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1976-77 Lt - Mot. nr 50 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1~/1976-77 med 

anledning av ltm Knut Mattssons m. fl. hem

ställningsmotion till landskapsstyrelsen be

träffande utredning för avhjälpande av sani

tära missförhållanden på m/s Vårdö. 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotion inbegärt finansut

skottets yttrande. Utskottet, som i ärendet hört byråingenjören Göran 
Holmberg, sjökaptenen Magne Sjöberg i egenskap av ombudsman för Ålands

kretsen av Finlands skeppsbefälsförbund, befälhavaren på m/s Vårdö, 

Hilding Karlsson, sjökaptenen Paul Hartvik samt per telefon inspektören 

vid arbetarskyddsinspektionens byrå i Åbo, Leif Blomberg, får anföra 

följande. 

Utskottet konstaterar att dusch- och tvättmöjligheterna för de ombord

anställda på m/s Vårdö hittills varit otillfredsställande. För att för

bättra förhållandena har förelegat två alternativ,nämligen antingen att 

ordna hygienutrymmena ombord eller anskaffa fristående sådammed placering 

i land. Trafikavdelningen har efter besök från arbetarskyddsinspektionen 

hänvisande till. deras protokoll beställt en fristående färjstuga för 

uppställning i Kurnäs. Den hat ännu inte levererats vid tidpunkten för 

avgivandet av detta betänkande. 

Från Arbetarskyddsinspektören rekorrm1enderades i inspektionsberättelsen ar

betsgivaren att ordna tillfälliga socialutrymmen för personalen (i land) 

vid färjfästet i Kurnäs. Rekorrm1endationten baserades på följande grunder: 

- utrymmesbristen är sådan, att ett ordentligt duschrum är svårt att bygga 

ombord, 

att färjans rutter korrm1er att ändras inom 2-5 år genom ett framtida 

vägbygge, 

- att färjstuga korrm1er att anskaffas och placeras vid något av de nya 

färjfästena då förutnämnda väg är färdig. 

Inspektören i fråga har senare framhållit, att ur arbetarskyddsinspektionens 
synpunkt ingenting hinorar inplacering av utryrmnen ombord. Enligt hans 

uppfa:ttni:ilg:fu:ii:Pes:-öckså möjlighet att ombord ordna nödvändiga utrymmen 

som skulle uppfylla vissa minimikrav och att det sålunda står arbets

givaren fritt att välja mellan dessa två alternativ. 

Från besättningens sida har för finansutskottet framhållits att man för 

sin del prioriterat alternativet med placeringen av duschutrymmen ombord. 
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En placering av detta 1 land skulle nämligen enligt deras åsikt innebära 

betydande olägenheter i utnyttjandet och i varje händels inte stå till

buds då färjan ligger för översyn eller dockning i Mariehamn respektive 

Ab6.< Ej heller skulle besät~ngens krav vara tillgodosedda då färjan 

efter Vårdöledens färdigställande placeras på andra rutter. 

Finansutskottet konstaterar att den genom trafikavdelningens försorg be

ställda färjstugan skulle innebära att arbetsgivaren uppfyllt de formel

la krav som kan ställas ifråga om ordnarrdet av de hygieniska förhållandena 

för besättningen i detta skede. 

Utskottet ifrågasätter emellertid om inte ordnarrdet av tvätt- och dusch

möjligheter ombord på m/s Vårdö borde kunna ske, förutom med beaktande 

av besättningens önskemål som ifråga om trivsel respektive förhållandet 

arbetsgivare- arbetstagare är betydelsefullt, även med tanke på en ända

målsenlig lösning på längre sikt. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 

ordförande 

att Landstinget måtte hemst.äna att -laJ?-9-~l<-.?-PS

lstyrelsen 'ililTlcleYs'ölzer, .mö j ligheterna-:,g..tt ,gxdna 

rU1lf:re.dsstäl1ande .'dusch- , o~h, tVäj:Jrnpj ligheter 

ombord på m/s Vårdö . 

vägnar: 

'--1 ~ 
(tf1#1,~ 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Eklund, viceordföranden Olof Jansson 

samt ledamöterna Mattsson, T. söderlund och Wiklöf. 
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