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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1/1975-76 med anledning av ltm Lasse Wiklöfs m.fl.hemställningsmotion till landskapsstyrelsen om utredning och
planering beträffande framtida sysselsättning
och utbildningsbehov inom sjöfartsnäringen.
Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över ovannämnda framställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört chefen
för Sjömansförmedlingen i Marieharnn, Ulf Brottenberg, Sjömansunionens
ombud i Mariehamn, Ludvig Lönroth och personalchef Hans Holmström från
rederiaktiebolaget Gustaf Erikson, vördsamt framföra följande.
Någon direkt arbetslöshet inom sjöfartsnäringen synes för närvarande ej
föreligga. Däremot kan ett underskott på befälsutbildad personal konstateras.
Orsaken till befälsbristen beror synbarligen på att arbetsvillkoren är fördelaktigare i svenska rederier än i de åländska, vilket gör att nyexaminerat
svenskspråkigt befäl söker sig till rikssvenska fartyg, samt på att nyrekryteringen inom sjömansyrket negligerats. På grund av olikheter i arbetsförhållandena i de olika länderna är det att befara att landskapet Åland fortsättningsvis kommer att utbilda personal för andra länders handelsflottor.
Ett förhållande som arbetsmarknadsorganisationerna synbarligen ej i tillräcklig grad uppmärksammat.
Ytterligare är att befara att kapaciteten inom yrkesutbildningen av ekonomipersonal i framtiden kan leda till en viss arbetslöshet. För närvarande är
dock icke omskolningsbehovet speciellt akut inom sjömansyrket. Däremot
konstaterar utskottet att ett behov av fortbildning vad beträffar såväl
manskap som befäl föreligger.
Utskottet konstaterar sålunda att även om man i dagens läge ej kan peka på
en direkt arbetslöshet inom något av sjömansyrkena tyder utvecklingen på att
en arbetslöshet i synnerhet inom ekonomisektorn kan uppstå, samt vidare att
ett behov av vidareutbildning inom sjöfartsnäringen föreligger.
Emellertid kan dessa frågor ej lösryckas ur sammanhanget med motsvarande
problem inom hela den finska sjöfartsnäringen, utan måste frågorna lösas
gemensamt för hela landet.
Utskottet omfattar därför motionens hemställan och föreslår
att landstinget måtte hos landskapsstyrelsen anhålla om snara åtgärder för att den framtida sysselsättningen, utbildningsbehovet liksom omskolnings- och fortbildningsbehovet snarast blir ut-
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rett och nödvändig planering förverkligad .
Mariehamn, den 15 december 1975 .
På kulturutskottets vägnar:
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LRagna,1 Sander_? __ .-----~
ordförande
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( Johan Dahlman
sekreterare .

Närvarande i utskottet:Ordföranden Sanders,viceordföranden Fagerholm samt
ledamöterna Boman, Olof M. Jansson och öberg.

I

I

