker samt likaledes
~iirsk ilda utgiftsjournaler och utgiftsböcker.
Det-mindre tillfredsställande sätt, varpå kompaniernas ekonom i enligt de sakkunnigas mening för närvarande vore ordn:ld, gav de sakkunniga anledning att, efter å flottans båda
stationer
före taf!na
undersökninf!ar
av förhållandena framställa
r··
v
v
,
orslag till en genomgripande förändring i syfte att vinna bättre
1
~ontrol!, större enhetlighet och en på ett enda ställe samlad
.
.
äl edovisnmg,
pa' samma geå ng e.J. l:>lott kompamcheferna
utan
'Ven chefen för underofficers- och sjömanskårerna befriades
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från de ekonomiska best yr, som nu åligga dem, och hela den
ekonomiska förvaltningen vid kompanierna sammanfördes till
:'tt för samtliga kompanier vid stationen gemensamt ko ntor,
l1enämnt kompaniernas ekonomikontor.
Vidare hade till de sakkunniga överlämnats för att tagas
nnder övervägande vid fullgörande av det dem givna uppdraget
eU av särskilt tillkallade sakkunniga elen 20 april 1911 avgivet
betänkande angående bokföring och kontroll vid flottans varv
jämte därtill hörande frågor.
Vid det anpassande av detta förslag, som sålunda ålegat
de sakkunniga, hava de bland ann;:tt haft att tillse, att elen
slutliga bokföringen och redovisningen vid stationen av varvsutgifterna bleve ordnad på ett för redovisningen i dess helhet
vid stationen fullt ändamålsenligt sätt. De varvsbokföringslwmmitterade hade tänkt sig, att räkenskapskontoret, vilket
visserligen skulle befrias från en avsevärd del detsamma nu
åliggande mera förberedande åtgärder med varvsutgifterna,
likväl skulle - liksom nu - hava att ombesörja den slutliga
titelbokföringen av dessa utgifter.
Vid övervägande av denna fråga ansågo emellertid de sakkunniga att man borde söka koncentrera hela varvsbokföringen
inom varvet och sökte därför finna former för ett sådant ordnantle av densamma.
De sakkunniga framlade clärför förslag om inrättande av
ett 'arvskontor, som, lydande direkt under varvschefen, skulle
Lava till huvudsaldig uppgift att verkställa den för varvets
ändamål erforderliga slutliga fördelningen och bokföringen av
varvets alla utgifter för utförda arbeten eller gjorda anskaff·
ningar.
Genom inrättandet av ett elylikt kontor vunnes, att varvs·
chefen själv hleve i tillfälle att hava överinseende över oeh
lämna direktiv för varvets egen titelbokföring och sålunda
kunde vara i stånd att utnyttja elensamma allt efter de önsl\e·
mål, han själv funne sig böra uppställa. Arbetsresultatet måste
också förutsättas bliva bättre, när allt detta arbete nu samla·
des hos varvens egna organ, som otvivelaktigt lwmme att Jät-
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tare samarbeta, än när som förut det slutliga bokföringsarbetet
]ågc hos räkenskapskontoret, som dels icke lydde direkt under
,·arvschefen, dels hade att syssla med en mångfald andra, varvet icke berörande, arbeten.
Det förslag, de sakkunniga elen 15 november 1913 avgåvo
i fdtga om ordnande av redovisningen vid flottans stationer,
in nefattande, såsom framgår av ovanstående redogörelse, tre
olika huvudd ela r, nämligen inrättandet vid varelera av flottans
stationer av
ett kassa- och bokföringskontor,
ett kompaniernas ekonomikontor och
ett varvskontor.
I de yttranden över de sakkunnigas förslag, som avgåvos
av marinförvaltningen och stationsmyndigheterna, gjordes, förutom viss a principiella invändningar, särskilt skarpa erinringar
mot det föreslagna ekonomikontoret för kompanierna. Det
fra mhölls bland annat, att kompanicheferna, om bestyret med
ma nskapets ekonomi fråntages dem, härigenom skulle förlora
en :lV de förnämsta möjligheterna att lära känna sitt underlydande manskap.
Sedan de avgivna ytti·anden överlämnats till de sakkunniga , avgåvo dessa den 21 september 1915 ett underdånigt utlåtande, vari de, under framhållande av att orclnanclet av ekonomien vid kompanierna kunde tänkas ske på annat sätt än
som av dem föreslagits, avskilde frågan om kompaniernas ekonomikontor från förslaget, i syfte att bärigenom snarast ernå
