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Statsrådet och chefen
för Kommunikationsdepartementet

Genom beslut den 7 oktober 1993 bemyndigade regeringen chefen för
Kommunikationsdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en
uppdrag lämna förslag till ändringar i sjöarbetstidslagen.att

Med stöd detta bemyndigande förordnades den l december 1993av
kammarrättslagmannen Valter Nilsson särskild utredare.att vara

Som förordnades den 16 december 1993experter direktören i
Sveriges Redaretörening Billy Fransson, direktören i Sveriges
Fartygsbefálsförening Christer Lindvall, avtalssekreteraren i Svenska
Sjöfolksförbundet Roger Sjöstrand, verkställande direktören i Svenska
Maskinbefälsförbundet Christer Themnér, avdelningsdirektören i
Sjöfartsverket Lars Tygesen och hovrättsassessorn Eva Westberg,
Kommunikationsdepartementet.

Till sekreterare förordnades fr.o.m. den januari1 1994 kammar-
rättsassessorn Raymond Grankvist.

Utredningen har antagit 1994 års sjöarbetstidsutredning.namnet
Jag får härmed överlämna betänkandet Sjöarbetstid SOU

1994:106. Uppdraget därmedär slutfört.
Experten Billy Fransson har lämnat särskilt yttrande,ett som

redovisas i betänkandet.

Göteborg i juni 1994

Valter Nilsson

Raymond Grankvist
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Sammanfattning

Mitt förslaguppdrag lämna till sådana ändringar i sjöarbetstids-är att
lagen 1970:105 rationell bemanningsorganisation ombord påatt en
fartyg medges samtidigt grundläggande sjösäkerhetskravsom
tillgodoses. åstadkomma detta kan enligt direktivenEtt sätt att attvara

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyn-ge som
digande under vissa förutsättningar besluta frånatt avstegom
sjöarbetstidslagens bestämmelser ordinarie arbetstid. direktivenIom

också det kan finnas anledning bredare till-sägs övervägaatt att en
lämpning föreslårlagen. Jag bemyndigande angivet slag.ettav av
Vidare föreslår jag lagen tillämplig sådana medlemmarpågörsatt av
besättningen fartyg helt eller delvis fartyget ellerpå hyrägerett som
det.

Avsteg från sjöarbetstidslagen

utredningen har diskuterats olikaInom tänkbara modeller för med-
givande från sjöarbetstidslagens regler ordinarieavstegav om
arbetstid. utgångspunkt har därvid varitEn beslutatt ett avstegom
inte skall strida grundläggande arbetsrättsliga principer. detImot
sammanhanget har det blivit nödvändigt beakta arbetstiden påatt att
sjöarbetsmarknaden i praktiken helt regleras kollektivavtal.genom

modell för jag föreslår innebär SjöfartsverketDen avsteg attsom
skall kunna medge från sjöarbetstidslagens regler ordinarieavsteg om
arbetstid under förutsättningar. det förstaFör skall det krävastre att

har förhandlat möjligheten göraparterna att avstegom genom
kollektivavtal innan ansökan in. Därutöver måsteavsteg etten om ges
utökat arbetstidsuttag förenligt med sjösäkerhetens krav.vara
Dessutom får medges endast tillfredsställande socialavsteg om en
standard kan upprätthållas för besättningen.

enligtEtt beslut denna modell får meddelas ävenavstegom om
arbetstiden för personalen regleras kollektivavtal, ettgenom men
sådant beslut innebär inte kollektivavtalet upphör gälla. Detatt att
skulle strida grundläggande arbetsrättsliga principer. Ettmot avstegs-
beslut får, det finns kollektivavtal arbetstiden, tillämpasettom om
först kollektivavtalet har upphört gälla och dess bestämmelsernär att
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arbetstid inte har s.k. förnågon efterverkan de enskildaom an-
ställningsavtalen. efterverkanMed kollektivavtalets reglerattmenas
lever vidare i de enskilda anställningsavtalen sedan kollektivavtalet har
upphört gälla. möjlighet sjöarbetsmarknadensEn äratt attannan

följa beslutet och träffar kollektivavtal iattparter ett nyttenas om
enlighet härmed. Se vidare bilaga 8 sist i betänkandet. Ett beslut-

får får förenastidsbegränsas och också med de villkoravstegom som
nödvändiga. Om meddelade villkor inte följs det enligtäranses

förslaget möjligt återkalla medgivandeatt ett avsteg.om
Beslut och återkallelse skall kunna överklagas hosavstegom om

regeringen.

tillämpningLagens på s.k. seglande delägare och med dem

jämställda

föreslår sjöarbetstidslagen tillämpligJag också sådangörs påatt
fartygpersonal ombord helt eller delvis fartyget ellerpå ägerett som

Nedan kallas hela denna förhyr det. seglande delägare. Somgrupp
lagen endast för arbete utförsdet gäller anställda.är Dettanu som av

innebär arbetstiden för seglande delägare helt oreglerad deäratt om
anställda. sjösäkerhetssynpunktinte kan betraktas Från detmåstesom

lika viktigt den enskilde besättningsmannen intedock arbetarattanses
i tillstånd han anställd eller därförär Jaguttröttat oavsett om anser

sjöarbetstiden försäkerhetsskäl kräver begränsas seglandeävenatt att
delägare.

Mitt förslag innebär seglande delägare jämställs anställdamedatt
det regleringen arbetstiden. Om arbetstiden förgäller denär av

anställda visst fartyg regleras kollektivavtal,på skallett genom
sålunda arbetstidsbegränsning gälla för seglande delägaresamma som

fartyget.arbetar på
föreslår Sjöfartsverket skall kunna medge dispens frånJag denatt

reglering arbetstiden skulle gälla för icke anställdav som annars en
skall skeseglande delägare. För så kunna krävs dock detatt att

föreligger det förenligt sjösäkerhetenssärskilda skäl och medäratt
sådant medgivande får tidsbegränsas förenaskrav. Ett och med

Om inte följs finnas möjlighetvillkor. villkoren bör det återkallaatt
medgivandet. Sjöfartsverkets beslut dispens respektive återkallelseom
skall kunna överklagas hos regeringen.

