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nr

7.

Enkel !råga

Herr Tal.man
Det torde stå klart vid dethär laget att landskapet Åland drabbas
oskäligt hårt av de pågående arbetskonflikterna. Hänvisas kan
bl.a. till att över etthundra åländska företag och nära åttahundra
arbetstagare och arbetsgivare 1 skrift bekräftar ovanstående.
Då många åländska företag, men speciellt de inom turist- och exportbranscherna, är i det närmaste lamslagna. med avseende å sin
verksamhet, väntar sig stora. grupper anställda och företagare,
att någon form av åtgärder vidtas !ör att !8rsöka råda bot på
det alltmer kritiska lägeto

Med stöd av 48 § 2 mom. landstingsordningen ber
skapsstyrelsen få ställa

föl~ande

~ag

att till land-

frågas

Avser landskapsstyrelsen vidta åtgärder om att
kontakta arbetsmarknadsorganisationer för att
försöka utverka någon form av dispens för att
Åland skall få en fungerande trafik- och f Örtullningsverksamhet från och till Sverige
under konfliktperiod.er? .

Mariehamn den 6 maj 1980.
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RaySCSderholm
landstingsman

Herr Talman

1979-80 Lt - Enkel fråga nr 7 - Svar.

Med anledning av landstingsman Ray Söderholms enkla fråga nr 7 till
landskapsstyrelsen angående eventuella åtgärder från landskapsstyrelsens
sida i tider av konflikter på arbetsmarlmaden för utverkande av erforderliga dispenser för upprätthållande av trafiken mellan Åland och
Sverige, meddelar landskapsstyrelsen följande:
Enligt 48 § 2 morn. landstingsordningen för landskapet Åland skall
enkel fråga gälla angelägenhet inom landskapsstyrelsens behöriget.
Landstingsrnan Söderholms enkla fråga faller utanför landskapsstyrelsens
behörighet av åtminstone följande skäl:
1. Ärenden angående kollektivavtal och medling i arbetstvister underlyder rikets behörighet enligt 11 § 2 mom. 9 ptmkten självstyrelselagen,
2. Landskapsstyrelsen är inte part i kollektivavtalsförhandlingarna mellan
berörda branscher, och
3. Landskapsstyrelsen upprätthåller inte någon trafik mellan Åland och
Sverige. Landskapsstyrelsen har därför inte sådan ställning att landskapsstyrelsen skulle kunna uppträda såsom sökande av dispens för upprätthållande av trafiken.
Landskapsstyrelsen är fullt medveten om att den rådande situationen är
synnerligen allvarlig. Landskapsstyrelsen har därför redan den 31 mars
detta år i skrivelse till arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfartsbranschen och till riksförlikningsmannen vädjat till parterna om en så
snabb lösning som möjligt av konflikten. Samtidigt är dock landskapsstyrelsen
av den åsikten att förhandlingar om och ingående av kollektivavtal ankommer
på vederbörande organisationer och deras medlerrnnar. Det förhållandet respekterar landskapsstyrelsen inom ramen för gällande lagstiftning.

MariehaJTm den 8 maj 1980.
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