åtmins tone det, som de ansågo vara det väsentliga, nämligen
gen omförandet i detalj av statsbokföringsreformen även betriifTancle stationens räkenskaper. Med vidhållande av de framsti'tllda förslagen om inrättande av ett kassa- och bokföringskontor och ett varvskontor vid varelera stationen, hemställde
dc sakkunniga att, med undantag i fråga om ekonomikontoren,
OrdnaneJet av redovisningen vid stationerna måtte ske efter de
lin je r, som av dem uppdragits.
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Efter denna återblick övergår jag nu till att lämna en
kortfattad redogörelse för det förslag till redovisningsväsendets
ordnande å kustpositionerna och vid kustartilleriregementena
som de sakkunniga den 14 juni 1916 avgivit.
'
De riktlin jer, efter vilka sistnämnda förslag utarbetats , äro
desamma som för fartygen och flottans stationer, ehuru na.
turligtvis detaljerna i många fall växla, beroende på de sär.
skilda förhållandena .
Såsom av den förut lämnade redogörelsen framgå r, före.
finnes, vad fartygen och flottans stationer beträffar, en olikhet
i själva räkenskapsformulären, i det att för redovisningen vid
stationernas kassa- och bokföringskontor man med hänsyn till
mångfalden där förekommande titlar ick e såsom å fartygen
kunnat betjäna sig av den amerikanska uppställnin gen av inkomst- och utgiftsböckerna utan måst anordna särskilda inkomstjournaler och inkomstböcker samt likaledes särskilda utgiftsjournaler och utgiftsböcker. Vid valet av det för kustfästningarnas kassor lämpligaste räkenskapsformulär et , hava
de sakkunniga stannat vid det å fartygen använda amerikanska
formuläret med in- eller utbetalningskolumner och titelkolumner å samma uppslag. D e sakkunniga anse, att detta formulär, där det kan komma till användning, inbesparar arbete
och även medför fördelen av större överskådlighet, varför detsamma med hänsyn därtill, att bokföringstitlarnas antal icke
synes behöva bliva flera, än att de kunna inpassas å en bredsida, bör för såväl regements- som fortifikationskassorna vara
det lämpligaste.
Liksom för närvarande kommer regementskassan att stå
under uppsikt av regementschefen. Kassagöromålen utföras
av regementsintendenten jämte en kassakontrollant. Rege·
mentsintendenten skall redoYisa alla till regementskassan in·
flytande medel och uppsätter rekvisition å medel, som för utgifternas bestridande äro erforderliga. Behovet beräkn as av
r egementsintendenten och kassakontrollanten gemensamt och
den senare bestyrker rekvisitionen, vilken ställes till marinför·
vallningen.
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I nbetal ningar till regementskassa böra i allmänhet verkställ as genom insättning å kassans bankräkning. Smärre beloPP även som medel, som från inom vederbörande fästning
förlagd personal till kassan inbetalas, måste emellertid för bekvämlighetens skull få inbetalas kontant till kassan.
Utbetalningarna från regementskassan skola i regel ske
genom överlämnande till vederbörande av en å riksbanken
eller å vederbörande privata bank utställd check. Checkerna
underskrivas av regementsintendenten och kassakontrollanten,
med undantag dock för checker, som utställas till den egna
kassafijrvaltningen, d . v. s. till regementsintendenten själv.
Dessa checker underskrivas av regementschefen och kassakontrollanten.
Vissa undantag från betalning medelst check hava emellerti d ansetts böra få förekomma. Så t. ex. avlöningsmedel
och mindre belopp, som lyftas direkt i kassan. Vid försändning av medel till personer utom fästningen kan som betalningsmede l jämväl användas postmwisning eller postremissväxel, Yilka i så fall likvider as med till resp. postverket eller
banken utställd check.
.
En granskning av de nu gällande bestämmelserna för
handhavandet av de ekonomiska angelägenheterna vid kustartilleriets kompanier har också givit de sakkunniga anledning
till några uttalanden.
De erinra sålunda, att kompanich efen utkvitterar i regelllen ts- (kår-) kassan kompaniets avlöningsmedel och bär an-