Med anledning förslaget seglande delägare skall föras inattav
under föreslår jag sjöarbetstidslagen tillämpliglagen också pågörsatt
sådana medlemmar redarens familj undantagna frånärsomav nu

10
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bruttodräktighetfartygtillämpning, dvs. de arbetar pålagens varssom
500.understiger

Ekonomiska konsekvenser

börföreslagna lagstiftningenhandläggning denSjöfartsverkets av
de fall det meddelasför befintliga Iinomskekunna resurser.ramen

minskadekan detta leda tillfrån sjöarbetstidslagenbeslut avstegett om
konsekvenserenskilda rederiet. Vilkaför detbemanningskostnader

i helhetfå för rederibranschen desskommertillmöjligheten attavsteg
beslutantaletAllmänt torde dock kunnaomöjligt sägasär attatt ange.
inomhar diskuteratsalternativa modellerblir få. Deavsteg somom

effekter förpositiva ekonomiskabedömts hahar inteutredningen mer
föreslagna.denbranschen än nu

sjöarbetstids-skall omfattasseglande delägareFörslaget att avom
förkostnaderbeaktansvärdainte medföra någraregler tordelagens

rederinäringen.berörda delar av

Ikraftträdande

kraft den juliskall träda i 1författningsändringarnaföreslårJag att
dock enligt förslagetbestämmelser skallSjöarbetstidslagens1995.

jämställda först fr.o.m.med demseglande delägare ochtillämpas på
1995.oktoberden 1

ll
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Författningsförslag

1 Förslag till lag ändring i sjöarbetstidslagenom
1970: 105

Härigenom föreskrivs i fråga sjöarbetstidslagen 1970:105om
dels 13, 18 och 20 §§ skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas paragrafer, 14att tre nya
b och 20 §§, följande14 lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag in-med de Denna lag tillämpas, med deäger,
skränkningar i 2 inskränkningar i 2som anges som anges
tillämpning skeppstjänst. skeppstjänst.på på

Med skeppstjänst förstås i Med skeppstjänst iavses
denna lag arbete denna lag sådant arbetesom person, som en
vilken anställd svensktär på vilken anställdär på ettperson,
fartyg, för fartygets räkning svenskt fartyg, för fartygets
eller eljest förmanspå grund räkning eller på grundav annars
uppdrag utför ombord farty-på förmans uppdrag utförav om-

eller på ställe. bord fartygetpå eller någotpåget annat
ställe.annat

Som skeppsdänst ävenanses
sådant arbete förutförssom
fartyget inteav en person som

anställd dettapáär men som
helt eller delvis fartygetäger
eller hyr det.

13
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FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

tillämpning lagens tillämpningFrån lagens Franun- un-
dantasdantages skeppstjänst skeppstjänst utförsut-som som

föres av av
befälhavaren,denne dennebefälhavare, utomutom omom

minst anställdaminst anställda ärär tretre personerpersoner
fartyget,fartyget, pâpå

maskinchef, hans skepps- maskinchefen, han inte ärom om
maskinbefäl ombord ochtjänst indelad i vakter,är ensamt

hans skeppstjänst indeladinte är
i vakter,

främste hans han inteöverstyrmannen,styrman, om om
endei ombord ochskeppstjänst indeladär är styrmannen

skeppstjänsthans inte indeladvakter, är
i vakter,

för förestándaren förföreståndare ekonomi- ekonomi-
avdelningen,avdelning, denne denneutomutom omom
minstanställda anställdaminst ärär sex personersex personer
inom avdelningen,avdelningen,inom

läkare,läkare,
musiker,musiker,

anställdden uteslu-den anställd uteslu- ärär somsom
för meddelameddela tande under-tande för under- attatt

visning,visning,
medlem redarens familj,av

bruttodrälctighetfartygetsom
understiger 500.

lagens tillämpningFrånlagens tillämpningFrån un-un-
dantas skeppstjänstdantages skeppstjänst på ävenäven

ñskefartyg det användsfiskefartyg användesdet närnär
eller fartygsådantoch fartygsådant som somsomsom

verksamhetanvänds tillanvändes till verksamhet ärsomome-
omedelbart förbunden medfiske,delbart förbunden med
fiske,

räddningsfartyg deträddningsfartyg det närnär
sådant,användsanvändes sådant, somsom

fitidsfartyg.lustfartyg.

l lydelse 1989:991.Senaste

14
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ytterligare undantag från Ytterligare undantag får göras
tillämpninglagens får kollektivavtal,göras pågenom som
kollektivavtal, arbetstagarsidanpå har slutits ellergenom som

arbetstagarsidan slutits eller godkänts organisation,av en
godkänts organisation, vilken vilken är centralattav anse som

central arbets- arbetstagarorganisationär enligtatt anse som
tagarorganisation enligt lagen lagen 1976:580 medbe-om
1976:580 medbestämman- stämmande i arbetslivet.om
de i arbetslivet.

Har redaren eller Omägaren redaren eller ägarenav av
svenskt fartyg helt eller del- svenskt fartyg helt ellerett ett

vis upplåtit driften fartyget delvis har upplåtit driftenav av
till utlänning, får regeringen fartyget till utlänning, fåren en
eller den myndighet regeringen eller den myndighetsom rege-
ringen bestämmer efter ansökan regeringen bestämmer eftersom

redaren eller, denne är ansökan redaren eller,av om av om
utlänning, medgeägaren denne utlänning,är ägarenatt
denna lag helt eller delvis inte medge lagen helt eller delvisatt
skall gälla i fråga fartyget. inte skall gälla i fråga farty-om om

medgivandeEtt skall begränsas Ett medgivande skall be-get.
till viss tid och förenas med de till viss tid förenasgränsas och
villkor behövs. med de villkor behövs.som som

fråga förutsättningarnaI för medgivande, underrättelse-ettom
skyldighet, ändrade villkor och återkallelse medgivande gällerettav
59 § andra och tredje styckena sjömanslagen 1973:282.

Regeringen får förordna, Regeringen får föreskriva,att att
denna lag skall gälla lagenpå skallinte gälla fartygpå

tillhörigt fartyg. Om tillhör Om detstaten staten.som
synnerliga föreligger,skäl får föreligger synnerliga fårskäl,
regeringen eller myndighet regeringen eller den myndighetsom
regeringen bestämmer i regeringen bestämmeräven ävensom
övrigt medge undantag från i övrigt medge lagen inteatt
tillämpningen lagen. skall gälla fartyg.pá visstettav

l detta fall skall dock fjärde
stycket sista meningen tillämpas

frågai tidsbegränsning ochom
villkor.

