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2. Sedelutgifningsrätten.

Dä den under de senast förflutna ären försiggängna be- 
tj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, 
hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya 
affärsföretag, framkallat behof af ökad tillgäng pä cirkulations- 
medel, men Bankens förmäga att dermed förse rörelsen vä- 
sentligen nedsatts genom att dess valuta för sedelutgifnings
rätten starkt tagits i anspräk för betäckande af den tili följd 
af sistlidna ärs missväxt stegrade spanmälsimporten, har bauk- 
styrelsen häraf föranledts att taga under öfvervägande om icke 
möjlighet förefunnes att i nägon män utvidga Bankens i § 
18 af gällande bankreglemente bestämda rä tt a tt utgifva sed
lar. Dervid har af Bankdirektionen förordats äterupptagandet 
af det redan vid 1877—78 ärs landtdag väckta och derefter 
jemväl vid 1885, 1888, 1891, 1894 och 1897 ärens landtdagar 
behandlade förslaget om inrymmande af rä tt för Senatens 
Ekonomie Departement att, vid behof, för en öfvergäende tid 
medgifva en tillökning af Bankens sedelstock utöfver det be
lopp, hvarmed Bankens sedlar, enligt nu gällande bestämnin
gar, fä öfverskjuta dess metalliska valuta, och hvilken tillök
ning, enligt Direktionens äsigt, borde fä uppgä ända tili tio 
miljoner mark. Härom anföres af Direktionen uti afgifvet ytt
rande i saken tili Bankfullmäktige hurusom emot förslaget 
tidigare anmärkts att, i händelse behof af ökade c irk u la tio n s- 
medel utöfver i reglementet faststälda gränser uppstode, för- 
siktigheten bjöde att förstärka Bankens tillgängar genom an- 
litande af statskrediten. Sistberörda utväg vore dock indicerad 
endast dä den metalliska kassan mäste skyddas eller uppbrin
gas tili föreskrifvet belopp. Men detta behof sammanfölle icke 
alltid med behof af ökad förmäga för Banken att under kri- 
tiska situationer bistä den inhemska affärsverlden med Iän 1 
form af Bankens sedlar. Upptagandet af utländsk kredit vore 
föröfrigt förenadt med uppoffringar och det kunde tili och med 
hända att, säsom under krig, denna utväg alls icke stode 
öppen. Direktionen ansäg derför för sin del att i reglementet 
borde för dylika undantagsfall beredas en möjlighet tili en 
temporär utvidgning af Bankens sedelutgifningsrätt och ät de
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reglementariska bestämningarna angäende sedelutgifningsrätten 
sälunda gifvas önskvärd elasticitet. Banken vore ju  otvifvel- 
aktigt god äfven för denna ökning af dess förbindelser och 
värdet af den handräckning, Banken genom anlitande i rätta 
stunden af antydda undantagsutväg förmädde bereda affärs
verlden, kunde vara af mycket stor betydelse. Sjelffallet skulle 
sagda utväg anlitas endast i undantagsfall och tillvaron af en 
dylik undantagsrätt borde pä intet sätt förringa skyldigheten 
för bankförvaltningen att, pä sätt Bankutskottet vid 1888 ärs 
landtdag framhällit, genom tjenliga medel söka förekomma, 
att Bankens sedelemission alltför mycket mä närma sig den i 
reglementet föreskrifna maximigräns. Hade det emellertid tili 
följd af omständigheter, som icke kunnat förutses, blifvit en 
nödvändighet att anlita förberörda utväg, mäste öfveremissio- 
nen vara öfvergäende och rigtigt vore derför att bankförvalt- 
öingen, sälänge en öfveremission egde rum, ansäge sig för- 
Pligtad att notera en hög utläningsränta, hvarom, enligt Di
rektionens tanke, bestämning dock icke behöfde i reglementet 
ln% ta. Hvad sedän angick det belopp, hvarmed den icke af 
ftretallisk valuta täckta sedelutgifningen sälunda borde kunna 
för en öfvergäende tid ökas, hade tidigare förslag gätt ut pä 
att detta belopp skulle fastställas tili högst fem miljoner mark. 
Äffars'verksamheten i landet hade emellertid i sä hög grad 
stegrats att, om en sädan temporär förstärkning af Bankens 
förmäga att under kritiska tider underlätta situationen skulle 
hafva betydelse, det förut ifrägasatta beloppet förefölle nog 
kuapt. Och en temporär ökning af den obetäckta sedelutgif- 
1Ungsrätten med ända tili tio miljoner mark fann Direktionen 
Vara sä mycket mindre med risk förenad, som erfarenheten 
Vlsat a tt beloppet af Bankens utelöpande sedlar, äfven om 
c etsamma företett högst betydande fluktuationer, likväl i 
®edeltal för perioder af Hera är stadigt stigit och ett sjun- 
vande under 35 +  10 miljoner mark derför numera vore ganska 
°sannolikt. Beaktas borde jemväl att den rätt, som sälunda 
skulle inrymmas ät Styrelsen, att pä Bankfullmäktiges förslag 
medgifva högst ifrägasatta ökning af den obetäckta sedelut- 
gifningen, naturligtvis komme att begagnas efter noggrann 
Pröfning i hvarje fall af hvad förhällandena för tiden medgäfve
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För sin del hafva dock Bankfullmäktige, hvilka senast 
uti sin tili 1897 ärs Bankutskott afgifna berättelse uttalat sig 
mot den obetäckta sedelutgifningens äfven dä ifrägasatta tem
porära utsträckande utöfver dess lagbestämda maximum, ej 
heller nu kunnat genom de af Direktionen i förestäende mätto 
anförda skälen öfvertygas om ätgärdens ändamälsenlighet. Dä 
förberörda maximibelopp sedlar, som Banken fär utgifva ut
öfver sin metalliska valuta, är sälunda afvägdt, a tt detsamma 
anses motsvara det minsta belopp sedlar, som under alla för
hällanden kan med visshet antagas vara i den allmänna rörel
sen bundet, synes det nemligen vara mindre följdriktigt att 
under tider af penningeknapphet medgifva sedelemissionens 
utsträckning öfver sagda gräns, helst en dylik ätgärd kunde 
gifva anledning tili en om ock oförtjent misstro tili Bankens 
solvens och derigenom eventuelt äfven framkalla penningekris. 
Systemet för Bankens sedelutgifning torde alltsä päfordra att, 
innan den utelöpande sedelstocken hunnit närma sig den lag
bestämda gränsen, erforderliga ätgärder för utläningens in- 
skränkande af bankförvaltningen i god tid vidtagas samt att, 
i fall det oaktadt under tider af högsta trängmäl behof upp- 
stode af cirkulationsmedel, utöfver hvad Banken med afseende 
ä förberörda begränsning af dess sedelutgifningsförmäga är be
rättigad att tillhandahälla rörelsen, Bankens tillgängar genom 
anlitande af statskrediten förstärkas.

Dä samma resultat, som med sedelutgifningsrättens tem
porära utsträckande äsyftats, emellertid i hufvudsak kan vin- 
nas, utan frängäende af hittils följda system, helt enkelt genom 
en definitiv utvidgning af den obetäckta sedelutgifningsrätten, 
under förutsättning att vid begagnandet af densamma utöfver 
en viss gräns användas samma försigtighetsätgärder tili för- 
hindrande af sedelstockens ytterligare ökning, som af Direk
tionen afsetts att komma i användning, dä omständigheterna 
tvunge att taga i anspräk den föreslagna temporära utsträck- 
ningen af sagda rätt, hafva Bankfullmäktige funnit sig böra 
taga under öfvervägande huruvida ej förhällandena kunde med
gifva att framskjnta gränsen för den obetäckta sedelutgifningen, 
hvilken, efter a tt genom nädiga förordningen af den 28 Maj 
1889 hafva utvidgats frän tjugu tili trettio miljoner mark, blef
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genom gällande bankreglemente af den 19 Februari 1895 yt
terligare utsträckt tili trettiofem miljoner mark.

Bankens utelöpande sedlar, oberäknadt öfriga med sedlar 
enligt bankreglementet likstälda förbindelser, uppgingo, i jemna 
täi, vid utgängen af

1890 tili 52,499,000
1891 » 48,906,000
1892 » 45,969,000
1893 » 44,440,000
1894 » 49,051,000
1895 » 56,339,000
1896 » 64,023,000
1897 » 71,493,000
1898 » 76,816,000
1899 » 73,384,000

Alltsedan är 1890 har säledes beloppet af Bankens ute
löpande sedlar städse öfverstigit fyratio miljoner mark och har 
medelbeloppet deraf under ofvanangifna tio ärs period utgjort 
58,292,000. Dä det med afseende härä synes kunna förutsät- 
tas att under alla förhällanden ett sedelbelopp af minst fyratio 
Miljoner mark skall blifva för rörelsen i landet behöfligt, till- 
jäta sig Bankfullmäktige underställa Bankutskottets benägna 
°fvervägande, om icke det i § 18 af bankreglementet tili tret
tiofem miljoner mark faststälda belopp, hvarmed Bankens ute- 
löpande sedlar högst fär öfverstiga dess valuta för sedelutgif- 
Uuigsrätt, kunde förhöjas tili fyratio miljoner mark.

Under förutsättning att förestäende framställning varder 
a* bankutskottet och Ständerna godkänd, torde i sammanhang 
!ned den deraf föranledda ändring af § 18 i bankreglementet, 
afven tvä andra tili samma § sig hänförande ändringsförslag, 

vilka i Bankfullmäktiges tili 1897 ärs Bankutskott afgifna 
Jerättelse blifvit berörda, böra beaktas. I  anledning af be- 
stärnningen derom att tili valutan för Finlands Banks sedel- 
^tgifningsrätt räknas, bland annat, Bankens ostridiga fordringar 

0s dess utländska anbud, hade nemligen af Direktionen hos 
Bankfullmäktige framhällits att, dä i Bankens värjo befintliga
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utrikesvexlar när som helst kunna realiseras tili guld och dessa 
vexlars värde i och med deras afsändande tili respektive om
bud enligt gängse kutym upptages säsom ostridig fordran hos 
ombudet, anledning icke förefanns att i fräga om metallisk 
valuta göra en distinktion emellan kontokurantfordringar i ut
landet och utrikesvexlar i portfölj, hvarföre äfven vexlar af 
antydda slag borde fä räknas tili valutan för sedelutgifning- 
Derjemte hade Direktionen med afseende ä fluktuationerna i 
silfrets värde föreslagit, att omyntadt silfver icke vidare skulle 
hänföras tili nämnda valuta. Dä förestäende tvä framställnin
gar, hvilka af Direktionen uti dess nu tili Bankfullmäktige 
afgifna yttrande förnyats, synas hafva skäl för sig, fä B an k 
fullmäktige vördsamt förorda desamma tili godkännande, om 
ock medgifvas mäste att de ifrägasatta förändringarna äro af 
mindre betydenhet för Bankens sedelutgifning.

