POSTSTYREI SEN
I

FI NLAND.
He l s i n g f o r s ,
den 12 M a r s 189 2 .

Till samtliga postkontor och postexpedilioner af
l:sta klass.

J\? 811.

\id å Räkenskaps-afdelningen företagen granskning af redovisningarna
öfver postanvisnings- och postförskottsanvisnings medlen för Januari och
Februari månader innevarande år har det enligt anmälan befunnits, att
många postanstalter gjort sig skyldiga till fiere eller färre af nedan angifna
afvikelser från föreskrifterna i Poststyrelsens cirkulär af 15 December 1891
N:o XXXVI, om livilka postanstalterna meddelas till kännedom, på det dy
lika oriktigheter för framtiden må kunna undvikas.
l:o. Månadsredovisningen har icke utan särskild påminnelse blifvit insänd
från postanstalter, å hvilka anvisningsrörelse icke förekommit, hvaremot
2:o de postanstalter, som insändt månadsredovisning med behörig an
teckning om att anvisningsrörelse icke förekommit, äfven bifogat blanketter
till kassaböckerna, hvilka endast böra insändas då inkassering eller utbetal
ning under månaden egt rum.
d:o. Al några postanstalter insändas äfven förteckningen öfver an
komna post- och postförskotts anvisningar (bl. N:o 137) och förteckningen
öfver alla med postförskott belagda ankomna försändelser (bl. N:o 139) nedsummerade lör månad. Dessa förteckningar böra hvarken nedsummeras eller
insändas, hvilket framgår af cirkuläret, not. 2, och de med exempel ifyllda
blanketterna, som bilogats cirkuläret, utan föras för hela året med fortlö
pande nummerföljd.
4:o. Vid flera postanstalter har kassaboken öfver influtna medel för
post- och postförskottsanvisningar (bl. N:o 136) blifvit orätt förd, isynnerhet
bvad postförskottsanvisningarna beträffar, ach hafva postanstalterna icke
gjort klart för sig betydelsen af rubrikerna: „Adressort“ (kolumn 3), „Adressat“
(kolumn 4) och „Afsändare“ (anm. kolumn 7).

Sedan adressat qvitterat adresskortet och inbetalt det fordrade post
förskottet, är lian att anses såsom afsändare af det anvisade förskottsbeloppet, som angifves i den å postanstalten (vid adresskortets utsändande) qvarhållna postförskottsanvisningen; adressat är den, till hvilken medlen enligt
anvisningen skola utbetalas och adressorten är naturligtvis den, der medlen
skola utbetalas, och icke, såsom en del postanstalter utan ringaste efter
tanke antecknat, egen postanstalt, å hvilken medlen blifvit inbetalda.
Dessa oriktigbeter hafva antagligen uppstått derigenom, att postanstal
ten förvexlat adressen å adresskortet med adressen å anvisningen, och und
vikas dylika fel, om postanstalten efter inkassering af postförskotts beloppet,
genast lägger det qvitterade adresskortet åsido (för att sedermera biläggas
registren eller förteckningen bl. N:o 139) samt i kassaboken inför samtliga
uppgifter från anvisningen, hvilken behandlas fullkomligt såsom en vanlig
postanvisning.
5:o. Några postanstalter hafva icke bifogat qvitterade anvisningar till
kassaboken öfver utbetalda anvisningsmedel (blankett N:o 138), livaraf fram
går, att dessa medel blifvit i kassaboken afförda förr än anvisningen, behöri
gen qvitterad, blifvit af adressaten till inlösen företedd och beloppet utbetaldt.
I kassaböckerna böra endast införas de i verkligheten inbetalda eller
utbetalda beloppen.;
6:o. Af de till kassaboken öfver utbetalda anvisningar bilagda qvitte
rade post- och postförskotts anvisningarna, sakna en del å adressidan N:o i
utbetalningskassaboken, hvarjemte å anvisningens frånsida icke annoterats
löpande N:o 1 förteckningen öfver ankomna anvisningar (bl. N:o 137), hvilket antyder, att några postanstalter uraktlåtit att föra dessa, för konstaterande
af hvarje till inlösen förtedd anvisnings riktighet, högst nödvändiga förteck
ningar (se cirk. XXXYI p. 86 pag. 3 sista stycket).
7:o. Postanstalterna i G:la Karleby, Nykarleby och Kronoby hafva be
gått det stora felet att inlösa å utställningspostanstalten ostämplade anvis
ningar.
S:o. Postförskotts adresskort hafva blifvit redovisningarna bilagda, ehuru
de intet hafva att skaffa med kassaböckerna.
Dessa adresskort böra för rek. och ass. försändelser biläggas registren

Litt. C och för enkla försändelser qvarhållas å postanstalten såsom verifika
tioner till förteckningen N:o 139.
9:o. Till Hufvudpostkassan har i allmänhet inlevererats ojemna belopp,
såsom exempelvis 245 m. 26 p., ehuru i cirkuläret XXXVI p. 88 föreskrifvits, att endast belopp, afrundade till tiotal mark böra insändas, och hade
derföre äfven så små belopp som 3 m. 90 p:i alls icke bordt insändas, utan
i redovisningen utbalanseras.
För undvikande af onödiga reqvisitioner från och levereringar till Hufvudpostkassan medgifver ofvannämnda cirkulär, att postanstalterna få hos
sig behålla och i redovisningen utbalansera en kontant behållning — postkon
tor ända till 300 mark och postexpedition af l:a klass 200 mark
Af ofvanstående många, vid postanstalterna begångna oriktigheter, fram
går tyvärr, att resp. posttjenstemän icke vinnlagt sig om att uppfatta och
efterfölja de i ofvannämnda cirkulär meddelade föreskrifter, hvilka förtydli
gats genom å blanketter införda exempel, och nödgas jag derföre strängeligen
uppmana de felande att taga bättre notis om, och noggrannare följa i förberördt afseende gifna föreskrifter. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 12
Mars 1892.
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