15
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

förstås med denna lag medI denna lag I avses
utförsjöman: den utför sjöman: den somsom

vilkenför vilken lagen skeppstjänst för lagenskeppstjänst
gäller, gäller,

ekonomipersonal: personalekonomipersonal: personal
anställd för besättning-anställd for besättning- ärärsom som

förpläg- eller förpläg-eller passagerarnasens passagerarnas ens
uppassning, förning eller uppassning, för andra ning eller andra

har samband med sysslor har samband medsysslor somsom
eller för expedi-sådant eller för expedi- sådant arbetearbete

lik- tionsgöromål eller lik-tionsgöromål eller annanannan
tjänstgöring,nande tjänstgöring, nande

dagman: sjöman skepps- sjömandagman:vars en vars
skeppstjänst indelad itjänst indelad i vakter och inte ärär

tillhör radio- eller eko- och tillhörvakter intesom som
nomipersonalen, radio- eller ekonomipersonalen,

passagerarfartyg: fartyg passagerarfartyg: fartygettsom
passagerarfartygscertifikat, passagerarfartygscer-har harsom

tifikat,
tiden från klockan 0 till tiden från klockan 0 tilldygn: dygn:

klockan 24, klockan 24,
fast period sju fast period sjuvecka: vecka:av en aven

följande följande dygn,varandra dygn, varandrapå på
färdsättoavbruten gång: färdsättoavbruten gång: ettsom

kännetecknas fartyget kännetecknas fartygetatt attav som av
eller kom- hamn elleranlöper hamn anlöper någoninteannars

i beröring med land under kommer i beröring medmer annars
tidlängre tid 2 timmar vid något land under längre 2 tim-änän

tillfälle,tillfälle, vid någotmar
frånlokalfart: till eller till ellerlokalfart:resa en resa

fartyg,svensk hamn med med fartyg,från svensk hamnvars
understigerbruttodräktighet bruttodräktighet understigervars

för-500, vilken under vanliga under vanliga för-500, vilken
kräver 12 12hållanden hållanden kräverän inte änmer mer

timmars oavbruten oavbrutengång, timmars gång,

2 lydelse 1988:50.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

närfart: fart, dock lokal- närfart: fart, dock lokal-inte
fart, inom Sveriges sjöterrito- fart, inom Sveriges sjöterrito-

Östersjön Östersjönrium eller i rium eller iannars annars
med dennaeller sjöfartsför-i eller i farvatten står i .gö-som

Östersjönbindelse varande farvatten in- förbindelse med in-
nanför linjen Trondheimsfjor- nanför linjen Trondheimsfjor-
den-Shetlands nordpynt, däri- den-Shetlands däri-nordpynt,
från till 11° västlig från till västligvästerut västerut 11°
longitud, därifrån längs denna longitud, därifrån längs denna
longitud Irlands västkust longitud Irlandsöver västkustöver
till 48° nordlig latitud och däri- till 48° nordlig latitud och däri-
från längs denna latitud från längs latitudösterut dennaösterut
till Brest, till Brest,

oceanfart: fart oceanfart: fartbortom den för bortom den
närfart linjen.angivna linje för närfart.som anges

Fartyg under hela fartygEtt underanses resa anses en
tiden användas i den vidsträck- hela tiden användas i denresa

fart omfattar. vidsträcktaste farttaste som resan som resan
Hänsyn dock till sådan omfattar. Hänsyn skall dock intetages
oförutsedd utsträckning till sådan oförutseddtasav resan

föranledes sjö- utsträckning för-storm,som av av resan som
skada eller nödsituation. anleds sjöskadastorm,annan av en en

eller nödsituation.någon annan
Förordnande enligt kap. 81 § förordnandeEtt enligt kap.1

andra meningen fartygssäker- 8 § andra meningen fartygs-
hetslagen 1988:49 gäller även säkerhetslagen 1988:49 gäller
vid tillämpningen sjöarbets- vid tillämpningen sjö-ävenav av
tidslagen i den förordnan-mån arbetstidslagen i den för-mån

betydelsedet har för tillämp- ordnandet har betydelse för
ningen. tillämpningen.

Vid beräkningen arbetstid När arbetstid beräknas skall,av
undantages, i fall i de fall i 8utom utomsom som avses

i 8 dels måltidsrast, undantas dels måltidsrast, delsavses
dels uppehåll i skepps- uppehåll iannat skeppstjänsten,annat
tjänsten, sjömannen enligt sjömannen får avlägsna sigom om
förmans besked får avlägsna sig från arbetsplatsen under uppe-
från arbetsplatsen under hållet och detta minstuppe- varar
hållet och detta minst timme.1varar
1 timme.
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

Från de begränsningar Från de begränsningarsom som
föreskrives i 4--9 §§ får föreskrivs i 4--9 §§ fåravsteg avsteg

kollektivavtal,göras kollektivavtal,görasgenom som genom som
tillkommit i den ordning har tillkommit i ordningdensom

i 2 § tredje stycket. i 2 § tredje stycket.anges som anges
Om kollektivavtal harinte

kunnat träffas visstettom av-
från 4-9 får regeringensteg

eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer medge av-

gällerDetta dock barasteget.
förenligt medåravstegetom

sjösäkerhetens krav och till-en
fredsställande social standard
kan upprätthållas för sjömän

berörs det. sådantEttsom av
får beslutas ävenavsteg om

arbetstiden regleras genom
kollektivavtal beslutet får imen
sådant fall tillämpas först när
kollektivavtalet längreinte har

råttsverkan.någon Ett med-
givande får begränsas till viss
tid och förenas med de villkor

behövs.som

14 §a
föreskrivs kollektiv-Det isom

avtal I] ellerisom avses
§13 skall tillämpas också på en

sådan 1 §iperson som anges
tredje stycket.

Om det finns särskilda skal
och det förenligt med .sjösa-år
kerhetens krav får regeringen
eller den myndighet som rege-

bestämmer medgeringen att
arbetstiden för sådanen person

får vadöverstigasom nu avses
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

gäller. sådantEttsom annars
medgivande får begränsas till

tid och förenas med deviss
villkor behövs.som

b §14
medgivandeEtt iavsessom

2§ stycket,sjätte 13 § andra
stycket eller 14 § andra styck-a

får återkallas regeringenet av
eller den myndighet som rege-

bestämmer, villkorringen om
har meddelats för det intesom

följs eller väsentligaannars
förutsättningar för medgivandet

ändrats.har

Befalhavare uppsåtligen befälhavareEn uppsåt-som som
oaktsamhet användereller ligen eller oaktsamhetav av an-

sjöman till skeppstjänst i strid vänder sjöman till skepps-en
denna lag eller föreskrift för tjänst i strid denna lag ellermot mot

tillämpningen lagen dömes föreskrifter för tillämpningenav av
till böter. Detsamma gäller den skalllagen dömas till böter.

grund arbetsförhål-på gäller denDetsamma påsom av som
landena har den arbetsledande grund arbetsförhållandenaav
ställning tillkommer har den arbetsledande ställningsom annars
befälhavare. tillkommer befäl-som annars en

havare.
Till böter dömes redare Till böter skall dömasäven även en

eller i redarens ställe redare eller inågonannan som annan som
har haft befattning med fartyget, redarens ställe har haft befatt-

han därvid känt till eller ning med fartyget, hanom om
bort känna till överträdelsen. därvid har känt till eller bort

tillkänna överträdelsen.
§En Iiperson som avses

tredje stycket skall dömas till
böter, han uppsåtligen ellerom

oaktsamhet utför skeppstjänstav
strid denna lag eller före-i mot
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skrifter för tillämpningen av
lagen

Till böter dömes den Till böter skall dömasdensom
som

bryter 15 § första uppsåtligen eller oakt-mot av
stycket eller § andra stycket,17 samhet bryter 15 § förstamot

stycket eller §17 andra stycket,
i strid 15 § andra i strid 15 § andramot mot

stycket någon stycketvägrar uppsåtligen nå-vägraratt taga
del anteckningarna, del anteckningar-att taav gon av

na,
uppsåtligen eller oakt- uppsåtligen eller oakt-av av

samhet lämnar oriktig eller samhet lämnar oriktig eller
vilseledande uppgift i anteck- vilseledande uppgift i anteck-
ningar arbetstid, ningargär- arbetstid, gär-om om om om
ningen belagd med straff iär ningen inte belagd med straffär
brottsbalken. i brottsbalken.