3. Andra ifrägakomna förändringar i gällande bankregle
mente samt ny stat för Banken.

Af stadgandet i mom. 10 § 2 i reglementet är Banken 
förhindrad att godtgöra räntä ä penningeinsättningar. För- 
hällandet tili Bankens utländska ombud betingar emellertid 
ett undantag frän denna regel. Det har nemligen i särskilda 
fall inträffat att bemälda ombud, hvilka ä sin sida godtgöra 
Banken räntä för medel, innestäende hos dem ä löpande räk
ning, önskat att, för bestridande af liqvider i landet. halla 
räkning i finska mark hos Banken samt att räntä ä tillgodo- 
hafvanden skulle af Banken godtgöras. Dylika önskningsmäl 
har ej heller Banken kunnat undandraga sig att tillmötesgä 
och har Banken förty för ätskilliga utländska ombud öppnat 
räkning mot enahanda räntegodtgörelse, som dessa tillgodo- 
beräkna Banken ä dylik räkning; men för att icke handia i 
strid med ofvanberörda bestämning i reglementet, har vid 
öfverenskommelserna derom frän Bankens sida det förbehäU 
stipulerats, a tt den utländska kontrahentens räntebärande fordran 
icke finge öfverstiga Bankens enahanda tillgodohafvande h°s 
denne. Dä förenämnda vilkor emellertid redan af den anled
ning, att Bankens fordringar hos hvarje dess ombud i utlandet
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i regeln betydligt öfverskjuta hvad dessa a sin sida kunna 
hafva tillgodo hos Banken, förefaller att vara omotiveradt samt 
Banken under alla förhällanden borde kunna visa sinä utländska 
affärsvänner omförmälda ätertjenst, synes, pä sätt jem\ äl af 
Bankdirektionen föreslagits, tili förberörda lagrum, som angifver 
säsom föremäl för Bankens verksamhet att mottaga penninge
insättningar utan räntegodtgörelse, böra fogas ett tilläggsstad- 
gande, inrymmande befogenhet för Banken att ä löpande räk
ning med utländska bankinrättningar och handelshus äfven ä
sin sida godtgöra räntä.

Yid § 19 har af Direktionen anmärkts att der endast 
stadgas om rä tt för Regeringen att pa Ständernas vägnai ga- 
rantera utländskt län eller kredit för Banken, men att det, 
enligt Direktionens mening, vore oegentligt att, om bankför
valtningen nägon gäng kunde uppnegociera län utan anlitande 
af Ständernas garanti, sädant skulle vara densamma föimenadt. 
Härvid bör dock, enligt Bankfullmäktiges äsigt, beaktas att, i 
fall en dylik befogenhet att upptaga län blefve bankförvalt
ningen tillerkänd, Ständerna säsom Bankens proprietärer fak- 
tiskt komme att bära ansvaret äfven för dessa, endast formelt 
utan deras garanti ingängna förhindelser. Med afseende härä 
och dä det ifrägavarande stadgandet jemväl inrymmer rätt för 
Regeringen att in casu pröfva huruvida tillräcklig anledning 
tili upptagande af län förekommer, anse Bankfullmäktige att 
Direktionens förberörda uttalande icke borde tili nägon sär- 
skild ätgärd föranleda, helst lämpligheten af en framställning 
°m sädan utvidgning af bankstyrelseus befogenhet, som en 
bestämning i förenämndt syfte skulle innebära, under när- 
varande tid kan ifrägasättas. Större skäl synes Direktionen egt 
för sitt tillika gjorda förslag om utbytande af det i samma § 
ingäende uttrycket »För den metalliska kassans förstärkande» 
emot orden »För den metalliska kassans skyddande eller för
stärkande», hvarigenom äsyftas att tydliggöra, att utländskt län 
upptages för att oka, ej den metalliska kassan, utan den me- 
falliska valutan, ehuru ätgärden visserligen indirekt innebär 
äfven ett förstärkande af den metalliska kassan, enär Banken 
genom ett utländskt län tillföres valuta för betäckande af im- 
Porten samt guld för sagda ändamäl sälunda icke behöfver
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frän Banken utföras. Dock som för närvarande icke en revi
sion af bankreglementet i dess helhet är af Bankfullmäktige 
afsedd, anse sig Fullmäktige böra i detta s a m m a n h a n g  afstä 
frän att förorda ändringsförslag af företrädesvis redaktionel 
innebörd.

Den i § 39 mom. 5 föreskrifna anordning, att öppna 
depositioner, i likbet med slutna sädana, skola förvaras under 
närmaste tillsyn och värd af öfverkamreraren uti ett hvalf, 
hvartill ena nyckeln omhänderhafves af honom och den andra 
af öfverkassören, har, enligt hvad Direktionen derom anmält, 
befunnits vara förenad med praktiska olägenheter. Emedan 
befattningen med de öppna depositionerna är anförtrodd ät en 
under kamrerarekontorets uppsigt stäld tjenstemän, hvars ät- 
göranden öfverkassören icke är i tillfälle att kontrollera, helst 
med de flesta öppna depositioner, jemte värden af desamma, 
jemväl förvaltningsskyldighet är förenad, har det nemligen be
funnits ändamälsenligare att kamrerarekontoret, som har att 
ansvara och redovisa för ifrägavarande depositioner, jemväl 
öfvertager värden af desamma och att de i sädant afseende 
hänföras tili samma kategori som skuldsedlar, panter, säker- 
hetshandlingar och sedelblanketter, hvilka jemlikt mom. 4 af 
samma § stä under förste kamrerarens närmaste tillsyn men 
under kontroll af öfverkamreraren. Beträffande värden af slutna 
depositioner skulle den nuvarande anordningen bibehällas med 
den ändring likväl, att dä den öfvervakande befogenheten plä- 
gar utöfvas af den öfverordnade tjenstemannen, de slutna depo
sitionerna blefve stälda under närmaste tillsyn och värd af öfver
kassören, men kontrollen omhänderhafvas af öfverkamreraren-

Föreskriften i § 62 af reglementet, pä grund hvaraf ban
kens tjenstemän och betjente för synnerligt nit och välförhäl- 
lande tilldelats gratifikationer ur det pä Bankens stat upptagna 
diskretionsanslag, har af flera skäl synts bankstyrelsen olämplig- 
Dels förefaller det nemligen mindre egentligt a tt med extra 
penningebidrag belöna i tjensten ädagalagd berömvärd verk
samhet, dä man ä hvarje funktionär i Banken mäste s tällä 
det anspräk, a tt hän samvetsgrant och efter bästa förmäga 
fullgör sinä äligganden, dels ställer sig i det enskilda fallet 
pröfningen huruvida nägon eller nägra funktionärer framför de
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■öfriga gjort sig förtjenta af den särskilda uppmuntran, som 
Rl e d ifrägavarande gratifikationer afses, oftast ganska svär och 
''ansklig och kan leda derhän, att rättvisa icke i lika grad 
^ederfares alla. Tillämpningen i praktiken har härutinnan ge- 
staltat sig sälunda, att med bidrag ur diskretionsanslaget Ban
kens extra personal och betjente äfvensom de lägst aflönade 
ordinarie tjenstemännen i regeln ärligen ihägkommits, hvarvid 
öian mera utgätt frän synpunkten att tilldela dem ett aflönings- 
tillskott än a tt gifva uttryck ät erkännandet af särskildt för- 
tjenstfull verksamhet, Fall hafva visserligen förekommit, dä 
tilldelad gratifikation utgjort ett direkt erkännande af ädaga- 
lagdt synnerligt nit och välförhällande i tjensten, särskildt dä 
belöning i denna form tillgodokommit nägon af Bankens högre 
€Her bättre aflönade tjenstemän, men sädana fall hafva värit 
jertiförelsevis sällsynta. Med afseende ä ofvanantydda olägen
heter tilläta sig Bankfullmäktige, i öfverensstämmelse med Di
rektionens i saken afgifna förslag, hemställa, a tt tilldelandet af 
§ratiiikationer för synnerligt nit och välförhällande i tjensten 
fraindeles skulle upphöra, men att, emedan skäl synes vara 
förhanden att för bankförvaltningen fortfarande reservera möj- 
hghet att utgifva tillfälliga understöd, dä särskilda ömande 
fJiiiständigheter dertill gifva anledning, stadgandet i denna del 
blefve bibehället samt att för ändamälet finge ä staten upp- 
tägas ett anslag af 3,000 mark.

Den relativt betydande minskning i inkomster, som, under 
förutsättning att ofvanomförmälda gratifikationer ur diskretions- 
anslaget framdeles skulle uteblifva, drabbar ett flertal löntagare 
|  Knlands Bank, har synts bankstyrelsen päkalla att vederlag 
i form af förhöjning utaf aflöning komma respektive tjenstemän 
°°h betjente i Banken tili del. Dä en aflöningsförhöjning, anord- 
nad enligt nästantydda princip, emellertid komme att omfatta ett 
ranska stort antal befattningar i Banken samt det äfven eljes 
befunnits önskvärdt att vissa funktionärers aflöning kunde i 
nägon män förhöjas, hvarutom i anseende tili ansenligt ökadt 
at'bete vid hufvudkontoret och särskilda afdelningskontor nägra 
öJa> befattningar torde mästa inrättas, har det svnts ändamäls- 
enligt att staten för Finlands Bank i dess helhet underkastas
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revision. I  sädant afseende har af Bankdirektionen tili Bank
fullmäktige afgifvits nedanföljande förslag.

,,Bland de framställningar tili ändringar i Bankens stat, 
som Direktionen i tiden aflät tili Herrar Bankfullmäktige för 
att föreläggas Ständernas pröfning vid senaste landtdag, ingick 
äfven en hemställan om förhöjning af sekreterarens i Banken 
aflöning. Denna framställning vann emellertid icke u n d e r s t ö d  

af Herrar Bankfullmäktige, hvarvid Herrar Bankfullmäktige 
utgingo frän synpunkten att det med afseende ä den korta 
tid, hvarunder gällande stat blifvit tlllämpad, synts Herrar 
Bankfullmäktige mera sakenligt a tt för tiden endast skrida 
tili ävägabringandet af sädana ändringar deri, hvilka visat sig 
vara af förhällandena oundvikligen päkallade. I  sammanhang 
med den nu föreslagna revisionen af staten i dess h e lh e t 
tilläter sig Direktionen att äterupptaga frägan om förhöjning 
af sekreterarens i Banken aflöning, och jemte det Direktionen 
i sädant afseende äberopar sig pä de af Direktionen tili stöd 
för sin tidigare framställning i denna sak anförda skälen, med 
framhällande särskildt deraf att aflöningen för se k re te ra re n  
icke undergätt nägon förändring sedän är 1878, oaktadt de 
sedän dess väsentligt stegrade lefnadskostnaderna fö ran led t 
höjande af det stora flertalet öfrige tjenstemäns löneförmäner, 
har Direktionen äran föreslä att lönen för sekreteraretjensten 
skulle höjas frän 4,000 tili 5,000 mark, men arvodet m inskas 
frän 2,000 tili 1,500 mark, hvarigenom ökningen för aflönin- 
gen i dess helhet blefve 500 mark. Detta förslag afviker 
frän det förra förslaget endast deruti, att enligt det förra 
förslaget arvodet bihehölls oförändradt, men lönen ökades med 
500 mark.

Öfverkassörens löneförmäner uppgä enligt staten tili
9,000 mark, hvaraf 6,000 mark utgöra lön och 3,000 mark 
missräkningspenningar. Förste kassören äter uppbär i lö»
5,600 mark och i missräkningspenningar 2,400 mark eller 
sammanlagdt 8,000 mark. Dessutom ätnjuter hvardera af 
dessa tjenstemän arvodestillägg med resp. tio procent af lö
nen efter fem och tio ärs oförvitlig tjenst. Förste kassö- 
rens löneförmäner uppgä sälunda med förenämnda arvodes-
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tillägg efter tio ärs oförvitlig tjenst tili 9,120 mark eller tili 
högre belopp, än hvad öfverkassören under de fem första ären 
af sin tjenstgöring har att uppbära. Emedan man mäste utgä 
frän synpunkten att närmaste steget tili befordran frän förste 
kassörstjensten gäller öfverkassörsbefattningen, men det icke 
ligger i den tjenstemäns intresse, som tio är oförvitligen tjenst- 
gjort i förste kassörsbefattningen att söka befordran tili öfver- 
kassör, dä skilnaden i sjelfva lönen, efter hvilken pensionen 
beräknas, är sä ringa att deu knappast motväger de utlägg- 
ningar i form af befordnngsafgifter m. m., som vederbörande 
vid tjenstebefordran fä vidkännas, har Direktionen tänkt sig 
att en riktigare proportion härutinnan skulle ernäs, om lönen 
för öfverkassörstjensten skulle höjas frän 6,000 tili 6,600 xnaik, 
Bien motsvarande afdrag ske ä missräkningspenningarna, eller 
®tt desamma skulle frän 3,000 mark nedsättas tili 2,400 maik. 
Genom denna anordning skulle ifragavarande olägenhet af- 
hjelpas, utan att en förhöjning af aflöningen i dess helhet be- 
höfde ega rum.