svaret för att var man får sin del därav samt att medlen i
övri gt disponeras i enlighet med givna bestämmelser. Avse':ärda belopp komma emellertid att under längre eller kortare
~{~ l~g~~~- ~disponerade-~ kompanichefens __ kassa. Detta gäller
ls d\ 1onmgsmedlen for manskap, som ar bortkommenderat,
hel11permitterat, avpolletterat till sjukhus, salmas eller rymt,
:lels de belopp, som vid avlöningens utbetalning till manskapet
tnn eh ållas för ersättning av skadade, förlorade eller förskingrade beklädnads- ell er andra persedlar samt för tvätt, halv-

-288-

-289-

sulning, reparation av kläder m. m. Förvaltni ngen av ett korn.
panis avlönings medel omfattar sålunda en mångfald transak.
tion er, och samtliga dessa hinna måhända icke avslutas till
nästa avlönings dag. Med hänsyn härtill och d å kompaniche.
fens förvaltnin g jämväl omfattar andra medel än avlönings.
medel samt vid det förhålland e att b estämmel ser sakn as an.
gående kompanim edlens bokföring och redovisnin g, synes det
uppenbar t, att en effektiv kontroll över kompanie rnas ekono-mi
icke för närvarand e kan åvägabrin gas. Någon föreskrift angående inventerin g av kompanic hefernas kassor finnes ej heller.
Även denna omfattand e och viktiga detalj av medelsförvaltnin()'en vid kustartilleriet måste emellertid enligt de sako
kunnigas m ening inordnas i de för redovisnin g och bokföring
inom statsförva ltningen i övrigt gängse formerna.
De sakkunnig a framhålla vidare, att införande t av det nya
redovisnin gs- och bokföring ssystemet vid kompanie rna, kan ske
und er fl era olika former, ehuru själva grundprin cipen i varje
fall måste vara densamm a.
De skäl , som talat för inrättande t av ett kompaniernas
ekonomik ontor vid vardera av fl ottans stationer, anse de sakkunniga ej i samma grad äga giltighet med hänsyn till förhållanden a vid kustartille riet.
Till belysande av detta anföra de sakkunnig a bland annat,
att numeräre n hos ett kompani vid kustartille riet väsentligt und erstiger numeräre n hos ett av sjömanskåren~ 5törre
kompanie r,
att manskape t vid kustartille riets kompanie r, i olikhet med
vad förhålland et är vid sjömansk årens kompanie r, i huvudsak
året om befinner sig under kompanic hefens tillsyn ,
att tillfälligt ombyte av kompanic h ef vid kustartilleriet
jämförelse vis sällan förekomm er, samt
att ordinarie kompanic hef vanligen får kvarstå såsom så.. h e t hinner
dan under en följd av ar, vangenom h an 1· a Ilman
förvärva erforderli g vana vid bestyret med kompanie ts ekO·
nomi; allt omständig heter, som för kustartille riets vidkomman·

