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LAGUTSKOTTETS BETÄNK.Al\'DE nr 12/1973-74
med anledning av ltm Göte Sundbergs m.fl.
hemställningsmotion till landskapsstyrelsen
oo å tgärder för ändring av stadgnndet i
10 § 2 mom. sjöwanslagen angående kvinnas
ålder för anställning på fartyg så att
åldersg:ränsen ändras f:rån 20 till 18 år.
Med an ledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget

inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följandei
utskottet omfattar i sak r10tionärernas åsikt om att lägsta anställ-

ningsålder för kvinna i sjötjänst borde vara 18 år. I riket arbetar
en l<ornmitte, i vilken också den åländska sjCfartsnäringen är representerad, med en revision av sjömanslagen sedan en längre tid. Kommitten
torde föreslå en sänkning av kvinnas anstä llningsålder till 18 år.
Det är dock inte möjligt att nu beräl{na, när kommi tteförslaget kommer
o.tt frnLlläggas.
En framställning från landskapsstyrelsen till sooiali;1inisteriet
ow ändring uv det aktuella. stadganc1et torde endast leda till e.tt ministeriet överläLlllar ftirslaget till den för ändamålet till.satta. komcitten, varfö.r en tidigare lösning av denne~ fråga s ep!lro. t kne.:ppast k:en
åstadkommas på det l3ätt notionärernc~ föreslår.
Landstinget har visserligen rätt att vtic'ka initiativ genom regerincen hes rilrsdngezi om lagstiftningsåtgärd enligt 15 § självstyrelselagen, l:len ett sådant initiativ skall gälla en "landskapet enskilt
rörande angelägenhet", vilket i detta fall inte kan anses vara fallet.
Utskottet finner därför att en ändring nv motionärernas förslag på
detta sätt inte kan kornm"J. i fråga.
På grund av det ovan anförda anser utsl{ottet att Landstinget ej nu
hnr skäl att påskynda en ändring av sjömans lagen i föreslaget avseend e.
Med hänvisning till det c förda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte förkasta motionen .
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