Biträdande vexelkassören i Finlands Bank Fröken Ellen 
Hammert har i en tili Direktionen ingifven skrift framhällit 
hurusom den af henne innehafda befattningen ätföljdes af ett 
arvode af 3,000 mark, medan öfriga vid Bankens kontor inom 
landet anstälde kassörer, utöfver en ordinarie lön tili detta 

högre belopp, hade sig tillagdt missräkningspenningar tili 
1}elopp af 2,000 ä 2,400 mark, hvarjemte de framför biträ
dande vexelkassören hade fördelen af arvodestillägg efter vissa 
tjensteär samt pension vid afskedstagandet. Med hänsyn här- 
tdl och dä under de snart tilländalupna tio är, som Fröken 
l^ammert innehaft sin befattning, arbetet och dermed äfven 
änsvaret vid densamma betydligt ökats, har Fröken Dammert 
anhällit om ätgärd derhän, att henne mätte tilläggas miss
räkningspenningar med förslagsvis 1,000 mark om äret.

Dä vexelkassörernas arbete i Banken i sjelfva verket i 
hög grad. tilltagit, hvilket i nägon män belyses deraf att bi
trädande vexelkassörens handkassa, som för omkring tio är 
Sedan, dä befattningen inrättades, utgjorde 75,000 maik, 
efterliand förhöjts och numera belöper sig tili 200,000 mark, 
samt ansvaret med ifrägavarande befattning, pä sätt af Fröken
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Dammert framhällits, tili följd deraf äfven ökats, synes det 
Direktionen päkalladt att förbättra biträdande v exe lkassö rens 
löneförmäner. Direktionen har dock icke ansett det af Eröken 
Dammert föreslagna förfarandet dervid böra följas, ej heller 
har Direktionen nu velat skrida tili förhöjning af det för be
fattningen anslagna arvodet. Deremot förefaller det Direk
tionen lämpligt att innehafvaren af biträdande vexelkassörs- 
tjensten göres delaktig af förmänen att efter fem ärs oför- 
v itlig  tjenst undfä arvodestillägg med tio procent och efter 
andra fem ä r  med ytterligare tio procent af det med tjensten 
förenade arvode; och föreslär Direktionen derföre att nödig 
bestämning härom införes i anm. 4 vid Bankens stat.

Pä sätt Direktionen här ofvan antydt har rörelsen vid 
Bankens vexelkontor betydligt tilltagit, hvarför den tidpunkt 
icke mera kan anses vara aflägsen, dä Banken blir tvungen 
a tt anställa ytterligare en vexelkassör för att kunna med be- 
liörig skyndsamhet och utan att öfverhöfvan anstränga de nu- 
varande funktionärerna betjena allmänheten med vexling. En 
sädan anordning förutsätter väl ökadt utrymme i banklokalen, 
men dä med Statskontorets snarligen förestäende bortflyttning 
frän bankhuset dess lokal blir disponibel för Bankens räkningr 
förefinnes ur denna synpunkt icke hinder att underställa frägan 
om anställande i Banken af en tredje vexelkassör redan näst- 
sammanträdande Ständers pröfning. Direktionen har a n s e t t  

sig hafva härtill sä mycket större anledning, som tidpunkten 
för ständermötet näst efter det nu instundande infaller först 
är 1904, och fär Direktionen derför föreslä upptagande ä stat 
af ytterligare en biträdande vexelkassörsbefattning med ena
handa arvode och öfriga förmäner, som tilikomme den ä s ta t 
redan förefmtliga liknande befattningen.

Registratorn i Banken är lägre aflönad än nägon a n n a n  
af Bankens ordinarie tjenstemän. Ehuruväl det arbete, som  
ankommer ä denna tjenstemän, icke kräfver nägot högre mätt 
väre sig a f  kunskaper eller begäfning, är detsamma dock af 
den beskaffenhet, att det fordrar särskilda qvalifikationer hos 
honom för att blifva utfördt pä ett tillfredsställande och för 
Banken fullt betryggande sätt. Utom att nämligen re g is tr a to rn  
har sig ombetrodd diariiföringen af alla tili Banken an-
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komna skrifvelser och inlemnade handlingar, äligger det honom 
att expediera de utgäende brefven, som tili stor del äro ät- 
följda af vexlar och andra värdehandlingar. Dä detta arbete 
ofta mäste utföras med mycken skyndsamhet, pä det att brefven 
skola hinna i rä tt tid inlemnas tili posten, samt registratorn i 
sin tjensteverksamhet icke i likhet med de andra tjenstemän- 
nen i Banken är underkastad nägon kontroll, mäste Banken 
ställa höga anspräk pä dennes ordentlighet och precision. 
Genom den tilltagande korrespondensen har registratorns ar- 
hete i sä väsentlig grad ökats, a tt hau numera städse är nöd- 
sakad att qvarstanna ä Banken en läng tid efter det de öfrige 
tjenstemännen ätskilts. Med afseende ä alla dessa omstän- 
digheter och dä registratorns tjenstgöring är sädan, att hans 
utsigter tili befordran äro mindre än öfrige tjenstemäns i 
Banken, torde hans löneförmäner böra förbättras. Härom har 
äfven den nuvarande innehafvaren af tjensten hos Direktionen 
muntligen gjort framställning, och har Direktionen sä mycket 
hellre trott sig böra förorda sädant, dä registratorn i likhet med 
öfrige tjenstemän, derest- Direktionens ofvanberörda förslag 
godkännes, icke vidare har att päräkna de gratifikationer ur 
diskretionsanslaget. som äfven plägat tilldelas honom. Direk
tionen föreslär fördenskull a tt registratorns aflöning skulle 
frän 3,200 mark höjas tili 3,600 mark, deraf 3,000 mark lön 
°ch 600 mark arvode.

Direktionen har särskilda gänger haft anledning hos 
H e rra r  Bankfullmäktige framhälla hurusom Bankens rörelse, 
tillföljd af stegrad affärsverksamhet, oupphörligen tilltagit samt 
arbetet ä Banken i förhällande dertill ökats. Denna arbets- 
ökning har särskildt gjort sig kännbar ä Bankens kamrerare- 
kontor, tili följd hvaraf Direktionen sett sig föranläten att i 
niöjligaste utsträckning göra bruk af den Direktionen enhgt 
54 § i reglementet medgifna rä tt att vid behof anställa extra 
tjenstemän i Banken. Sälunda utgjorde antalet extra tjenste
män ä kamrerarekontoret vid utgängen af sistlidet ar tre, men 
dä arbetspersonalen ä kamrerarekontoret äfven med denna 
förstärkning visade sig otillräcklig, nödgades Direktionen, enär 
det för aflönande af extra biträden ä stat upptagna anslaget 
redan helt tagits i anspräk för ändamälet, i skrifvelse föi den
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27 Mars innevarande är hos Herrar Bankfullmäktige anhälla 
om ett tillskottsanslag för anställande af ytterligare tre extra 
biträden, af hvilka tvä skulle sysselsättas ä Bankens kamre- 
rarekontor. Denna Direktionens anhällan blef äfven af Herrar 
Bankfullmäktige bifallen, i följd hvaraf ä kamrerarekontoret 
för närvarande, förutom den ordinarie arbetspersonalen, tjenst- 
göra fem extra tjenstemän.

I nyssberörda skrifvelse tili Herrar Bankfullmäktige in- 
gick en pä statistisia uppgifter baserad närmare redogörelse 
för de omständigheter, som betingade en ytterligare förstärk
ning af Bankens arbetspersonal. Dä, pä sätt af sagda redo
görelse framgär, den ordinarie arbetspersonalen ä kamrerare
kontoret, för att hinna med de förekommande göromälen, mäste 
förstärkas med en extra personal af ända tili fem personer 
samt man för framtiden mäste förutse en ytterligare utvidg- 
ning af rörelsen och i hvarje fall ett betydande tillskott i 
arbetet vid hufvudkontoret i anledning af de nya uppgifter i 
afseende ä statsverkets kassarörelse, som Banken efter in- 
gängen af är 1901 kommer att erhälla, utgör sädant enligt 
Direktionens äsigt tillräcklig anledning för Banken att nu 
skrida tili ätgärd för inrättande pä ordinarie stat af behöfliga 
nya tjenster. Det ligger nämligen icke i Bankens intresse att 
anförtro en sä betj^dande del af arbetet ät personer, hvilka 
icke äro i Banken fast anstälda, utan ofta antagas pä obestämd 
tid och hos hvilka man pä grund deraf icke heller kan förut- 
sätta den erfarenliet och utbildning, som arbetet Banken tili 
fromma kräfver. Direktionen har fördenskull äran hemställa 
om inrättande pä ordinarie stat af tvenne nya bokhällarebe- 
fattningar, nämligen en äldre och en yngre bokhällaretjenst.

I  detta sammanhang har Direktionen tagit under öfver- 
vägande en ä bokhällarenes vägnar muntligen gjord anhällan 
om förbättrade löneförmäner. Genom den af Direktionen före
slagna anordningen, att gratifikationerna ur diskretionsanslaget 
framdeles skulle upphöra, gä ifrägavarande tjenstemän miste 
om en inkomst, som de, särskildt yngre bokhällarene, snart 
sagdt ärligen kunnat päräkna, under.förutsättning naturligtvis 
att deras tjensteverksamhet icke lemnat rum för anmärkningar. 
Om man vidare tager i betraktande de väsentligen stegrade
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lefnadskostnaderna, sträckande sig säväl tili lifsförnödenheter 
Som bostadshyror och vedpris, förefinnes, enligt Direktionens 
niening, skäl att förbättra äldre och yngre bokhällarenes löne
förmäner. I  sädant afseende fär Direktionen föreslä, a tt för 
äldre bokhällaretjensterna arvodet ökas frän 1,000 tili 1,400 
öiark, medan lönen bibehälles vid dess förra belopp 4,000 mark, 
saint att vidkommande yngre bokhällaretjensterna lönen höjes 
frän 3,000 tili 3,200 mark och arvodet frän 800 tili 1,200 mark.

Kanslisten för utländsk korrespondens i Banken Paul 
Horn har skriftligen hos Direktionen anhällit att, för den hän- 
delse Bankens stat vid instundande ständermöte ansägs böra 
nndergä förändring. blifva föreslagen tili erhällande af arvodes- 
tillägg för flerärig tjenst. Tili stöd för sin anhällan har 
Kanslisten Horn anfört icke blott de stegrade lefnadskostna- 
derna, utan äfven den omständigheten, a tt den utländske kor- 
lespondenten i regeln icke egde nägra utsigter tili befordran 
'noni Banken.

I  sjelfva verket. äro den utländske korrespondentens ut
sigter tili befordran inom Banken jemförelsevis smä, enär de
11 armast högre aflönade tjensterna i Banken i regeln besättas 
ined personer, hvilka tidigare blifvit pröfvade i dertill hörande 
8°]'oinäl, och den utländska korrespondenten, med afseende ä 

e anspräk hans egen befattning, särskildt med hänsyn tili 
ei'för erforderlig spräkkunskap, ställer pä honom, icke är i 

fälle att egna sig ät andra Bankens göromäl än de, som 
910 förenade med hans tjenst. En uppmuntran i form af 
arv°destillägg efter fem och tio ärs oförvitlig tjenst vore dä, 
enligt Direktionens tanke, af de anförda omständigheterna mo- 

°rad samt med billighct öfverensstämmande; och tilläter 
Sl§ Direktionen alltsä föreslä, att kanslisten för utländsk kor- 
lespondens efter fem ärs oförvitlig tjenst erhäller arvodestillägg 
nied tio procent och efter andra fem är med ytterligare tio 
Piocent af det för tjensten anslagna arvode, hvarom bestäm- 
lllng skulle införas i anm. 4 vid Bankens stat.