Om den fått med- Om den har fått med-ett ettsom som
givande enligt 2 § fjärde stycket givande enligt 2 § fjärde stycket
eller fartygets befälhavare eller fartygets befälhavareupp- upp-
såtligen eller oaktsam- såtligen eller oaktsam-av grov av grov
het åsidosätter föreskriven het åsidosätter föreskrivenen
underrättelseskyldighet eller underrättelseskyldighet eller

villkornågot i medgivandet, villkornågot i medgivandet,
döms han till böter. skall han dömas till böter. Det-

gäller villkorsamma om. som
2 §i sjätte stycket åsido-avses

sätts.

3 Senaste lydelse 1989:991.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§20 a
skallbeslut enligt 14 b §Ett

gälla omedelbart, det inteom
beslutetföreskrivs inågot annat

skalleller den myndighet som
överklagande förord-pröva ett

annat.nar

lag i kraft den juli 1995.Denna träder 1
tredje skall dock tillämpasbestämmelserna i 1 § stycketDe nya
1995.först från och med den 1 oktober

§ medlemmar redarens familjäldre bestämmelserna i 2De om av
skall till september 1995.gälla utgången av
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2 Förslag till förordning ändring i sjöarbetstids-om
kungörelsen 1970:550

Härigenom föreskrivs 2 § sjöarbetstidskungörelsen 1970:550 skallatt
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sjöfartsverket fdr medge Sjöfartsverket detprövar närun-
dantag enligt 2 § sjätte stycket gäller sjöarbetstidslagen
andra punkten sjöarbetstidslagen 1970: 105 frågor om
1970:105. undantag enligt 2 § sjätte

stycket andra meningen,
enligt 13 § andraavsteg

stycket eller 14 § andra styck-a
et,

återkallelse enligt 14 b
Sjöfartsverkets beslut får Sjöfartsverkets beslut falli

överklagas hos regeringen. får överklagas hossom nu avses
Ävenregeringen. arbets-en

tagarorganisationfár överklaga
sådant beslut deni mánett

saken medlemmarnasrör in-
tresse.

Denna förordning träder i kraft den juli1 1995.

Senaste lydelse 1991:1882.
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OCHBAKGRUNDI

FAKTAREDOVISNING

ochUtredningsuppdraget1

utredningsarbetet

bifogas bilagautredningsarbetet, vilkaför sägsdirektivenI som
reglerar vaktgång,i sjöarbetstidslagenbestämmelserdebl.a. att som

möjlig-begränsarövertid i vissa avseendenarbetstid ochordinarie
Syftet med utred-fartyg till sjöss.rationell drifttillheterna aven

förslag till sådana författnings-lämnaenligt direktivenningen är att
fartygbemanningsorganisation ombord pårationelländringar att en

tillgodoses.grundläggande sjösäkerhetskrav Ettsamtidigtmedges som
regeringenenligt direktivendetta kanåstadkommasätt attatt vara ge

bemyndiganderegeringen bestämmermyndigheteller den attsom
sjöarbetstidslagensfrånförutsättningar beslutavissaunder avstegom

anslutning härtill ocksåordinarie arbetstid. I sägsbestämmelser attom
anledningutgångspunkter kan finnas övervägadet från att ensamma

tillämpning lagen.bredare av
vid årsskiftet, korn ganskainleddesUtredningsarbetet, snart attsom

bemyndigandeåstadkommaförutsättningarnainriktas på ettatt av
arbetsrättsliga aspekterna påtill deledde bl.a.nämnda slag. Detta att

Arbetstagarsidansfick undersökas.lagstiftningsâtgärdsådanen
reglersjöarbetstidslagensdärefter frågan låtaväckte attexperter om

seglande delägare.s.k.omfatta även
samtligavarvid oftasthaft sammanträden,har sjuUtredningen

utredningens sekreterarejag ochdeltagit. Vidare harharexperter
förRedareföreningför Sverigesordförandensammanträffat med

studiebesök ombordSWEREF gjortpassagerarfartygmindre ettsamt
tankfartyg.svensktpå ett

Arbetarskyddsstyrelsenmed bl.a.haft kontakterUtredningen har
Sjøfartsdirektorateti Norge.medoch
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2 Gällande bestämmelser

detta kapitelI lämnas översiktlig redogörelse för de olika för-en
fattningar betydelseär för utredningsarbetet.som av

l Sjöarbetstidslagen

Arbetstiden fartygpå svenska regleras i Sjöarbetstidslagen 1970: 105.
Lagen tillämpas skeppstjänstpå 1 §. Med skeppstjänst förstås arbete

vilken anställd fartyg,är på svenskt för fartygets räkningsom person,
eller eljest på grund förmans uppdrag utför ombord fartygetpåav
eller ställe.på annat

Från lagens tillämpning i 2 §görs undantag för skeppstjänst som
utförs bl.a. befälhavare, denne minstutom ärav treom personer
anställda fartyget,på maskinchef och främste derassamt styrman, om
skeppstjänster inte indeladeär i vakter och de inte ende maskinistär
respektive ende ombord. Undantag vidare bl.a. förstyrman görs
medlem redarens familj, fartygets bruttodräktighet understigerav om
500. lagensFrån tillämpning undantaggörs föräven skeppstjänst på
fiskefartyg, räddningsfartyg lustfartyg med lustfartygsamt avses
fartyg används för fritidsändamål.som

Ytterligare undantag från lagens tillämpning får göras genom
kollektivavtal arbetstagarsidanpå har slutits eller godkäntssom av en
organisation är central arbetstagarorganisation enligtattsom anse som
lagen 1976:580 medbestämmande i arbetslivet MBL.om

Regeringen får förordna lagen inte skall gälla fartygpå ägsatt som
Vidare får regeringen eller myndighetstaten. regeringenav som

bestämmer i övrigtäven medge undantag från tillämpningen lagenav
det finns synnerliga skäl. Ett sådant bemyndigande har lämnatsom

Sjöfartsverket.
Sjöarbetstidslagens bestämmelser ordinarie arbetstid återfinns iom

4-9 §§. De indeladeär i två avsnitt; dels regler ochom ocean-
närfart 4-7 §§, dels regler lokalfart 8-9 §§.om