de utesluter behovet av ett särskilt ekonomik ontor för kompanierna.
De sakkunnig a fästa em ellertid uppmärks amheten på yt terl igare vissa olikheter m ellan flottan och kustartille riet, vilka
de anse inverka på frågan om lämplighe ten av att befria kompanichefe rna från deras åliggande n beträffand e kompanie rnas
ekonomi.
De framhålla sålunda, att kompanif örbandet vid kustartill eriet, liksom ock vid armen, är av väsentligt mera genomgripande be tydelse än vid flottan. Rekryteri ngen av manskape t
om besörjes vid kustartill eriet av kompanic h efen, vilket däremot icke i samma mån är förhålland et vid flottan. Vidare
bedrives manskape ts utbildning vid kustartille riet huvudsak ligen kom panivis under kompanic hefens ledning, varemot densam ma vid flottan äger rum dels vid stationens skolor under
ledni ng av särskilt befäl, dels å fartygen under fartygsbef älets
led ning. Då det gäller främjande t av manskape ts disciplin och
tjän stbar het, betraktas också kompanif örbandet vid kustartilleriet såsom organisati onens hörnsten, vilket däremot ingalunda
kan sägas vara förhålland et vid flottan. I överensstä mmelse
med nyss angivna uppfattnin g fästes vid kustartille riet den vtterstn vikt vid att kompanic hefen noggrant känner varje mvan
på
kompaniet, ty endast härigenom förmår han utöva behöriat
.
b
mfl ytande på sitt manskap, och utan en sådan noggrann kännedom kan kompanic hefen ej heller i allvarets stund använda
.varj e m an på sin rätta plats .
De sakkunnig a anse vidare, att det icke lärer kunna förnekas, a tt bestyret med avlöninge ns utbetaland e till manskape t
00h därvid
skeende avdrag för skulder av olika slag samt
handhavan det av manskape ts beklädna d äro ägnade att skänka
kompanich efen en inblick i de enskilda karlarnas pålitlighe t
o~h ordningss inne, som måste väsentligt bidraga till, att han lär
kanna varje enskild man på sitt kompani.
d Efter att sålunda hava ägt alla skäl för och emot, hava
e sa kku nniga kommit till den uppfattnin gen, att tillämpnin gen 'w d et nya re d ov1smngs· ·
l f"ormgssyst
·
o
oc l1 b o;:
emet 1· f raga