Med det anslag af 15,000 mark, som Ständerna vid 
ênaste landtdag anvisade för aflönande af extra biträden efter 

rje 1Qf, ha aflönats tre extra tjenstemän i Banken med resp. 
> ®0, 1,800 och 1,200 marks arvoden äfvensom fyra qvin-

4
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liga bokföringsbiträden och tvä likaledes qvinliga kassörs- 
biträden i vexelkassorna med 1,200 marks arvoden enhvar, 
hvarjemte resp. qvinliga biträden tillagts arvodesförhöjning 
efter fem och tio ärs tjenst med resp. 300 mark. Ilari- 
genom har ifrägavarande anslag blifvit i dess helhet dispo- 
neradt, och dä behof af ytterligare förstärkning af b<ui k per
sonalen gjorde sig gällande, nödgades Direktionen, pä sätt 
Direktionen tidigare haft äran anföra, i skrifvelse för den 27 
sistlidne Mars hos Herrar Bankfullmäktige anhälla om anvi- 
sande af särskildt anslag för aflönande af de tre extra biträ
den, af hvilka dä gjordes behof och af hvilka tvä sy sse lsa tts  
ä kamrerarekontoret samt en med förande af personalkonti- 
Dä det är a tt förutse att inom en icke alltför atlägsen frani' 
tid tjenstepersonalen ä Bankens kamrerarekontor, äfven under 
förutsättning att tvenne nya bokhällaretjenster inrättas, mäste 
ytterligare förstärkas — särskildt mä framhällas behofvet af 
ett biträde i den föreslagna tredje vexelkassan, äfvensom af 
tjenstemän i den ifrägasatta nya tresorafdelningen — blir det 
nödvändigt att beräkna anslaget för aflönande af extra biträden 
sä rundligt, att det förslär tili aflönande af fyra extra tjenste
män ä kamrerarekontoret, fem extra bokföringsbiträden äfven
som tre biträden i vexelkassorna samt derutöfver in n eb ä r 
nägon reserv. Beträffande arvodesbeloppen har D irek tio n en  
tänkt sig att, med afseende ä de framdeles eventuelt uteblif' 
v an d e  gratifikationerna ur diskretionsanslaget, g ru n d a flö n in g e n  
fö r de extra tjenstemännen samt de extra b o k fö rin g sb iträd e n a  

skulle fastställas tili 125 mark i mänaden, medan arvodet för 
kassörsbiträdena, hvilka hafva jemförelsevis mindre arbete, 
skulle förblifva vid det förra, hvarjemte de qvinliga bokförings- 
och kassörsbiträdena, hvilka icke kunna päräkna vidare hei 
fordran i Banken, skulle säsom härintills ätnjuta arvodesför
höjning efter fem och tio ärs tjenst. Kalkylen för ifrägava
rande anslag ställer sig dä, säsom följer:

4 extra tjenstemän ä kamrerarekontoret 
med aflöningar af resp. 2,400, 2,100,

1,800 och 1,500 m a r k ............................Sm f 7,800*
5 qvinliga extra bokföringsbiträden med 

arvoden, uppgäende, under förutsättning
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att alla ätnjuta förhöjning för tio ärs 
tjenst, tili 2,100 mark för enhvar eller 
in s u m m a ............................ .....  SJnf 10,500.

3 qvinliga kassörsbiträden med arvoden, 
uppgäende under enahanda förutsättning 
tili 1,800 mark för enhvar eller sam- 
m a n l a g d t .......................................  . . „ 5,400.

3 m f 23,700.

Afrundande detta tai tili 25,001) mark, fär Direktionen 
hemställa att sagda belopp mätte upptagas i staten säsom 
anslag för aflönande af extra biträden efter behof.

Bland de framställningar, som Direktionen före senaste 
landtdag öfverlemnade tili Herrar Bankfullmäktige för att 
föieläggas Ständernas pröfning, var äfven förslaget, att den 
llled fria rum och ved samt en aflöning af 1,200 mark för- 
'■"ade vaktmästarebefattningen vid hufvudkontoret skulle för- 
' andlas tili en öfvervaktmästarebefattning med en förhöjd 
l3enningeaflöning af 1,500 mark. Denna framställning af- 
styrktes emellertid af Herrar Bankfullmaktige, „enär bemälde 
' aktmästares lönevilkor redan temporärt uppbringats tili sist- 
''aninda belopp genom ett honom senast för är 1897 ur dis- 
_10 ti o n s m e d e 1 s a n s 1 a ge t. af Bankfullmäktige beviljadt arvodes- 
illskott af 300 mark, hvilken löneförbättring Bankfullmäktige 

IJ"a tillfälle att, i fall af fog, äfven framgent läta honom till- 
pdokonima1'. Berörda löneförbättring af 300 mark om äret 

ar äfven fortsättningsvis kömmit innehafvaren af ifrägava- 
lande befattning tillgodo ur diskretionsanslaget, men dä aflö- 
11111 & i denna form icke är egentlig samt reglering af staten 
111* * dess helhet af Direktionen föreslagits, har Direktionen 

e ansett sig böra underläta att, med äterhemtande af hvad 
lrektionen tidigare i saken anfört, upprepa ofvannämnda 

ramställning med den af förslaget om gratifikationernas ur 
ls letionsanslagets indragning betingade modifikation, att pen- 
lngeaflöningen för ifrägavarande funktionär, hvilken utöfver 
a8da löneförbättring af 300 mark plägat erhälla en ärlig 

(]la tifikation af 200 mark, skulle fastställas tili 1,800 mark, 
eiaf 1,200 mark lön och 600 mark arvode.



Vaktmästarene vid hufvudkontoret Karl Viktor Lundqvist, 
Johan Edvard Pihlström, Isak Hjalmar Koskinen och Karl 
August Högström, af hvilka de tre förstnämnda äro anstälda 
pä ordinarie stat med en aflöning af 1,200 mark samt den 
sistbemälde innehar arvodestjenst med enahanda aflöning, hafva 
skriftligen hos Direktionen anhällit om förbättrade. löneföi'" 
mäner. Tili stöd för sin anhällan hafva b e m ä ld e  vaktmästare 
anfört, bland annat, att den aflöning, som är med dessa be" 
fattningar förenad, väl vid tiden för fastställandet af den- 
samma, i Bankens reglemente af den 27  Juni 1878 , torde 
värit tillräcklig för innehafvarene af ifrägavarande tjenster, 
men under den tid, som derefter förflutit, hade le fnadskostr 
naderna i hufvudstaden i väsentlig män stegrats och vore fö1’ 
närvarandc högre än nägonsin. Vaktmästarenes arbete hade 
äfven sedän är 1878  afsevärdt ökats, i det att tjenstetiden n» 
är tvä ä tre timmar längre, hvarigenom vaktmästarene 1 
mindre grad än förut vore i tillfälle att egna sig ät annan 
sysselsättning och sälunda bereda sig erforderliga biinkom ster- 
Med framhällande slutligen att särskilda uppräknade lön tagare  
i andra embetsverk, med hvilka vaktmästarene i  Banken kunde 
likställas, ätnjöte betydligt förmänligare lönevilkor, hafva för' 
bemälde vaktmästare anhällit, att deras lön skulle höjas tili
1,000 mark samt dem i arvode och hyresmedel tilläggas sam' 
manlagdt 1,000 mark äfvensom aflöningen efter fem, tio ocb 
femton ärs oförvitlig tjenst ökas med nägon viss procent af 
den med tjensten förenade ordinarie lön.

Den aflöning, vaktmästarene vid hufvndkontoret ätnjuta, 
finner äfven Direktionen för nuvarande förhällanden vara allt' 
för knapp. En reglering af dessa aflöningar synes derför sä 
mycket mera päkallad, som äfven vaktmästarena beröras af 
den föreslagna ätg ärd en  om indragning af gratifikationerna ur 
diskretionsanslaget. I  sammanhang härmed har Direktionen 
trott sig böra hos Herrar Bankfullmäktige anmäla. a tt bebo1 
a f ökad vaktmästarebetjening inom en snar framtid torde 
komma att göra sig gällande. Af ifrägavarande fyra vakt' 
mästare b estrid a  tre vaktmästaregöromälen hos D irektionen 
Bankens expedition, en af dessa derjemte hos Herrar Bank' 
fullmäktige, medan den fjerde biträder vexelkassörerna nie
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räkning och sortering af skiljemynt. För den händelse, pä 
sätt Direktionen föreslagit, en tredje vexelkassörsbefattning 
kommer att i Banken inrättas, mäste antagligen ytterligare 
etl vaktmästare anställas vexelkassörerna tili biträde i nyss- 
°mförmäldt afseende, emedan en vaktmästare icke medhinner 
(le genom tillkomsten af en tredje vexelkassa ökade göromälen.

nägon af de hos Direktionen anstälde vaktmästarene icke 
kan dertill undvaras, synes det riktigt att vid en revision af 
^ankens stat reserveras möjlighet att, i fall af behof, anställa 
ytterligare en vaktmästare i Banken. Af de sälunda tili ett 
antal af fem uppgäende vaktmästarebefattningarna har Direk
tionen tänkt sig att de fyra nuvarande skulle uppföras pä 
0rdinarie stat, men den ifrägasatta nya blifva en arvodesbe- 
fattning. Vidkommande aflöningen gär Direktionens förslag 
ut pä att ifrägavarande vaktmästarebefattningar skulle delas i 
r̂e olika kategorier, sälunda att tvä befattningar skulle vara 

^renade med en aflöning af 1,800 mark, deraf 1,000 mark 
*‘Jn och 800 mark arvode, tvä befattningar med en aflöning

1,500 mark, fördelad i resp. 1,000 och 500 mark i lön 
och arvode, samt en befattning med ett arvode af 1,200 mark. 
A Direktionens ordförande, som eger tili och afsätta vaktmä- 
starene, skulle ankomma fördelningen af vaktmästarene i de 
°lika kategorierna.

De omständigheter, som tala för en förbättring af vakt- 
^ästarenes lönevilkor, äro i ali hufvudsak tillämpliga jemväl 
a bankens portier och eldare, som utom fria rum ätnjuter ett 
arv°de af 900 mark, hvarutom den nuvarande innehafvaren 
ar tillagdt ett arvodestillskott af 150 mark om äret och honom 

essutom ärligen tillagts 100 mark i gratiflkation. För att 
l6l'eda jemväl denne funktionär den af förut anförda omstän- 
'gheter betingade förbättring i hans löneförmäner, har Direk- 

^onen tänkt sig att hans penningeaflöning skulle höjas tili 
t ’~00 mark, deraf 1,000 mark lön och 200 mark arvode, men 
efattningen tillika, för att berättiga tili pension vid afskeds- 
agande, uppföras pä ordinarie stat. Dä portiern vid anfördt 
0'hällande, enligt Direktionens tanke, derjemte borde beredas 

^®laktighet i Finska Civilstatens enke- och pupillkassa, har
11 ektionen tänkt sig att denne funktionär skulle fä benäm-
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ning af vaktmästare med sädant tillägg, som antyder arten 
af hans befattning. Härigenom skulle portiern vinna nyss 
antvdda förmän utan att nägon ändring i det för kassan fast- 
stälda reglemente behöfde vidtagas. Den föreslagna förändrin- 
gen skulle i staten uttryckas med orden „vaktmästare, tillika 
portier och eldare“. Tillägget i staten om nuvarande inne- 
hafvarens arvodestillskott skulle vid anfördt förhällande utgä-

För att bereda jemväl Bankens gärdsdräng och natt- 
vakter en af de stegrade lefnadskostnaderna betingad förbätt- 
ring af deras aflöning, har Direktionen aran föreslä att sagda 
anslag frän dess nuvarande belopp 3,200 mark mätte upp' 
bringas tili 3,480 mark.