Sjöarbetstidslagen bygger liksom arbetstidslagen 1982:673 på
principen 40 timmars arbetsvecka. Detta kommer till uttryck i §4om

maximerar den ordinarie arbetstiden för dagman, dvs. sjömansom
tjänst inte indelad iär vakter och inte tillhör radio- ellervars som
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och till 40 timmar itill 8 timmar dygnetekonomipersonalen, om
sjöss dock vissa arbetsuppgifterfartyg till måsteveckan. När ärett

besättningen därför indelad ikontinuerligt. delEn ärstor avpassas
vilket innebär sjömäntrevaktssystemetvanligastevakter. Det är att tre

grund vaktsystemen kan denunder dygnet. Påavlöser varandra av
i veckan. Vaktindeladlängre 40 timmarordinarie arbetstiden bli än
särskilt vederlag,för dettakompenseras docksjöman ettgenom som

fritid i land 10 §.i formi första hand skall ges av
trevaktsindelad sjöman regleras iarbetstiden för 5ordinarieDen

huvudregel för vaktindelad sjömangällerEnligt detta lagrum somsom
och för sjöman tillhör radioperso-ekonomipersonaleninte tillhör som

arbetstiden får till högst 8 timmarordinarie uppgånalen denatt om
arbetstiden kan till 56den ordinarie uppgåinnebärdygnet. Detta att

timmar i veckan.
för arbete fartyg bruttodräktig-från 5 § på6 § undantagI görs vars

6 tillämplig krävs också500. § skallhet understiger För attatt vara
Östersjönsjöterritorium och iinom Sverigesi närfart fartfartyget går

Trondheimsfjorden-Shet-innanför linjenanslutande farvattenmed
västkust-Brest. sådana fall får dennordpynt-Irlands Ilands

till 24i 5 § uppgå högstarbetstiden för sjömanordinarie som avses
till sjöss. 6 § medgerföljd fartygetdygn i ärtimmar under två när

fast periodUnder tvåtvåvaktsindelning personalen.således omenav
överstiga 112arbetstiden dock inte timmar.får ordinarieveckor den

ekonomipersonal. sjömän i dennaför För§ finns särreglerI 7
närfart tilli och uppgåordinarie arbetstidenkategori får den ocean-
passagerarfartyg56 timmar i veckan pådygnet ochhögst 9 timmar om

Bestämmelsen tillämpasfartyg.8 timmar dygnet påoch till annatom
vaktfri personal.Vaktindelad ochbådepå

med fartygeller från svensk hamnlokalfart resa tillBeträffande
under vanliga för-överstiger 500 ochbruttodräktighet inte somvars

sjöarbetstids-skiljer12 timmars gånginte kräverhållanden änmer
svensk hamn. I lokalfart inomrespektivelokalfart inomlagen på utom

arbetstiden enligt huvudregeln uppgåordinariesvensk hamn får den
inte40 timmar i veckan,dygnet och9 timmartill högst rasterom

får den ordinarielokalfart svensk hamn§. Iinräknade 8 utom
56 timmar itimmar dygnet ochtill högst 10arbetstiden uppgå om

besättningskategorier.för alla9 §. Reglernaveckan är gemensamma
§§ får enligt 13 §föreskrivs i 4-9begränsningardeFrån som

slutitsarbetstagarsidan harkollektivavtal,görasavsteg somgenom
arbetstagarorganisation.centraleller godkänts av en

8040 timmar i veckanarbetstid överstigerordinariedenFör som
tvåvaktsindelade kompen-tvåveckorsperiod förfasttimmar under en

vederlag 10 §. Veder-personalen, nämnts ovan, genomsomseras
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i form fritidlaget i hamn. Genom kollektivavtal, harges av som
slutits eller godkänts central arbetstagarorganisation, det dockärav en
möjligt komma vederlaget skallöverens på någotatt att annatom ges
sätt.

§ föreskrivsI 11 övertidsarbete inte bör förekomma regelbundetatt
och övertid inte får med 13 timmar i veckan.än Detatt tas ut mer
finns dock möjlighet kollektivavtal, har slutits elleratten genom som
godkänts central arbetstagarorganisation, besluta övertid fårattav en

med ytterligare timmar i5 veckan, dvs. sammanlagt 18 timmar.uttas
övertidsbegränsningenFrån undantas enligt 11 § tredje stycket vissa

former skeppstjänst sådan karaktär de inteär kanattav som av
uppskjutas. Det gäller skeppstjänst nödvändig förär avvärjaattsom
fara för fartyg, liv eller gods, lämnande viss hjälp enligt sjölagenav
riksdagen har nyligen antagit sjölag: 199394:195, bet.en ny prop.
199394:LU31, rskr. 199394:393, SFS 1994:1009, deltagande i
sådan övning med säkerhetsanordningar skall företas enligt lagsom

författning,eller nödvändig vakttjänst i hamn, åtgärd krävsannan som
myndighet i hamn, föranledsåtgärd besättningen blivitattav som av

minskad under åtgärd inte tål uppskov ochsamtresan annan som som
inte har kunnat utförasplaneras på tid.att annan

Enligt 12 § får sjöman åläggas högst 16 timmars skeppstjänst under
24 timmar i följd. sjömanFör under 16 finnsår specialregelen som
föreskriver minst 9 timmars sammanhängande vila varje dygn under
tiden mellan klockan 20 och klockan sjömanAnnan skall under 24

i följdtimmar beredas tillfälle vila under sammanhängande tidatt en
tillräcklig längd. Vidare föreskrivs i 12 § tredje stycket denattav som

ålägger anställd skeppstjänst skall skälig hänsyn till arbetstid ita annat
arbete den anställde utför för arbetsgivare. Dessasom samma
begränsningar arbetstidsuttaget hindrar dock inte sjömanattav en

skeppstjänståläggs nödvändig för avvärja hotande fara förär attsom
fartyg, liv eller vissgods, hjälp lämnas enligt sjölagen elleratt att en
sjöman deltar i sådan övning med säkerhetsanordningar skallsom
företas enligt lag eller författning.annan

fartyg skall förasFör anteckningar arbetstid enligt föreskrifterom
tillsynsmyndigheten §. Sjöfartsverket,15 tillsynsmyndig-ärav som

het, har utfärdat sådana föreskrifter. Sjömannen har delrätt att ta av
anteckningarna.

Befälhavare, uppsåtligen eller oaktsamhet användersom av en
sjöman till skeppstjänst i strid lagen eller föreskrifter förmot
tillämpningen lagen tilldöms böter. Detsamma gäller denav som
grund arbetsförhållandena har den arbetsledande ställningav som

Äventillkommer befälhavare. redare eller iannars annan som
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redarens ställe har haft befattning med fartyget döms till böter, hanom
har känt till eller bort känna till överträdelsen 18 §.

Straff enligt 18 § skall inte dömas det visas brist harut, attom
uppkommit i bemanningen under pågående och det inte haren resa
varit möjligt i besökta hamn komplettera bemanningenatt senast
19 §.