o

•
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om handhavandet av de ekonomiska angelägenheterna vid kust.
artilleriets kompanier kan och bör äga rum utan att särskilda
ekonomikontor inrättas .
Enligt de sakkunnigas förslag slu:ll vid varje kompani
anordnas en kassabokföring, vilk en skall åligga kompaniche.
fen. Bokföringen blir av enklaste beskaffenhet och sker i en
kassajournal, vilken upptar kolumner för intäkt, uttag, verj.
fikalionsnummer och kassabehållning. Alla medel, som kom.
panichefen å tjänstens vägnar emottager eller utgiver för kom.
paniets eller dess manskaps räkning antecknas i kolumnerna
för resp. intäkt eller uttag. För varje dag utföres vid expeditionstidens slut den befintliga kassabehållningen i den därför
avseelda kolumnen.
De sakkunniga framhålla, att genom. denna synnerligen
enkla bokföring vinnes en ständig översikt över de medel, som
av kompanichefen omhänderhavas, varjämte inventering av
kompanimedlen underlättas.
.
..
En elylik inventering skulle enligt de sakkunrugas forslag
komma att förrättas en gång varje månad av vederbörande
bataljonschef och avse att därvid kontrollera, att den bokförda
kassabehållningen är befintlig. En gång varje år skulle en
vidlyftigare inventering äga rum, varvid bataljonschefen skulle
biträdas av regementsintendenten eller annan av regementschefen därtill beordrad intendent eller officer.
Vad beträffar fortifikationsförvaltningarna , vilka nu erhålla
.
o
r·o~skott
för utgifternas bestridande erforderliga
mede l sasom
.
från marinförvaltningen mot avgivande av kvartalsredov1sn~n·
aar komma även dessa enligt de sakkunnigas förslag att avgiva
b ,
. .
d
re<te·
månatliga kassaredov1smngar efter samma grun er som ?
m entsförvaltningarna, och skola därstädes in- och uthet~lmn_·
garna tillgå på enahanda sätt som vid sistnämnda förvalt~1 ll1?a:·
å fortifikationsförvaltningens banluak11lllo•
Chec]·" • som draaes
b
ll ten
underskrives av fortifikationskassören och kassakontro an _
.. t"" l . a av for
med undanta er dock för checker, som a vse f ors
ar u11nb
.
b
h 11
tifikationsförvaltningens egen kassa och sålunda uts f"]les
a.
_
51
·
fortifikations kassören. Dessa unclersknvas
av f or t"I f"l l{catiOD Je
fälhavaren och kassakontrollanten.
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De sakkunnigas förslag, såväl uet som rör bokföringen vid
tati onerna som ock det sist avgivna angående bokföringen vid
~,ustfästningarna, hava uneler år 1916 varit utställda till yttranden av m arinförvaltningen och resp. stationsmyndigheter och
myndigheter vid kustfästningarna. Lokalmyndigheternas yttranden inkomma visserligen samma år till marinförvaltningen
men ä ren det hann icke därstädes slutbehandlas under år 1916.
]\är de tta skrives har emellertid marinförvaltningens yttrande avgivits, och ämbetsverket har därvid i huvudsak tillstyl'kt de sakkunnigas förslag.
Men r eformen får icke stanna härvid. Såsom redan förut
blivit omnämnt hava s. k. statsbokföringskommitterade under
år 191 6 inkommit till K ungl. Maj :t med förslag till omläggning
av marinförvaltningens bokföring och kassaväsende.
Dc k ommitterade erinra till en början om de förslag, som
de enligt nådiga brevet den 4 juli 191 O tillkallade sakkunniga
för utredning rörande förenkling av marinens redovisnings,·äsende framställt till förnyad ordning beträffande bokföringen
hos de under marinförvaltningen lydande myndigheterna och
fram hå lla att deras förslag vilar på den förutsättningen, att
primärförvaltningarna inom marinen få sitt räkenskapsväsen
dessförin nan ordnat.
Redovisningsbokföringen inom marinen är fördelad mellan m arinförvaltningen, flottans båda stationer, kustartilleriregementena och fortifikationsförvaltningarna , fartygsförvaltningarna, sjökrigsskolan, sjökrigshögskolan och sjökarteverket.
Bokföringen är dels en primärbokföring (hos marinförraltningens kassa och övriga nyssnämnda myndigheter) och
dels en centralbokföring (hos marinförvaltni\1gen). Marinförvaltningens kassa och övriga primärbokföringsorgan äro i denna rä kenskapsorganisation jämställda primärförvaltningar. Den
likformiga bokföringen, som de enligt de framställda förslagen
Utföra, sk all hos marinförvaltningen sammanfattas i en huvudbok för hela marinen. Inom marinförvaltningen skall sålunda
förekom ma i och för redovisningsbokföringen två särskilda
Tidskrift i Sjöväsendet
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organ, ett, som har att befatta sig med marinförvaltningens
primärbokföring, och ett som har att ombesörja den för hela
marinen sammanfattande bokföringen: centralbokföringen.

1,ronologiskt, utan avseende på det riksstatsanslag eller fond
]11. 111 ., som skall genom inkomsten gottgöras resp. genom ut"
giften belastas. I inkomst- och utgiftsböckerna sammanföras
de i journalerna upptagna posterna å konti , ett för varje riks"
statsanslag eller fond in. m . D essa konti avslutas för varj e
månad och lämna därigenom material för uppgörande av kassaboksl utet för månaden, som tager sig uttryck i den månatliaa
kassarapporten, vilken kassa- och bokföringskontoret har
_i Jil'he t med övriga primära förvaltningsorgan inom marin en
- månadsvis avlämna till marinförvaltningens centrala bokföri ngsorgan.

