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1975-76 Lt - Mot. nr 8 - Fu . 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1/1975-76 med 

anledning av landstingsman Lasse Wiklöfs m.fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrelsen om 

utredning beträffande kosthållet på de åländska 

landsvägsfärjorna. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannämnda hemställ

ningsmotion. Utskottet, som i ärendet hört byråingenjören Göran Holmberg, får 

anföra följande. 

De landsvägsfärjor där besättningen utgörs av tre eller flera man är: 

m/s Vårdö 3 man; m/s Föglö 3 man; m/s Grisslan 5 man; och m/s Kökar 5 man. 

På samtliga dessa färjor handhas matlagningen av besättningen själv. Enligt 

gällande kollektivavtal utgör ersättningen för kosten 480 mark/mån. som i sin 

helhet beskattas såsom inkomst. Ersättningen erlägges även under den tid SJO

männen är lediga. Lönerna beskattas även i övrigt såsom för landinkomst . Ombord 

i m/s Tre l\1åsar med 12 mans besättning finns kock anställd. Besättningen på 

denna båt erlägger på sin inkomst sjömansskatt och erhåller under sin lediga 

tid kostersättning på 16 mark/dag. 

På de fyra förstnämnda färjorna är arbetsschemat upplagt så att färjan ligger 

stilla under frukosttid . Arbetspassen är också enligt avtal så ordnade att 

tjänstgöringen omfattar två dagar varefter följer fyra dagars ledighet. An
talet besättningsmän på m/s Kökar och m/s Grisslan är sådant, att en man kan 

avdelas till matlagning även under fartygets gång. 

Ovanstående framgår av en sammanställning som uppgjorts av trafikavdelningen. 

Vidare framhålles att kosthållsfrågan har diskuterats åtminstone med befäls

förbunden men att det tills vidare inte funnits anledning att ändra nuvarande 

system. Det tillämpade systemet är också likartat på andra arbetsplatser med 

ett fåtal anställda, varav som jämförelse kan nämnas lotsstationer och sjö

fartsstyrelsens förbindelsefartyg. 

I sammanställningen framgår även alternativ som kan tänkas ändamålsenliga och 

tillämpliga., Förutom anställande av särskild kock eller uppförande av service

byggnad i land, kunde t . ex . kosthållet ordnas genom utsändande av färdiga mat

portioner som uppvärmes ombord. 

Enligt utskottet kan på frågan läggas sociala och arbetshygieniska aspekter. 

Den är emellertid i första hand en avtalsfråga som borde klarläggas mellan 

parterna, Ålands landskapsstyrelse, såsom arbetsgivare och vederbörande arbets

tagare och deras fackförbund. Med hänsyn härtill och den utredning som pres

terats finner utskottet att landstinget icke i detta skede borde uttala sig 
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eller anföra särskilda rekommendationer som kunde föregripa eventuella förhand

lingar mellan parterna . Såsom en allmän princip vill utskottet dock uttala 

att det kan anses vara arbetsgivarens skyldighet att tillförsäkra arbetstaga

ren en tillfredsställande arbetsmiljö och tillgodose berättigade önskemål i 

dessa avseenden. 

Med hänvisning till det ovan anförda får finansutskottet vördsamt föreslå 

att hemställningsmotionen måtte förkastas. 

Mariehamn , den 11 
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ordförand 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet : ordföranden Häggblom, viceordföranden Eklund samt 

ledamöterna Jansson, Söderström och Wiklöf. 
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