Den förinte anteckningar arbetstid enligt tillsynsmyndig-som om
hetens föreskrifter eller inte håller anteckningarna tillgängliga vid
tillsynsförrättning, döms till 20 §böter l. Det inte något kravanges
på uppsåt eller oaktsamhet för straff skall kunna dömasatt ut.
Bestämmelsen befalhavaren eller för anteckningarnaavser annan som

arbetstid.om
Till böter döms denäven uppsåtligen eller oaktsamhetsom av

lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i anteckningar arbetstid,om
inte gärningen belagd med straff i brottsbalkenär 20 § 3.om

2.2 Sjöarbetstidskungörelsen

Sjöarbetstidskungörelsen 1970:550 innehåller inga materiella regler
arbetstid.om

Enligt kungörelsen l § gäller sjöarbetstidslagen inte i fråga om
skeppstjänst fartygpå tillhör polisväsendet, försvarsmakten,som
kustbevakningen, Statens järnvägar Vägverket, Sjöfartsverket eller
Tullverket. I stället gäller i dessa fall arbetstidslagen.

Vidare föreskrivs i kungörelsen 2 § bl.a. Sjöfartsverket fåratt
medge undantag enligt 2 § sjätte stycket sjöarbetstidslagen, dvs. om
det finns synnerliga skäl, 3 § tillsyn efterlevnadenöversamt att av
sjöarbetstidslagen utövas Sjöfartsverket. Verkets beslut enligt 2 §av
sjätte stycket sjöarbetstidslagen får överklagas hos regeringen.

I det här sammanhanget kan också Sjöfartsverketnämnas enligtatt
förordningen 1991:1881 medgivande enligt sjöarbetstidslagen,om

frågor medgivande enligtprövar 2 § fjärde stycket sjöarbets-m.m. om
Äventidslagen. beslutsådana får överklagas hos regeringen.

2.3 Fartygssäkerhetslagen

Fartygssäkerhetslagen 1988:49 har till syfte säkerheten tillatt trygga
sjöss och innehåller bl.a. bestämmelser certifikat, sjövärdighet,0m
lastning, bemanning, arbetsmiljö, skyddsverksamhet och tillsyn. I
anslutning till lagen fartygssäkerhetsförordningenhar 1988:594
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förutfärdats. det följande redogörs lagens och förordningensl
bemanning.bestämmelser om

Enligt fartygssäkerhetslagen skall fartyg bemannat påett ettvara
§. varje passagerarfartyg för varjebetryggande 5 kap. 1 För ochsätt

med bruttodräktighet minst 20,fartygannat transporteraren av som
skall fastställas det minsta antal besättningsmängods eller passagerare,

i olika befattningar minimibesättning kan betryggan-som anses vara
ide från sjösäkerhetssynpunkt den fart fartyget används i ellersom

användas i 5 kap. §.5attavses
for vilket minimibesättning skall fastställas § fårfartyg enligt 5Ett

inte framföras innan sådant beslut har meddelats. fartyg forEttett
vilket minimibesättning har fastställts får vidare inte framföras, om
inte besättningen har den storlek och sammansättning i övrigt som

får inte framföras farti beslutet. Fartyget heller i någonanges annan
i beslutet 5 kap. 6 §.än som anges

Sjöfartsverket fastställer minimibesättning, förDet är utomsom
förfartyg eller brukas och inte användsägs statenavsom som

affärsdrift kap. §. Sjöfartsverket meddelar beslut5 7 Innan ett om
minimibesättning, skall verket samråda med organisationer som
företräder redare och ombordanställda. Det dock möjligt underär att
vissa förutsättningar meddela provisoriska beslut minimibesättningom

samråd med organisationerna 5 kap. 8 §. speciellaUnder vissautan
får fartygs befälhavareomständigheter också besluta fartygetett att

framföras besättningen inte uppfyller kraven i beslutetskall trots att
minimibesättning 5 kap. 10 §.om

minimibesättning får återkallas fartygetbeslut eller dessEtt om om
kan förutrustning har ändrats på ha betydelsesättett antassom

minimibesättningens sammansättning eller andra väsentligaom
förutsättningar för beslutet har ändrats kap. 9 §.5

Befälhavare och redare vid straffrättsligt böter ellerär ansvar
fängelse i högst månader förpliktade följa gäller ivadattsex som
fråga minimibesättning eller bemanningsföreskrifter 12 2kap. ochom
3 §§-

fartygs bemanning regeringen.Beslut överklagas hosettsom avser
provisoriskt minimibesättning fårEtt beslut dock inte överklagasom

13 kap. 3 §.

2.4 Fartygssäkerhetsförordningen

fartygssäkerhetsförordningen 1988:594 finns det bestämmelserI som
vidreglerar vad skall beaktas beslut minimibesätt-närmare som om

ning. Enligt förordningen skall det sålunda vid fastställande ettav
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fartygs minimibesättning särskilt beaktas hur arbetet fartyget är
organiserat, vad enligt lag eller avtal gäller personalenssom om
ordinarie arbetstid och, det gäller fartyg med passagerarfartygscer-när
tifikat, tillräcklig personal för sköta livbåtar, livflottar ochattom

livräddningsutrustning. Under under vanligaannan en resa som
förhållanden kräver timmarstolv ovbrutenän gång, skall fartygetmer
ha besättningså den kan delas in i det antal vakterstor atten som
behövs. Detsamma gäller i andra falläven sådannär är attresan
arbetet delas i skiftmåste 5 kap. 5 §.

Vidare föreskrivs bl.a. minimibesättning skall ha sådanatt en en
storlek och sammansättning fartyget får tillräcklig personal föratt
manövrering och navigering, for drift och övervakning maskineriet,av
for sådant nödvändigt fartygetunderhåll och dess utrustningav som
har betydelse för säkerheten, för brandskydds- och livräddnings-
tjänsten, för radiotjänsten for intendenturtjänsten 5 kap. 6 §.samt

varje befattningFör ingår i minimibesättningen skall densom
behörighet specialbehörighetoch fordras för utövaattanges som
befattningen 5 kap. §.7

beslut minimibesättningEtt gäller tills vidare. får dockDetom
meddelas för begränsad tid finnsdet särskilda skäl för detom
5 kap. §.17

2.5 Arbetstidslagen

2.5.1 Allmänt arbetstidslagenom

Allmänna bestämmelser arbetstid för anställda i land finns iom
arbetstidslagen 1982:673. gäller iLagen princip för varje verksamhet
där arbetstagare utför förarbete arbetsgivares räkning §.1 Vissaen
undantag från lagens tillämpning har dock gjorts. Bland annat
undantas arbete utförs arbetstagare med hänsyn tillsom av som
arbetsuppgifter och anställningsvillkor företagsledandehar eller
därmed jämförlig ställning. Vidare undantas skeppstjänst 2 §.
Regeringen eller myndighetden regeringen bestämmer får docksom
föreskriva lagen skall tillämpas skeppstjänstpå har undantagitsatt som
från sjöarbetstidslagen jfr sjöarbetstidskungörelsen.l §

ordinarie arbetstidenDen får till högst 40 timmar iuppgå veckan.
Denna huvudregel kompletteras regel detsäger näratt,av en som
behövs med hänsyn till arbetets eller arbetsförhållandena inatur
övrigt, arbetstiden får till högst 40 timmar iuppgå veckan i genom-
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snitt, för tid högst fyra veckor §.5 Något dygnsmaximumen av
föreskrivs inte.