Det ä staten för hufvudkontoret upptagna expensemedels- 
anslaget, som, efter a tt vid senaste landtdag hafva blifvit 
höjdt, för närvarande utgör 12,000 mark, har visat sig otill" 
räckligt. Sälunda har sagda anslag för senaste är öfverskridits 
med öfver 4,000 mark. Ökningen häruti är beroende af den 
stegrade rörelsen, som särskildt äterverkar pä expensemedlen 
vid hufvudkontoret-, hvilket har att förse jemväl afdelnings
kontoren med diverse tillbehör, säsom blanketter m. m. D& 
det är svärt att för flere är framät beräkna omfattningen af 
dessa utgifter samt det vid hufvudkontoret, der dispositionen 
af expensemedlen direkt underligger Direktionens pröfning, 
icke synes vara anledning att begränsa desamma tili ett visst 
belopp, har Direktionen velat hemställa, att sagda anslag, sä
vidt hufvukontoret angär, finge ur staten utgä och förefallande 
utgifter direkt päföras omkostnadsräkningen. För den hän' 
delse, Herrar Bankfullmäktige emellertid skulle anse ett slikt 
anslag böra bibehällas, fär Direktionen föreslä, a tt beloppet 
deraf skulle fastställas tili 15,000 mark, hvilket ungefärlige*1 
torde motsvara hvad behofvet i medeltal kräfver.

Emedan de utgifter, som kunna blifva nödvändiga för 
remont af bankhuset, äro mycket varierande och icke ens 
närmelsevis torde kunna pä förhand bestämmas, fär D irektio
nen föreslä, a tt det för sädant ändamäl ä stat upptagna an
slaget af 4,000 mark mätte utgä.

Tjenstemännen och betjente vid Finlands Banks kontot 
i S:t Petersburg hafva redan mer än fyra är tillbaka upp'
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burit dem af Herrar Bankfullmäktige i stöd af anm. 5 i 
staten för ett är i sender beviljadt arvodestillägg tili belopp, 
som efterhand stegrats och för närvarande utgör tolf procent 
af deras ä stat upptagna aflöning. Ätgärden har motiverats, 
förutom af dryga lefnadskostnader i S:t Petersburg, förnäm- 
ligast af för tiden rädande hög rubelkurs, som ställer sig 
öiidre gynsam för tjenstemännen i S:t Petersburg, hvilka upp- 
bära sin aflöning i finska mark. Sedän Ryssland numera 
'jfvergätt tili guldmyntfot och förenämnda behof af löneför- 
bättring sälunda kommer att stadigvarande göra sig gällande, 
torde, i öfverensstämmelse med Bankutskottets vid senaste 
landtdag uttalande, en definitiv reglering af tjenstemännens 
°ch betjentes vid kontoret i S:t Petersburg löneförmäner nu 
böra ega rum. Med beaktande jemväl af att lefnadskostna- 
dem a i S:t Petersburg stegrats, fär Direktionen derför föreslä, 
att anm. 5 skulle ur staten utgä, men tjenstemännen och 
betjente vid kontoret i S:t Petersburg i stället tilldelas sädan 
förhöjning i deras ordinarie aflöning, som nägot öfverstiger 
det temporära arvodestillägg, dem enligt ifrägavarande stad- 
gande härintills beviljats. Löneregleringen har Direktionen 
tänkt sig anordnad sälunda, att bankkommissariens arvode 
skulle ökas med 2,000 mark men lönen bibehällas oförändrad, 
kassörens lön ökas med GOO och arvodet med 800 mark, kon- 
t°rsskrifvarens arvode förhöjas med 1,000 mark, äldre och 
Jngre penni ngeräknarenes arvoden ökas för den förre med 
4(J(J och för den senare med 300 mark samt vaktmästarens 

ökas med 200 och arvodet med 100 mark.
I  skrifvelse tili Herrar Bankfullmäktige af den 5 Oktober

1898 har Direktionen framhällit hurusom rörelsen vid Bankens 
kontor i S:t Petersburg efter hand tilltagit och vunnit det 
°®fäng, a tt för göromälens behöriga handhafvande en förstärk- 
nillg af tjenstemannapersonalen vid sagda kontor befunnits 
erförderlig, hvarför Direktionen hemstält att ett kontorsbiträde 
Pa extra stat finge vid kontoret anställas emot ett arvode af 
^>400 mark. Berörda framställning blef af Herrar Bankfull
mäktige bifallen sälunda, att ifrägakomna biträde skulle vid 

ontoret i g;t Petersburg pä förenämnda vilkor anställas tills- 
V*^are pä ett är, innan utgängen af hvilken tid Herrar Bank-



fullmäktige emotsägo den ytterligare framställning, hvartill 
omständigheterna dä kunde gifva anledning. Pä anmälan i 
sinom tid af Direktionen, att behof af enahanda förstärkning 
af tjenstepersonalen fortfarande gjorde sig gällande vid kon
toret i S:t Petersburg, bestämde Herrar Bankfullmäktige derä 
i skrifvelse för den 7 sistlidne Oktober, att ifrägavarande be- 
fattning fortfarande skulle vid kontoret i S:t Petersburg uppe- 
hällas med ett arvode af 200 mark i mänaden att utgä tills
vidare dock icke utöfver ett är.

Dä rörelsen vid kontoret i S:t Petersburg, pä sätt Di
rektionen i dess ofvanäberopade skrifvelse närmare fram hällit, 
är af den omfattning, att dess behöriga handhafvande ound- 
gängligen kräfver en förstärkning af den ä stat upptagna 
tjenstemannapersonalen, föreslär Direktionen, att i staten för 
kontoret i S:t Petersburg mätte upptagas en kontorsbiträdes- 
befattning pä extra stat med ett arvode af 3,000 mark.

Dä det synes oegentligt att expensemedelsanslaget, som 
är afsedt för bestridande af smärre löpande utgifter, betungas 
med en sä betydande utgift som hushyra, hvilken tager mera 
än hälften af hela anslaget i anspräk, föreslär Direktionen att, 
jemte det den för lokalen för kontoret i S:t Petersburg ut- 
gäende hyran finge, i likhet med hvad vid öfriga afdelnings
kontor är fallet, särskildt bokföras, expensemedelsanslaget 
för kontoret i S:t Petersburg skulle fastställas tili belopp, soin 
ungefärligen motsvarar hvad behofvet i sädant afseende kräfver. 
Med afdrag af hushyran frän det nuvarande anslagsbeloppet 
äterstär en summa af 1,500 mark, men emedan denna summa 
icke visat sig fullt tillräcklig för bestridande af kontorets 
expenser, fär Direktionen föreslä beloppets fastställande tili
1,800 mark. Specificeringen af de ur expensemedelsanslaget 
utgäende betalningsposterna synes jemväl onödig, hvarföre 
Direktionen vidare föreslär att detta ersättes med o rd e n : 
,.Expensemedel, mot redovisning11, pä sätt ifrägavarande anslag 
upptages i staten för de öfriga afdelningskontoren.

Emedan rörelsen vid Bankens kontor i Äbo och Viborg 
är af synnerligen stor omfattning, är det för Banken af syn- 
nerlig vigt a tt tili föreständare för dessa kontor erhällas per
soner, hvilka besitta nödiga qvalifikationer för att väl fylla
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dessa ansvarsfulla platser. Tili ernäende af detta mäl bi- 
drager i sin män, att desamma göras, sävidt möjligt, i ekono- 
miskt afseende förmänliga, pä det Bankens bästa krafter vid 
hufvudkontoret och afdelningskontoren mä finna sitt intresse 
vid att täfla om dem. Ehuruväl afiöningarna för bankkom- 
missarierna vid kontoren i Äbo och Viborg redan nu äro 
högre än vid de öfriga afdelningskontoren inom landet, hvilket 
naturligen motiveras, bland annat, af den ojemförligt större 
rörelsen vid dessa kontor, vore det enligt Direktionens tanke 
llr antydda synpunkt skäl att nägot förhöja desamma. Di
rektionen föreslär fördenskull a tt bankkommissariernes vid 
kontoren i Äbo och Viborg arvoden skulle ökas med 500 mark, 
hvarigenom afiöningarna för ifrägavarande tjenster komme att 
llPpgä, vid kontoret i Äbo tili 9,500 och vid kontoret i Viborg 
tili 10.500 mark.

Bankkommissarien vid kontoret i Tammerfors ätnjuter 
Samma löneförmäner, som bankkommissarierna vid kontoren i 
Nikolaistad, Uleäborg, Kuopio och Björneborg eller 6,000 mark 
1 lön och 2,000 mark i arvode. Sedän Tammerfors stad nu- 
ölera, hvad folkmängden beträffar, är den andra i ordningen 

landets landsortsstäder samt lefnadskostnaderna derstädes 
" nder de senaste ären enligt uppgift stigit med mera än 50 
Procent, tili följd hvaraf de för närvarande äro synnerligen 
^öga, har Direktionen ansett att för bankkommissarien vid 
kontoret i Tammerfors borde fastställas nägot högre löneför- 
Qianer, närmande sig de aflöningar, som uppbäras af bank- 
kommissarierna vid kontoren i Äbo och Viborg. Direktionen 
tilläter sig derför hemställa, att arvodet för bankkommissarien 
' U1 kontoret i Tammerfors mätte ökas tili 3,000 mark, hvari- 
§enom hela aflöningen, dä lönen skulle bibehällas vid dess 
örra belopp, komme att uppgä tili 9,000 mark.

Den föreslagna indraguingen af gratifikationerna ur dis- 
'retionsanslaget föranleder Direktionen att hemställa jemväl 
11111 förbättring af kassörernas vid afdelningskontoren löneför- 
maner. Förutom vid kontoret i Tammerfors, der kassören pä 
eilahanda skäl, som Direktionen här ofvan rörande bankkom
missarien vid samma kontor haft aran anföra, borde tillgodo- 

ottinia en nägot större tillökning i aflöningen, har Direktio-
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nen tänkt sig att kassörerna skulle undfä tillskott tili sinä 
löneförmäner med 200 mark, som ungefär motsvarar hvad  
kassörerna i medeltal kunnat päräkna i gratiflkationer. För 
kassören vid kontoret i Tammerfors skulle a flö n in g s tillsk o tte t 
äter fastställas tili 600 mark. Berörda tillskott har Direk
tionen ansett böra tillgodokomma kassörerna i form af en 
förhöjning af lönen, hvarjemte Direktionen, enär missräknings- 
penningarna i förhällande t i l i  aflöningen i dess helhet äro 
jemförelsevis högt tilltagna, ansett en del af dessa lämpligast 
kunna öfverföras ä lönen. Direktionen hemställer derför a tt 
för kassörerna vid Bankens afdelningskontor inom landet 
skulle fastställas följande förhöjda aflöningar, nämligen för 
kassören vid kontoret i Äbo lön 4,000 och arvode 2,200 mark, 
i Yiborg lön 4,600 och arvode 2,000 mark, i Tammerfors lön
4,000 och arvode 2,000 mark, i Nikolaistad, Uleäborg, Kuopio 
och Björneborg lön 3,600 och arvode 2,000 mark samt i 
Joensuu, S:t Michel, Jyväskylä, Sordavala och Kotka lön
3,600 och arvode 1,600 mark.

