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LAGUTSK01TETS BETÄNKANDE nr 19/1978-79 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till land

skapslag angående tillämpning av vissa för

fattningar rörande sjömäns arbetsavtal. 

över ovannämnda framställning har landstinget inbegärt lagutskottets yttrande 

och får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och lagbered

ningschefen Christer Jansson, vördsamt anföra. 

I' 

Lagutskottet har tillsammans med lagberedningschefen, som ej själv föredragit 

framställningen i landskapsstyrelsen, genomgått innehållet i samtliga sex 

riksförfattningar, som nu skall ingå i landskapslagen. Eftersom landstinget äger 

lagstiftningsbehörighet i 14.Jga om ''arbetsavtal, arbetsreglemente och läroav- 1 I 

tal" är det ·~roligt, att problem i behörighetshänseende knappast 

uppstår beträffande sjömanslagen och förordningen om ingående av arbetsavtal 

som avses i sjömanslagen. I regeringens proposition med förslag till ny sjö

manslag uttalas att förslaget uppgjorts så, att detsamma såväl till uppbyggnad 

som innehåll så noggrant som möjligt skulle motsvara lagen om arbetsavtal. Å 

andra sidan framgår emellertid också ur propositionen, att stadganden, som 

tilkommit för att skydda arbetstagarna, införts i lagen. Den allmänna principen 

i arbetslagstiftningen är den, att avvikelse genom avtal från lagstadganden 

som givits till skydd för arbetstagare icke får ske till arbetstagares nackdel, 

om inte av själva stadgandet antingen uttryckligen eller eljest ob~stridligen 

framgår, att det är dispositivt. Samtliga stadganden i sjömanslagen som avser 

att skydda arbetstagarna är således absoluta om inte uttryckligen blivit nämnt, 

att de är dispositiva. Till rikets lagstiftningsbehörighet har hänförts ärenden 

angående arbetarskydd och annan arbetslagstiftning med i 13 § 1 mom. 6 punkten 
nämnda undantag. För vinnande av enhetlighet och överskådlighet kan dock bestäm
melser av rikslagstiftningsnatur intagas i landskapslag. 
I fråga om förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg har 

lagutskottets tveksamhet beträffande behörigheten ändock varit större. Denna 

förordning har utfärdats med stöd av 8 § sjölagen, ett stadgandec som uttryck

ligen reglerar fartygs konstruktion, utrustning, bemanning och besiktning. Detta 

är otvivelaktigt offentlig sjörätt, som faller under rikets behörighet, I sjö

manslagens ikraftträdelsestadgande antyds emellertid, att förordningen om besätt

ningens bostadsutrymmen ombord på fartyg också förankrats i sjömanslagen. Den 

föregående förordningen angående sjömäns bostäder å fartyg hade uttryckligen 

utfärdats också med stöd av viss paragraf i 1924 års sjömanslag. På grund härav 

och då det uppenbarligen skulle vara värdefullt att bringa samtliga uppräknade 

komponenter i detta "lagpaket" under definitiv prövning, har lagutskottet slut

ligen anslutit sig till landskapsstyrelsens linje i ärendet. 
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Vad ovan anförts beträffande besättningens bostadsutr)Q1\lllen gäller också beträf-

allenasL · 
fande kosthållningen. Denna förordning är dock utfärdad/i stöd av ett stadgande 

i 1924 års sjömanslag och icke i stöd av sjölagen. I varje fall är det här inte 

fråga om fartygs konstruktion och utrustning. 

De tvenne sista författningarna som föreslås ingå i "paketet" är av mindre be

tydelse i sammanhanget . Möjligen är det fråga om rättsområden, som med god 

vilja kan hänföras till ärenden angående arbetsavtal. 

överhuvudtaget är det i framställningen fråga om författningar, som praktiskt 

sett inte kan formuleras mycket annorlunda än motsvarande stadganden i riket. 

Den här lagstiftningen angående arbets- och levnadsförhållandena ombord på far

tyg måste säkert vara enhetlig över hela landet. Internationellt sett och för att 

undgå icke önskvärd konkurrens, bör nog ifrågavarande regler och föreskrifter 

formuleras efter i stort sett samma linjer för alla fartyg. Utifrån sådana syn

punkter blir landskapslagar av den här typen, som dessutom kan komma att undergå 

ändringar utan ens landstingets medverkan, av sekundär betydelse för oss. A 

andra sidan måste det erkännas som värdefullt och av praktisk betydelse, att 

landstingets lagstiftningsbehörighet på olika områden preciseras och definieras. 

Under hänvisning till ovanstående föreslår lagutskottet förty vördsamt 

Mariehamn den 15 december 1978. 

att Landstinget skulle i oförändrad fonn 

antaga förslaget till landskapslag angående 

tillämpning av vissa författningar rörande 

sjömäns 

ordförande. 

Närvarande i utskottet:ordfö den Lindfors, viceordföranden Andersson och leda-
1 

moten Roald Karlsson ävensom ersättaren öberg. 

I I 

I 

I I 

I 

I' 
11 

I 

I 