Till skillnad sjöarbetstidslagen finns i arbetstidslagen be-mot
stämmelser jourtid. Om det på grund verksamhetens ärnaturom av
nödvändigt arbetstagare till arbetsgivarens förfogandestår påatt en

behovarbetsstället för vid utföra får jourtidarbete, medatt tas ut
högst 48 timmar arbetstagare under tid fyra veckor eller 50per en av
timmar under kalendermånad. Som jourtid inte tid dåen anses
arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning 6 §.

det finns särskilt behovNär ökad arbetstid, får övertid allmänav
övertid med högst 48 timmar under tid fyra veckor ellertas ut en av
50 timmar under kalendermånad, dock med högst 200 timmaren
under kalenderår 8 §. Vidare finns det möjlighet under vissaett att
förutsättningar s.k. nödfallsövertid 9 §. Med övertid förståsta ut
sådan arbetstid överstiger ordinarie arbetstid eller jourtid 7 §.som
Arbetsgivare skall föra anteckningar jourtid och övertid 11 §.om

ocksåI lagen bestämmelser arbetstidens förläggning. Blandges om
föreskrivs alla arbetstagare skall ha ledigt för nattvila 13 §.annat att

ledigheten skall ingå tiden mellan klockanI 24 och klockan 5.
Avvikelse härifrån får dock arbetet med hänsyn till dessgöras, art,om
allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter fortgåmåste

nattetid eller bedrivas före klockan eller efter 24.även 5 klockan
skallArbetstagarna också ha minst trettiosex timmars sammanhän-

ledighetgande under varje period sju §.dagar 14 Vidareom
föreskrivs dvs. sådana avbrott i dagliga arbetstidendenatt raster,
under vilka arbetstagarna inte skyldiga kvar arbets-är påatt stanna

förläggasstället, skall så arbetstagaren inte utför arbete femänatt mer
följdtimmar i 15 §.

Genom kollektivavtal har slutits eller godkänts centralsom av en
arbetstagarorganisation det möjligt antingen undantag frånär göraatt
lagens tillämpning i dess helhet eller frånavvikelser bestämmelserna

bl.a. ordinarie arbetstid och övertid 3 §. kollektivavtalKanom som
i 3 § inte träffas får Arbetarskyddsstyrelsen, det finnsavses om

särskilda skäl, avvikelse frånmedge bl.a. lagens bestämmelser om
ordinarie arbetstid övertid §.och 19 Till denna dispensregel
återkommer jag i avsnitt.nästa

finns vidare bestämmelser övertidsavgifterlagen tillsyn, straff,I om
Arbetarskyddsstyrelsenoch överklagande. och Yrkesinspektionen

tillsyn efterlevnaden lagen de föreskrifter harochutövar över av som
20 §.meddelats med stöd lagenav

Arbetsgivare uppsåtligen eller oaktsamhet har anlitat arbets-som av
i strid 5-10 eller 12-16 §§, avvikelse har gjortstagare mot utan att

enligt 3 § eller 19 döms till böter 24 §.
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Om arbetsgivare har bestämmelserna övertidöverträtt utanen om
ha stöd i kollektivavtal enligt 3 § eller ha fått dispens enligtatt att

19 skall särskild avgift övertidsavgift betalas. Avgiften tas uten
fysiska denden eller juridiska verksamhet iutövarperson somav

vilken överträdelsen har begåtts 26 §. övertidsavgiftFrågor om
allmän domstol efter ansökan allmän åklagare 27 §.prövas av av

2.5.2 Myndighetsdispens enligt 19 arbetstidslagen§

§ arbetstidslagen möjlighet till myndig-Som i 19nämnts ovan ges en
hetsdispens. kollektivavtal i 3 § inte träffas fårKan som avses
Arbetarskyddsstyrelsen, det finns särskilda skäl, medge frånavstegom

ordinarie arbetstid, jourtid, övertid, mertid, nattvila,lagens regler om
veckovila och raster.

Dispensmöjligheten subsidiär i förhållande till bestämmelsenär om
kollektivavtal, eftersom förutsättning föravvikelser genom en en

dispensprövning kollektivavtal inte har kunnat träffas. Dettaär att
följaktligen först förhandla möjligheteninnebär måsteatt parterna om
avvikelse med stöd kollektivavtal innan ansökangöraatt enav om

fogasdispens in. Till dispensansökan skall normalt också ettges
protokoll från förhandlingen vilket det framgår någon överens-attav

Skälet till dispensregelnkommelse inte har kunnat träffas. äratt
avvikelsersubsidiär i förhållande till bestämmelsen om genom

lagstiftaren förhindra Arbetarskyddsstyrel-kollektivavtal velatär att att
fatta i ärenden där vilketskall behöva beslut ärparterna ense,sen

tidigare fallet.var
Arbetarskyddsstyrelsen arbetstidens längd får inteBeslut rörav som

regeringenöverklagas 29 §. det möjligt hos överklagaDäremot är att
beslut nattvila, veckovila ochrör raster.som

dispensregeln har jag frånBeträffande den tillämpningennärmare av
TillämpningenArbetarskyddsstyrelsen fått reda följande. mycketpå är

restriktiv. ärenden till beslut.Det endast tiotal året gårär ett om som
Ärendenabifalls ungefär hälften. i endastAv dessa rör stort sett

övertid. från reglerna ordinariebestämmelserna Dispensom om
arbetstid inte flera de fall det mellan finnshar år. Igetts parterna

visst från lagens reglerkollektivavtal innebärett avsteg t.ex.som om
övertid, arbetsgivaren önskar det skall medges tillrättattmen

få dispens. Arbetarskyddsstyrelsenytterligare övertid, det integår att
dispositiva karaktärkonsekvens arbetstidslagens är, attattmenar en av

dispens inte kan har gjort undantagansökan prövas parternaen om om
dispensen framgårfrån lagen beträffande den fråga Dettasom avser.

Arbetarskyddsstyrelsens meninginte lagtexten följer enligtutan avav
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Seallmänna rättsgrundsatser. EG:s arbetstidsdirektiväven rapporten
19.Ds 1994:74 s.