Kontorsskrifvarene vid Bankens afdelningskontor inom 
landet, der sädana Annas anstälda, hafva skriftligen hos Di
rektionen anhällit om utverkande för dem af arvodesförhöjning 
med 600 mark. Tili stöd derför har af dessa anförts säväl 
det ökade arbetet. som den i och för sig ringa aflöningen, 
som särskildt under nuvarande dyra tider vore alldeles otill- 
räcklig.

Behjertande de anförda skälen samt för att bereda jem
väl kontorsskrifvarene vederlag för de framdeles eventuelt ute- 
blifvande gratifikationerna, hvarmed kontorsskrifvarene plägat 
regelbundet hvarje är ihägkommas, tilläter sig D irektionen 
hemställa att kontorsskrifvarene vid förenämnda afdelnings
kontor inom landet mätte beviljas sädan arvodesförhöjning, a tt 
aflöningen komme att uppgä, för kontorsskrifvaren vid kontoret 
ij Yiborg tili 3,600 mark, för kontorsskrifvaren vid kontoret i 
Äbo tili 3,300 mark samt för kontorsskrifvarene vid kontoren 
i Nikolaistad, Uleäborg, Kuopio, Björneborg och Tammerfors 
tili 3,000 mark. I detta sammanhang föreslär D irektionen 
vidare att, enär det i staten för de fem sistnämnda kontoren 
upptagna anslaget „till aflönande af kontorsskrifvare eller
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kontorsbiträden. efter behof-1 helt tagits och mäste tagas i 
anspräk för kontorsskrifvarens aflönande, detta anslag skulle 
gifvas följande dess ändamäl motsvarande benämning „1 kon
torsskrifvare, arvode“ pä sätt motsvarande anslag benämnes i 
staten för kontoren i Äbo och Yiborg.

Slutligen hafva vaktmästarene vid Bankens samtliga af
delningskontor inom landet utom vid kontoren i Äbo och 
Yiborg skriftligen hos Direktionen anhällit a tt pä grund af de 
stegrade lefnadskostnaderna samt den ringa möjlighet tili bi- 
förtjenster, dem tili följd af deras af Bankens göromäl strängt 
upptagna tid stär tili buds, undfä en förhöjd aflöning af
1,000 mark.

Dä enahanda omständigheter, som tala för en förhöjning 
af vaktmästarenes vid hufvudkontoret löneförmäner, jemväl 
äro tillämpliga ä vaktmästarene vid afdelningskontoren, fär 
direktionen föreslä, a tt vaktmästarenes vid Bankens afdelnings
kontor inom landet löneförmäner skulle fastställas, för vakt
mästarene vid kontoren i Äbo och Yiborg tili 1,200 mark, 
deraf 1,000 mark lön och 200 mark arvode, för vaktmästaren 
'id  kontoret i Tammerfors tili 1,000 mark, deraf 600 mark 
^ n  och 400 mark arvode samt för vaktmästarene vid de 
öfriga kontoren inom landet tili 900 mark, deraf 600 mark 
lön och 300 mark arvode.

I skrifvelse tili Herrar Bankfullmäktige af den 21 April, 
den 3 Maj, den 9 Juni och den 11 November innevarande 
ar har Direktionen framhällit hurusom rörelsen vid kontorens 
1 Abo, Viborg och Tammerfors kassor tilltagit i sä hög grad, att 
det för underlättandet af arbetet för kassören samt för be- 
fordrandet af nödig skyndsamhet vid betjenandet af allmän
heten vore nödvändigt a tt fördela kassörsgöromälen emellan 

personer. Pä Direktionens framställning beslöto Herrar 
bankfullmäktige dä att, beträffande kontoren i Äbo och Viborg, 
Vld sagda kontor skulle tillsvidare kassören tili biträde anställas 
en person, som egde att emot ett arvode, hvilket för kontoret 
1 Abo bestämdes tili 200 mark och för kontoret i Viborg tili 
^~5 mark i mänaden, pä kassörens ansvar biträda denne med 
| n'  och utvexling af finskt mynt, medan antydda behof vid 

°ntoret i Tammerfors tillsvidare ansägs afhjelpt dermed att
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kassören tili biträde vid räkning och sortering af sedlar ooh 
skiljemynt anstäldes en person emot ett arvode af 100 mark 
i mänaden.

Dä behofvet af biträde ät kassörerna vid kontoren i Äbo, 
Yiborg och Tammerfors, särskildt för att nnderlätta den vid 
sagda kontor förekommande omfattande vexlingsrörelse, enligt 
hvad Direktionen i de äberopade skrifvelserna haft äran an- 
föra, i sjelfva verket är trängande, nödgas Direktionen hem
ställa att vid hvart och ett af sagda kontor mätte ä stat sä
som arvodestjenst upptagas en biträdande vexelkassörsbefatt- 
ning, som egde att pä eget ansvar biträda vederbörande kassör 
vid in- och utvexling af finskt mynt samt dervid omhänder- 
hafva en handkassa, hvars belopp Herrar Bankfullmäktige, pä 
förslag af Direktionen, i sinom tid skulle bestämma. Arvodet 
för ifrägavarande befattningar skulle vid kontoren i Äbo och 
Tammerfors utgä med 2,400 mark och vid kontoret i Yiborg 
med 2,700 mark om äret, hvarjemte innehafvarene skulle till- 
försäkras arvodestillskott för 5 och 10 ärs oförvitlig tjenst i 
dessa befattningar med 10 procent af arvodet hvardera gängen.

I  skrifvelse tili Herrar Bankfullmäktige för den 26 Ja
nuari innevarande är anmälte Direktionen hurusom de tvenne 
kontorsbiträden, som funnos anstälda vid kontoret i Yiborg 
och afiönades med det ä stat för ändamälet upptagna anslaget 
af 2,400 mark, vore för rörelsen otillräckliga, enär det ena 
biträdet mäste helt och hället tagas i anspräk för u nderlä t- 
tande af arbetet i kassan samt kontorsskrifvaren med tillhjelp 
af det andra kontorsbiträdet icke kunde medhinna de före
kommande kontorsgöromälen. Tili följd häraf anvisade Herrar 
Bankfullmäktige ett anslag af 100 mark i mänaden för an
ställande vid kontoret i Viborg af ett ytterligare kontorsbiträde.

Ehuruväl med inrättandet eventuelt af en biträdande 
vexelkassörsbefattning vid kontoret i Viborg det kontorsbiträde, 
som härintills tagits i anspräk i kassan, äter kunde användas 
för kontorsgöromälen, mäste Direktionen, enär inom en snai’ 
framtid rörelsen vid kontoret i Viborg kan förutses antaga 
den omfattning, att kontorsgöromälen päkalla en arbetspersonal 
af fyra personer, kontorsskrifvaren deri inberäknad, föreslä att 
för kontorets i Viborg räkning anvisas ett anslag, som förslär
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tili bestridande af arvode och eventuelt arvodestillskott för 
Iän g väri g tjenst för tre kontorsbiträden. Direktionen har näm
ligen tänkt sig att kontorsbiträdena vid afdelningskontoren, i 
likhet med dem vid hufvudkontoret, skulle erhälla förbättring i 
sin aflöning, och har Direktionen tänkt sig denna förbättring 
»nordnad sälunda, att tvä biträden skulle aflönas med 1,320 
mark hvardera samt ett med 1,200 mark, hvarjemte biträdena 
hvarje skulle efter fem och tio ärs tjenst tilldelas arvodes
tillskott med 240 mark hvardera gängen. Dä vid kontoret i 
Yiborg dessutom göres behof af ett biträde ät vaktmästaren 
för kringbärande af advisbrefven, med hvilket arbete den or
dinarie vaktmästaren för sinä öfriga göromäl icke hinner be- 
fatta sig, borde anslaget äfven omfatta ett arvode af 600 mark 
för en sädan funktionär och sälunda möjliggöra dispositioner 
tili belopp af ända tili 5,880 mark. Direktionen fär derför 
föreslä att ifrägavarande anslag vid kontoret i Viborg fast- 
ställes tili i rundt tai 6,000 mark.

Vid kontoret i Äbo torde anslaget för aflönande af kontors- 
°ch kassörsbiträden, af hvilka det ena biträdet skulle aflönas 
Jned 1,320 och det andra med 1,200 mark samt hvardera 
■efter fem och tio ärs tjenst tillgodokomma arvodestillskott med 
240 mark hvardera gängen, förhöjas frän 2,400 tili 3,500 mark.

Emedan expensemedelsanslaget vid kontoret i Viborg, 
sedän elektrisk belysning blifvit införd vid sagda kontor och 
kostnaden härför päförts berörda anslag, blifvit otillräckligt, 
hvarom Direktionen jemväl i skrifvelse för den 27 Februari 
innevarande är hos Herrar Bankfullmäktige anmält, fär Di
rektionen föreslä att ifrägavarande anslag, som af antydda 
°i'sak för innevarande är torde komma att öfverskridas med 
omkring 500 mark, mätte fastställas tili 1,800 mark.

Vid särskilda af Bankens mindre afdelningskontor, som 
hafva en ordinarie arbetspersonal af tvä personer, har det 
förekommit att utom Banken stäende personer pä egen be
gäran anstälts säsom praktikanter att taga del i arbetena ä 
kontoret, för att, efter sälunda vunnen nödig insigt och vana 
Aid bankgöromäl, sedermera kunna ifrägakomma säsom vikarier 
'id  anordnande af semesterledighet ät tjenstemännen vid det 
beträffande kontoret. Nägon aflöning, utom den de fätt upp-
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bära för sin tjenstgöring under semestertiden, har icke värit 
utfäst ät dessa praktikanter, men hafva de vanligen ihäg- 
kommits med gratifikationer i sammanhang med enahanda 
belöningar ät tjenstomännen och betjente i Banken. Dessa 
gratifikationer päfördes tidigare diskretionsanslaget, men dä af 
semesteranslaget för senaste , är nödigt belopp befanns odispo- 
neradt, päfördes nämnda utgift för är 1898 sistsagda anslag, 
enär anställandet af ifrägakomna personer vid resp. kontor 
skett i syfte att för tiden, dä kontorens tjenstemän ätnjöto 
semester, ä orten hafva tillgäng tili med arbetena vid kon
toren förtrogna vikarier och utgiften sälunda stod närmast- de 
utgifter, för hvilka semesteranslaget afsetts. Dä enligt Direk
tionens förslag gratifikationerna ur diskretionsanslaget fram- 
deles icke komme att utdelas samt man icke heller alltid kan 
päräkna att nödigt belopp ur semesteranslaget skall finnas för 
ändamälet disponibelt, men det ur nyssanförda synpunkt är 
önskvärdt att Banken ä resp. orter har att päräkna behötiiga 
vikarier under semestertiden samt skall hafva mojlighet att 
ersätta deras arbete äfven för den tid, de icke handhafva vi- 
kariat vid resp. kontor, borde enligt Direktionens mening 
nödigt anslag finnas för antydda ändamäl vid behof dispo
nibelt. De belopp, som dervid kunde ifrägakomma, har vid- 
kommande kontoret i S:t Michel, hvilket kontor, säsom beläget 
i en residensstad, kommer att beröras af den genom räken- 
skapsreformen betingade arbetsökningen och sälunda framför 
de öfriga kan komma att hafva behof af biträde vid kontors- 
göromälen, beräknats tili 1,200 mark samt beträffande hvart 
och ett af de öfriga mindre afdelningskontoren tili 600 mark- 
Direktionen har vidare tänkt sig att dispositionen af ifräga
varande anslag skulle ankomma ä Herrar Bankfullmäktige och 
har i öfverensstämmelse härmed aran föreslä att i staten 
mätte under rubrik „för aflönande af tillfälliga biträden vid 
de mindre kontoren, a tt disponeras efter Bankfullmäktiges be- 
stämmande“ upptagas ett anslag af i rundt tai 5,000 mark.