De handlingar, som det skall åligga de primära kassa- och
bokföringsorganen att upprätta, äro:
a) inkomst- och utgiftsböcker, för redovisning av riksstatsanslag och levererade medel, samt fonder och diverse
medel;
b) månatliga kassarapporter, som i själva verket äro månatliga bokslut, varå inkomst- och utgiftsböckernas summa"för
månaden å varje konto återfinnes;
c) titelböcker, a vsedda att statistiskt uppvisa kostnaderna
för vissa ändamål, exempelvis avlöning till olika kårer och
stater m. m ., underhållsarbeten för vissa grupper av material
o. s. v. Dessa titelböcker utgöra en specifikation av d e i inkomst- och utgiftsböckerna upptagna posterna; och
d) månatliga titelsammandrag , uti vilka ingå summorna
för månaden å varje titel i titelböckerna.
Primärförvaltningarnas månatliga kassarapporter - som
vila på inkomst- och utgiftsböckerna -- sammanföras hos centralorganet i Marinförvaltningen uti en årsliggare, och de månatliga titelsammandragen - som vila på titelböckerna - sammanföras hos Marinförvaltningen i titeltablåer.
Årsliggaren är en del av marinförvaltningens huvudbok,
som skall ligga till grund för Marinförvaltningens kassarapporter (månatliga bokslut) till riksbokslutsbyTån .
.. . ·a
Titeltablåerna stanna hos Marinförvaltmngen och mo]ht,göra för ämbetsverket att centralt överblicka och kontrollera
de olika grupperna av utgifter, de statistiska titlarna.
.
·
Vad speciellt angår den primära bokföringen hos Mann·· an.tytt , dess
förvaltningen, åligger densamm.a, pao sa··tt re d an ar
.
1
kassakontor, som enligt föreliggande förslag bör utv1dgas ~Il
att jämväl vara ett bokföringskontor, nämligen för Marinfor·
valtninaens primära bokföring. Denna verkställes i inkolnst·
b
· 1
och utgiftsjournaler
samt 1• 111
wms tb··oc k·er oc h u ta"ftsböckef·
,-,1
P osterna införas i journalerna allt efter som de förekomJUt.l.

:u

~ det centrala organet för marinens bokföring, Marinförvaltn m gen s bokslutskontor, skall föras en huvudbok, som månad för månad uppbygges av det material, som bliver tillgäna.
ligt i och genom primärförvaltningarnas kassarapporter~ b

~luv u dboken sönderfaller i en årsliggare och generalkonti.
Arsli ggaren uppväxer månad för månad.
Dess resultat sammanknytes vid årets slut å generalkonti.
l årsliggaren återfinnas konti, motsvarande dem som finn~s upplagda i primärförvaltningarnas inkm'n st" och utgiftsbocker. Kassarapporterna upptaga, enligt vad redan är omförmäli, m ånadssummorna för samtliga konti. Dessa summor sammanföras nu å årsliggarnas konti för resp. riksstatsansla
n fon de r oc
. h d"1verse. me d e l . Arsliggaren
" .
. ,.,,
avslutas månadsoch de därvid framkomna månadssiffrorna införas å de
man a tliga kassarapporter (månadsbokslut), som av ämbetsver~'-~t sko~a, .i~mlikt föreskriften i Nådiga Kungörelsen den 22 maj
08, hll nksbokslutsbyrån avlämnas.
f'" Då årsliggaren för året avslutats , sammanknytes Marinorv~lltningens huvudbok medelst generalkonti.

VI:

Ä ven detta av de s. k. statsbokföringskommitterade fram-
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hos marin förva }t.
statio nerna och kustf ästni ngarn a utan även
d för marin en
ninge n, och att detta skall bliva till verkl ig båtna
, som haft till.
i dess helhe t, därom måst e den vara övert ygad
da de t nu.
vidlå
som
r,
briste
fälle att på nära håll iaktta ga de
varan de förål drade räken skap ssyst emet

Diskussion med anledning av den uppl ästa
årsberättelsen.
de n utMari ninte nden ten Ryclen: Uti den av föred ragan
men av m aritalad e förho ppnin gen, att den föres lagna refor
d från och med
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av dem, som
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t sig över
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av åtskilliga
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visse
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digt b edöm as.
m till en hör·
D et torde därfö r vara önskl igt att detta syste
t år och att det
jan tilläm pas på försö k unde r ett eller anna
sedan de änd·
slutli ga fastst ällan det av detsa mma sker först
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