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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 17/1987-88 med anledning av ltm 

Harry Erih.ssons m.fl. hemställnings

motion till landsh.apsstyrelsen om ut

redning av förutsättningarna att i av

talsförhandlingarna med sjöfacken me

ra följa de principer som gäller för 

utrikess jöfartcns små tonnagcavtal. 

Landstinget har den 25 mars 1988 inbegärt finansutskottets yttrande över motio

nen. Med anledning härav har utskottet hört kretsombudsmannen för Finlands 

Skeppsbefälsförbund r .f. Rolf Andersson, förtroendemannen för de anställda som 

tillhör Finlands Sjömans-Union r.f. på landskapets färjor Gerhard Björk, avtals- och 

lönechefcn Jörgen Erlund, sjötrafikinspektören Torsten Jansson, förtroendemannen 

för de anställda som tillhör Finlands Maskinbefälsförbund r.f. på landskapets färjor 

Torbjörn Karlsson samt skeppsredaren Alpo Mikkola. Finansutskottet får som sitt 

yttrande anföra följande. 

I motionen beskrivs kortfattat det nuvarande lönesystemet för personalen på 

landskapets landsvägsfärjor. Enligt motionärerna består avlöningen för dessa an

ställda dels av en till beloppet förhållandevis låg grunddel och dels av en rad extra 

ersättningar och tillägg. Systemet sägs medföra en rad problem för landskapets 

färjhållning.Motionärcrna föreslår därför en övergång till ett avtal liknande det s.k. 

småtonnagcavtalet. 

Enligt vad finansutskottet inhämtat föregicks småtonnageavtalet av ingående 

utredningar och förhandlingar parterna emellan. En strävan i detta arbete var bl.a. 

att förenkla löncsystcmet. Genom att höja grundlönen och minimera antalet tillägg 

och ersättningar hoppades man kunna avsevärt minska antalet övertidstimmar, 

effck tivera arbetet ombord och på sikt även minska bemanningen. Detta har till 

största delen infriats genom avtalet. Den ökade lönsamheten inom branschen har 

medfört att rederierna kunnat investera i nytt tonnage. 

Landskapets avlöningssystem för personal anställd på landsvägsfärjorna baserar sig 

på sjöarbetstidslagcn för inrikesfart (FFS 248/82). Lagen anger principer för vissa 

minimiersättningar för visst utfört arbete. Avtalet ger de anställda grundlön och 

dessutom ersättning för det extra arbete de utför ombord. Enligt de saf.;kunnigut

låtanden finansutskottet inhämtat, medger gällande avtal en rättvis lönesättning, 
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såtillvida att de anställda avlönas för det arbete de faktiskt utför. Det har vidare 

framhållits att arbetsförhållandena ombord på landskapets olika färjor är så olika 

att ett systern utan tillägg för extra arbete inte skulle vara ändamålsenligt. 

Vad beträffar den administrativa sidan har utskottet erfarit att landskapsstyrelsen 

har tillgång till datorstödda beräkningssystcrn. Löncuträkningcn anses därför inte 

vara svårhanterlig. 

Finansutskottet har efter granskning funnit att det s.k. småtonnageavtalet innebär 

stora fördelar för parterna inorn utrikessjöfarten. Utskottet har dock valt att inte 

uttala sig om i vilken grad systemet kan eller bör införas i landskapets nuvarande 

avtal med personalen på landsvägsfärjorna. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Maricharnn den 19 april 1988 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 91/1987-88. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Michael Patrickson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Lundberg och Mattsson. 