Med anledning deraf att det för beredande af semester
ledighet ät Bankens embets- och tjenstemän ä stat upptagna 
anslaget ä 15,000 mark. som nu redan visat sig vara nägot 
knappt, tili följd af föreslagna nya tjenster säväl vid hufvud-
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kontoret som vid afdelningskontoren äfvensom tillkomsten af 
ett nytt afdelningskontor, torde blifva för ändamälet otillräck- 
% t, har Direktionen äran föreslä att sagda anslag mätte 
höjas tili 18,000 mark.

Hvad slutligen staten för det blifvande kontoret i Ta
vastehus beträffar, sä blefve densamma lika med staten för de 
mindre afdelningskontoren och komme sälunda att upptaga en 
bankkommissarie, lön 6,000 och arvode 1,000 mark, en kassör, 
lön 3,600 och arvode 1,600 mark, en vaktmästare, lön 600 
°cb arvode 300 mark, samt expensemedel, mot redovisning, 
JW 0  mark.u

Enligt förestäende förslag tillkomme säsom nya funktio- 
närer, vid hufvudkontoret: en 2:dra biträdande vexelkassör, 
*m äldre och en yngre bokhällare, tre extra biträden och en 
Vaktmästare samt vid afdelningskontoren: en biträdande vexel
kassör vid hvarje af kontoren i Äbo, Tammerfors och Wiberg, 
°tt 3:dje kontorsbiträde och ett vaktmästarbiträde vid sist- 
närnnda kontor och ett kontorsbiträde vid kontoret i S:t Pe
tersburg. Tillväxten af Bankens rörelse och den deraf frarn- 
kallade ökning af arbetsinängden synes äfven enligt Bank- 

Uitiäktiges äsigt fullt motivera den förenämda förstärkningen 
arbetskrafterna, hvarjemte Bankfullmäktige, med afseende 

Jemväl ä de under senare tider betydligt ökade lefnadskostna- 
derna, trott sig böra omfatta Direktionens framställning om 
Vidtagande af särskilda aflöningsförhöjningar. Och fä Bankfull
m äktige, som äfven i öfriga delar icke hafva nägot att an- 
niärka mot sagda framställning, vördsamt förorda densamma 
1̂1 Bankutskottets och Ständernas godkännande.

Med anslutning tili hvad af Bankfullmäktige i det före
stäende anförts och förordats, har efterföljande förslag tili 
förordning, innefattande ändring i vissa delar af nädiga reg- 
ementet för Finlands Bank af den 19 Februari 1895 samt 

nJ' stat för Banken, blifvit uppgjordt.
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4. Underskrifterna ä Bankens sedlar.

Genom Kejserliga förordningen. af den 13 April 1874, om 
valörerna ä Finlands Banks sedelmynt m. m., stadgades, att 
Bankens sedlar skola underskrifvas af en direktör och en annan 
tjensteman i Banken. Men redan tvenne är  efter förordnin- 
gens utfärdande sägo sig Bankfullmäktige föranlätne att hos 
Hans Kejserliga Majestät underdänigst anhälla om ändring af 
berörda föreskrift. Direktionen hade nemligen hos Bankfull
mäktige anmält, a tt det för Direktionens medlemmar vore 
omöjligt att, utan äsidosättande af deras öfriga tjensteäliggan- 
den, medhinna underskrifvandet af Bankens sedlar tili sädant 
antal, som för den första emissionen af sedlarna ä fem ocb 
tio mark vore nödvändigt. I  anledning häraf utfärdades Kej
serliga förordningen af den 30 Oktober 1876, hvarigenom, med 
bifall tili Bankfullmäktiges framställning, desse berättigades 
att för underskrifvande af sedlar ä nyssnämnda valörer, efter 
behof, antaga och förordna äfven utom Banken stäende personer.

Dä likväl sistnämnda förordning vid 1877— 1878 ärs 
landtdag uppliörde att gälla, öfverlemnade Hans Majestät uti 
nädig proposition ät Ständerna att angäende berörda fräga vid
taga den pä dem ankommande ätgärd Uti sitt derom afgifna 
betänkande föreslog Bankutskottet vid sagda landtdag, att 
namnunderskrifterna ä sedlar af lägre valör än 50 mark skulle 
framdeles fä anbringas genom tryck eller stämpling, hvaremot 
handskrifna namnteckningar borde fortfarande bibehällas ä 
sedlar, lydande ä 50 mark eller derutöfver. Men som lagenlig 
pluralitet för ständerbeslut ej kunde vinnas, fick frägan för 
den gängen förfalla, hvadan säledes i denna del bestämnin- 
garna i 1874 ärs förordning äter trädde i verksamhet. Emel
lertid gjorde sig samma erfarenhet, som framkallat förordningen 
af den 30 Oktober 1876, snart äter gällande och föranledde 
Bankfullmäktige att tili Hans Kejserliga Majestät ingä med 
underdänig framställning derom, att för underskrifvande af 
fem och tio marks sedlar fä efter behof antaga och förordna 
personer inom eller utom Banken emot särskildt arvode. Denna 
framställning blef jemväl bifallen och i enlighet dermed nä
diga förordningen af den 29 Juni 1881 utfärdad.
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Emedan äfven denna förordning var bestämd att gälla, 
intill dess ärendet vid derpäföljande landtdag skulle komma 
nnder Ständernas öfverläggning och beslut, förekom frägan 
tili behandling vid 1882 ärs ständermöte. Ständerna hem- 
stälde dä, i likhet med hvad Bankutskottet vid 1877 — 1878 
ärs landtdag föreslagit, att Hans Kejserliga Majestät mätte 
genom utfärdande nädig förordning tilläta, att ä Finlands Banks 
sedlar af lägre valör än femtio mark de i Kejserliga förord
ningen af den 13 April 1874 föreskrifna namnunderskrifterna 
finge pä mekanisk väg inom Bankens lokal anbringas.

Efter det denna hemställan nädigst bifallits, utfärdades 
1 öfverensstämmelse dermed den i ämnet gällande nädiga för
ordningen af den 4 December 1882.

Emellertid har den stegrade affärsverksamheten och det tili 
följd deraf ökade behofvet af cirkulationsmedel föranledt bank- 
styrelsen att taga under öfvervägande huruvida icke Bankens 
direktörer och tjenstemän kunde befrias frän skyldigheten att 
Underskrifva jemväl sedlar, lydande ä femtio mark och derut- 
öfver, samt om , icke namnunderskrifterna ä dessa sedlar, i 
likhet med ä dem af lägre valörer, borde fä anbringas pä me
kanisk väg. För bibehällande af de handskrifna namntecknin- 
§arna för ifrägavarande sedlar af högre valörer framhölls af 
Ständerna vid 1882 ärs landtdag, att de större sedlarna utgä 
1 ett jemförelsevis sä ringa antal, a tt deras underskrifvande 
föf hand väl medhunnes af Bankens tjenstemän och icke kunde 
®ledföra de olägenheter, som värit förbundna med underskrif- 
ningen af den stora massan ständigt utgäende smäsedlar. För- 
^allandena hafva emellertid sedän dess gestaltat sig väsentligen 
'lIln°rlunda och förorsakat att äfven arbetet med underskrif- 
ningen af de större sedlarna blifvit ganska betungande. Sä- 
s°ni belysande härför mä anföras att medelantalet ärligen för 
Sedlar af femtio, etthundra och femhundra marks valör, hvilka 

Bankens direktörer och tjenstemän underskrifvits, utgjort, 
ör ären 1883 och 1884. 28,000 stycken, för ären 1885— 1889 
OjOOO stycken, för ären 1890—1894 56,000 stycken och för 

n 1895—1899 102,000 stycken.
Hvad sedän vidkommer den risk eller fara, som kunde 

anses uppstä derigenom, att namnunderskrifterna ä de högre

5
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sedelvalörerna skulle anbringas pä mekaniskt sätt, torde böra 
tagas i betraktande hurusom numera, sedän Banken erhallit 
nya sedlar, tillverkade enligt ett system, som erbjuder verk- 
samt skydd emot förfalskning, faran härutinnan är mycket 
mindre än förut. Beaktande förtjenar jemväl hvad Bankut
skottet och Ständerna ä 1882 ärs landtdag härom uttalat vid 
beliandlingen af frägan om den reform, som dä genomfördes 
beträffande namnunderskrifterna ä sedlar af lägre valörer, enär 
de synpunkter, som anfördes tili förmän för antydda reformi 
äro i allo tillämpliga äfven ä sedlar af högre valörer. Dä 
framhölls nemligen hurusom sedlarnas underskrifning för hand 
saknade nästan ali praktisk betydelse säsom skydd mot för
falskning, hvilket, bland annat, ädagalagts af en kort derföiinna» 
inträffad händelse, dä af utkomna falska tio marks sedlar in- 
gen enda blifvit uppdagad säsom falsk genom nägon oregel- 
bundenhet vid namnunderskriften. Erfarenheten hade i all- 
mänhet visat att denna mähända är den minst svära att efterapa 
af hela sedeln. Dess betydelse ansäg Bankutskottet ligga 
egentligen deri, att sedlarna icke alldeles färdiga utgä frän 
tryckeriet, hvilket möjligen kunde medföra nägon väda, sei'- 
deles dä sedeltillverkningen försiggär ä en aflägsen ort. Men 
detta syftemäl uppnäddes lika fullständigt. om namntecknin- 
garna anbringades genom tryck eller stämpling, blott det skedde 
under Bankdirektionens omedelbara uppsigt, hvilket bäst läte 
sig göra, om den derför erforderliga apparaten vore u p p s t ä ld

i Bankens egen lokal.
Enligt i Finlands Bank vedertagen ordning, verkställes 

numera tryckningen af namnunderskrifterna ä sedlarna af fem 
tio och tjugu marks valörer i Bankens egen tryckerilokal 1 
samband med numreringen af dessa sedlar. Arbetet sker 
under behörig kontroll och har nägon olägenhet häraf icke 
försports. Pä sätt jemväl af Direktionen framhällits, kunde 
derför enahanda förfarande lämpligen anordnas vid anbringam 
det af underskrifterna äfven ä sedlarna af högre valörer.

En omständighet, som icke heller torde fä lemnas ur 
sigte vid bedömandet af denna fräga, är fördelen deraf at 
Bankens direktörer och tjenstemän, derest ifrägavarande reform  
genomfördes, icke vidare behöfde pä antydda onyttiga o d
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genom sin enformighet tröttande arbete slösa tid och krafter, 
som pä annat sätt kunde bättre tillgodogöras. * Slutligen för
tjenar jemväl framhällas att, sävidt Bankstyrelsen har sig be- 
kant, samtliga centralbanker i Europa läta namnunderskrifterna 
ä alla sinä sedlar anbringas pä mekaniskt sätt, ehuru deras 
sedlar i mycket högre grad än Finlands Banks äro utsatta 
för förfalskning.

Pä grund af hvad i förestäende mätto anförts, tilläta sig 
Bankfullmäktige vördsamt hos Bankutskottet och Ständerna 
hemställa, om icke skäl vore förhanden för vidtagande af en 
iagstiftningsätgärd derhän, att underskrifterna ä Bankens sed- 
lar, lydande ä femtio mark eller derutöfver, finge anbringas 
Pä mekaniskt sätt.

Helsingfors den 30 December 1899.

L. Lindelöf.
F- Stjernvall. O. Donner. A. Meurman.

J. L. Snellman.



68

Förslag tili förordning, innefattande ändring i vissa 
delar a f  nädiga reglementet för Finlands Bank a f  
den 19 Februari 1895, samt ny  stat för Banken.

2 §.

Banken eger rätt att utgifva sedlar enligt de i II kap- 
stadgade grunder samt har tili föremäl för sin verksamhet att: 

in- och utvexla bankens sedlar och finskt metalliset
mynt;

köpa och sälja myntadt och omyntadt guld och silfver; 
köpa och sälja statspapper, obligationer och kuponger; 
sälja anvisningar ä finskt mynt, betalbara ä ort, der 

banken har kontor eller agentur;
köpa och sälja sedlar, vexlar och anvisningar, ly d an d e  

ä annat myntslag;
diskontera vexlar ä finska mark, accepterade af inhemsk 

firma eller inom landet bosatt finsk medborgare, äfvensom 
andra jemväl ä ort inom landet betalbara kreditpapper;

bevilja penningelän pä viss tid mot pant af ädla metal- 
ler, statspapper, obligationer, aktiebref, intecknade skuldsedlar 
samt andra värdepapper och varor;

bevilja kassakreditiv säväl mot inteckning i fastighet 
som mot de i föregäende punkt omnämnda slag af pant, m ed 

undantag af varor;
mottaga penningeinsättningar, utan räntegodtgörelse, 

banken dock obetaget att ä löpande räkning med utländska 
bankinrättningar och handelshus äfven ä sin sida go d tgö ra  

räntä; *).
verkställa inkasseringar; 
mottaga i förvar handlingar, värdepapper och dy rbarhe- 

ter säväl under försegling som i öppna depositioner, med det 
ansvar, som lag stadgar.

Om de förrättningar, som äligga banken för statsverkets 
räkning, samt om förvaltningen af Längmanska testaments- 
fonden är särskildt stadgadt.

*) Ändringar och tillägg äro angifna med kursiv stil.
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Banken har sitt hufvudkontor i Helsingfors samt afdel
ningskontor i Äbo, Wiborg, Nikolaistad, Uleäborg, Kuopio, 
Björneborg, Tammerfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Sor
davala, Kotka, Tavastehus och S:t Petersburg.

Om provisoriskt inrättande eller indragning af afdelnings
kontor pä andra än ofvannämnda orter förordnar Senatens 
Ekonomiedepartement pä bankfullmäktiges framställning.

18 §.

Beloppet af bankens utelöpande sedlar mä med högst 
fyratio miljoner mark öfverstiga dess valuta för sedelutgifnings
rätt, hvartill räknas ej blott bankens metalliska kassa jemte 
Prägladt finskt silfver m ynt, utan ock bankens ostridiga fordrin
gar hos dess utländska ombud äfvensom  banken tillhöriga i 
utlandet betalbara vexlar samt ä utländskt myntslag lydande 
°bligationer, kuponger och sedlar.

Säsom utelöpande sedlar skola jemväl anses bankens an
visningar ä finskt mynt och öfriga vid anfordran förfallna för- 
bindelser öfvensom innestäende belopp ä beviljade kassakreditiv.

39 §.

Enhvar af kassörerna i banken innehar under sin värd 
en särskild handkassa, hvars högsta belopp fastställes af bank
fullmäktige pä direktionens framställning.

Bankens öfriga förräd af guld och silfver, myntadt och 
omyntadt, kopparmynt, sedlar, statspapper och obligationer 
stä under vederbörande kassörs värd och tillsyn och förvaras
* hrandfria hvalf, försedda livart med tvä olika läs, tili hvilka, 
liksom tili de i hvalfven befintliga kassaskäp, nycklarna om- 
händerhafvas, vid hufvudkontoret af en ledamot i direktionen 
0ch öfverkassören och vid afdelningskontoren af kommissarie 
0ch kassör.

Hufvudkontorets vexelportfölj förvaras under direktionens 
särskilda värd i dess kassahvalf, tili hvilket ordföranden och 
°n af ledamöterna innehafva hvar sin nyckel.

8 §•
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Bankens skuldsedlar, panter och säkerhetshandlingar stä 
vid hufvudkontoret under förste kamrerarens och vid afdel
ningskontoren under kommissariens värd och tillsyn samt 
förvaras i brandfria hvalf, hvartill ena nyckeln omhänderhafves 
af samma kamrerare eller kommissarie och den andra vid 
hufvudkontoret af öfverkamreraren och vid afdelningskontoren 
af kassören. Pä enahanda sätt förvaras vid hufvudkontoret 
bankens sedelblanketter och öppna depositioner, som Banken 
i  förvar mottagit, äfvensom  vid afdelningskontoren derstädes 
befintliga vexlar.

Slutna  depositioner stä under närmaste tillsyn och värd 
af öfverkassören, och förvaras uti särskildt hvalf, hvartill ena 
nyckeln omhänderhafves af honom och den andra af öfvet- 
kamreraren.

Alla uttagningar frän och insättningar i hvalfvet af 
penningar eller omyntadt guld eller silfver skola vid säväl 
hufvudkontoret som afdelningskontoren bokföras i en i hvalfvet 
förvarad hvalfsspecial.

De af bankens embets- och tjenstemän, som innehafva 
nycklar tili bankens hvalf eller kassaskäp, böra, om de af- 
lägsna sig frän staden, öfverlemna nycklarna under försegling 
tili annan bankens ä orten vistande tjensteman efter direk
tionens bestämmande.

51 §.

Tjenstemän i banken äro:
vid hufvudkontoret:
en sekreterare, en ombudsman, en öfverkamrerare, en 

förste kamrerare, en andre kamrerare, en öfverkassör, en 
förste kassör, en andre kassör, en vexelkassör, en registrator, 
tre äldre och fem  yngre bokhällare, äfvensom pä extra stat 
tvä biträdande vexelkassörer och nödigt antal kanslister;

vid afdelningskontoren:
förutom en bankkommissarie, hvarom i 9 § är sagdtt 

en kassör samt, der behofvet sädant päkallar, pä extra stat
en biträdande vexelkassör äfvensom  en eller tvä kontors- 
skrifvare.
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Tjenstemännen vid hufvudkontoret, af hvilka sekreteiaren 
och ombudsmannen böra hafva ädagalagt insigt och erfarenhet 
i landets lagar och rättegängsväsende, antagas och utnämnas 
af direktionen, som, efter det tjensten värit kungjord tili an
sökning inom tiettio dagar, utnämner den af sökandene, som 
direktionen finner tili tjensten lämpligast. Om direktionen 
icke anser nägon af dem för befattningen fullt lämplig, eger 
direktionen änyo anslä tjensten tili ansökning.

Kassör, biträdande vexelkassör och kontorsskrifvare vid 
afdelningskontoren utnämnas af direktionen i enahanda ordning, 
som tjenstemännen vid hufvudkontoret, efter det vederbörande 
bankkommissarie lemnats tillfälle att yttra sig om sökandenas 
lämplighet.

62 §.

A det pä bankens stat upptagna diskretionsanslag ega 
bankfullmäktige pä Direktionens förslag tilldela tjenstemän 
°ch betjente, bäde ordinarie och extra, vid hufvud- och af
delningskontoren tillfälliga understöd, dä särskilda ömmande 
omständigheter dertill gifva anledning.

52 §.
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Förslag tili stat för Finlands Bank.

j För en E’ör alla 
3mf. Smf.

1 Ordförande, l ö n ....................................................
arvode ............................................................

2 Direktörer, l ö n ........................................8,000
a r v o d e ........................ ........................4,000

1 Direktör pä extra stat, utom resekostnads- 
ersättning, aflöning i ett för allt . . . .

1 Sekreterare, l ö n ....................................................
arvode ............................................................

1 Ombudsman, lö n ....................................................
arvode ............................................................

1 Öfverkamrerare, l ö n ............................................
arvode ............................................................

1 Förste Kamrerare, l ö n ........................................
arvode ............................................................

1 Andre Kamrerare, l ö n ........................................
arvode ............................................................

1 Öfverkassör, l ö n ........................ ...........................
missräkningspenningar . ........................

1 Förste Kassör, lö n ................................................
m issräkningspenningar................................

1 Andre Kassör, l ö n ................................................
m issräkningspenningar................................

1 Vexelkassör, lö n ....................................................
missräkningspenningar................................

2 Biträdande Vexelkassörer, arvode. . . . . . 
1 Registrator, l ö n ....................................................

arvode ............................................................
3 Äldre Bokhällare, l ö n ............................ 4,000

a r v o d e ............................................ .... 1,400
5 Yngre Bokhällare, lön ........................ 3,200

a r v o d e ................................................ 1,200

9,000
6,1100

12,000

5.000 
1,500
5.000
2.000
7,000
3,500
6,000
2.500 
5,000
1.500 
6,600 
2,400
5,600
2,400
4,600
2.400
4.000
2.000
3.000
3.000 

600

5.400

4.400

15.000

24.000

12.000

6.500

7.000 

10,500

8.500

6.500

9.000

8.000

7.000

6.000 
6,000

3,600

16,200

22,000
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2,400 4,800

1 Kanslist för utländsk korrespondens, arvode. — 4,000

Anslag tili aflönande af extra biträden, efter
- 25,000

1 Bankhusets ekonom, utom fria rum, arvode . — 400

1 Öfvervaktmästare, utom fria rum, lön . . . . 1,200 —
600 1,800

1,800 3,600

1,500 3,000

1 Vaktmästare, a rv o d e .................... ....................... — 1,200

1 Vaktmästnre, tillika portier och eldare, utom
fria rum, l ö n ................................................ 1,000

arvode ............................................................ 200 1,200
Tili aflönande af gärdsdräng och nattvakter . . — 3,480

Summa 216,280.

Bankens kontor i S:t Petersburg.

7,000

arvode ............................................................ 7,000 14,000
4,600
5,800 10,400
— 6,000
— 3,000

1 Äldre penningeräknare, a rv o d e ........................ — 3,400

1 YnSr e „ „ ........................ — 2,700

f Vaktmästare, utom fria rum, l ö n .................... 1,000
500 1,500

— 1,800

Summa 42,800.

Kontoret i Äbo.

6,000

arvode . .................................... 3,500 9,500
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4,000
m issräkningspenningar................................ 2,200 6,200

1 Kontorsskrifvare, a rv o d e .................................... — 3,300

1 Biträdande Vexelkassör, arvode........................ — 2,400

För aflönande af kontors- och kassörsbiträden
efter behof .................................................... — 3,500

1 Vaktmästare, utom fria rum, l ö n .................... 1,000
200 1,200

Expensemedel, mot redovisning............................ — 1,200

Summa 27,300. 

Kontoret i VViborg.

6,000
4,500 10,500
4,600
2,000 6,600
— 3,600

1 Biträdande Vexelkassör, arvode........................ — 2,700

För aflönande af kontors- och kassörsbiträden,
efter b e h o f .................................................... — 6,000

1 Vaktmästare, utom fria rum, l ö n .................... 1,000
200 1,200

— 1,800

Summa 32,400. 

Kontoret i Tam m erfors.

1 Bankkommissarie, l ö n ........................................ 6,000
3,000 9,000
4,000

missräkningspenningar................................ 2,000 6,000
1 Kontorsskrifvare, a rv o d e .................................... — 3,000

1 Biträdande Vexelkassör, arvode........................ — 2,400

600
400 1,000

— 1,000

Summa 22,400.
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Kontoret i Nikolaistad.

6,000
2,000
3,600
2,000

600
300

6,000
2,000
3,600
2,000

Summa 18,500. 

Kontoret i Uleäborg.

600
300

6,000
2,000

Summa 18,500. 

Kontoret i Kuopio.

 ̂ Kassör, lön ........................................ 3,600
2,000

600
300arvode ............................................................

Summa 18,500. 

Kontoret i Björneborg.
6,000
2,000arvode . . ....................................

8,000

5,600
3,000

900
1,000

8,000

5,600
3,000

900
1,000

8,000

5,600
3,000

900
1,000

8,000