2.6 Regler vilotider vidkör- och vägtransporterom

2.6.1 Allmänt

bestämmelser arbetstiden och dess förläggningDe finns iom som
främstarbetstidslagen tillgodose allmänt sociala synpunkterattavser

arbetärskyddssynpunkter.och Därutöver finns det särskilda be-
stämmelser har till syfte trafiksäkerhetsskäl reglera kör- ochattsom av
vilotiderna vid Dessa bestämmelser inte dispositivavägtransporter. är
och för både anställda ickegäller och anställda. Med hänsyn till jagatt
föreslår arbetstiden sjösstill skall regleras för s.k. seglandeävenatt
delägare finns det anledning något redogöra för dessa bestämmel-att
ser.

med EES-avtalet iI och trädde kraft den januari 19941 haratt en
EG-anpassning skett de svenska reglerna arbetstid och vilotidav om

trafik. Enligt förordningeni 1993:184 kör- och vilotider samtom
färdskrivare vid skall svensk förordningvägtransporter sålundasom
gälla bl.a. artiklarna 1,2 4-19och i rådets förordning EEG nr
382085 den 20 december 1985 harmonisering viss socialav om av
lagstiftning och rådets förordning EEGvägtransporterom nr
382185 den 20 december 1985 färdskrivare vid vägtransporter.av om

viss inhemsk trafikFör inte omfattas EG:s bestämmelser,som av
bl.a. taxitrafik, gäller tills vidare kungörelsen 1972:602 arbetstidom
vid m.m.ATK. Inom Kommunikationsdepartementetvägtransport,

dock ATK med regler.överväger ersättaattman nya
Vidare enligt förordningenskall 1993:185 arbetsförhållandenom

vid vissa internationella huvudbestämmelsernavägtransporter i den
europeiska överenskommelsen den juli 19701 arbetsförhållandenom
för fordonsbesättningar vid internationellavägtransporter AETR gälla

svensk förordning. AETR:s tillämpningsområde delsär trans-som
till eller från eller i transit länder tillträtt AETR,porter genom som

inte EES-avtalet,i för hela färden dåär parter transportenmen som
utförs med fordon registrerat i AETR-land eller EES-är ettsom en

dels sker till eller från land varkenstat, transporter ettsom som
omfattas AETR eller EES, vid färd inom EES med fordonettav som

registrerat i sådant s.k. tredjeland.är Bestämmelserna i AETRett om
kör- vilotidoch i alltöverensstämmer väsentligt med EG:s regler.
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I det följande lämnas översikt de EG-bestämmelseröveren om
körtid och vilotid gäller svensk förordning.som som

2.6.2 Förordning 382085EEG nr

Enligt artikel 2 gäller förordningen för inomvägtransport gemenska-
med lastat eller olastat fordon förär avsett transportpen som av

eller gods. Vid vissa internationella skallvägtransporterpassagerare
dock AETR tillämpas i enlighet med vad nämntssom ovan.

Förordningen gäller inte fordon eller fordonskombinationer avsedda
för godstransporter fordonets maximivikt högst 3,5är Inteton.om
heller fordon avsedda för högstär åttatransportsom av passagerare
omfattas regleringen. Undantag har vidare gjorts för vissa särskildaav
fordon, främst fordon används för allmännyttiga uppgifter artikelsom
4. Varje medlemsstat har dessutom möjlighet inom sitt territoriumatt
medge undantag för ytterligare fordonskategorier artikel 13.

Den dagliga körtiden, räknat mellan periodertvå föreskrivenav
dygnsvila eller period dygnsvila och veckovila, fåren av en av som
huvudregel tilluppgå högst nio timmar. får dockDen två gånger
under vecka förlängas till tio timmar. Som huvudregel gällersamma
också föraren efter dagars körning skall åtnjuta veckovila. Vidatt sex
andra internationella linjetrafik tillåtetän det medärpersontransporter
tolv kördagar. För tvåveckorsperiod får den totala körtiden inteen
överstiga 90 timmar artikel 6.

Efter fyra och halv timmars körning skall föraren minst 45taen en
minuter lång han inte påbörjar viloperiod. möjligtDet ärrast, om en

dela denna i flera minst 15 minuter. Underatt rast rasterupp om
får föraren inte utföra något arbete artikel 7.rasterna annat

Under varje tjugofyratimmarsperiod skall föraren ha dygnsvilaen
minst elva timmar i följd. Denna viloperiod får dock minskas tillom

nio timmar högst gånger vecka, förutsättningunder förarentre attper
kompenseras med motsvarande vilotid före utgångensenast av
påföljande vecka. Om denna möjlighet till minskning vilotiden inteav
utnyttjas får dygnsvilan delas i eller perioder,två treupp varav en
skall minst timmar.åtta Den sammanlagda dygnsvilan skall ivara
sådant fall uppgå till tolv timmar artikel 8.1.

Dygnsvilan skall vid tillfälle varje vecka ökas till veckovilaett en
sammanlagt 45 timmar i följd. Veckovilan får dock reduceras tillom

36 timmar, vilan fordonetspå eller förarens hemort eller tilltasom
24 timmar, vilan åtnjuts på någon Varje minskningort.om annan
skall kompenseras motsvarande viloperiod iuttagen ettav en samman-
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förehang utgången den tredje vecka infaller efter den veckaav som
vilandå reducerades artikel 8.3.

förareDen bryter reglerna körtid, dygnsvilamot raster,som om
och veckovila döms till penningböter 27 § förordningen kör- ochom
vilotider fárdskrivare vid vägtransporter.samt
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Kollektivavtal3

kollektivavtal1 Allmänt om

mellanskriftligt avtaldefinieras i 23 § MBLKollektivavtalet ettsom
arbetstagarorganisationarbetsgivare ocharbetsgivarorganisation eller

övrigtförhållandet ielleranställningsvillkor för arbetstagare omom
grundläggande krav förarbetstagare.arbetsgivare och Ettmellan att

allmänhetliksom avtal iskall till ståndkollektivavtal komma är --
§ framgår detdefinitionen i 23avtalsavsikt.har Av attparternaatt

förstauppfyllda. För detytterligare villkorkrävs ärdärutöver att tre
arbetsgivarsidan kankollektivavtal.ingå Påkan endast vissa parter
arbetsgivarorganisa-arbetsgivare ochenskildakollektivavtal ingås av

föreningföreträdasarbetstagarsidantioner medan måste avav en
kollektivavtal fordras därutövergiltigtarbetstagare. För att somvara

såledesKollektivavtaletkommit till skriftligt uttryck. äravtaletatt
anställningsvillkor elleravtaletformkrävande. Slutligen krävs att avser

och arbetsgivare.arbetstagareförhållandet i övrigt mellan
kollektivavtalet avtalsparterna.avtal bindermed vanligtI likhet ett

rättsverkningar.speciella Inomemellertid vissaKollektivavtalet har
för medlembindandesålundasitt tillämpningsområde avtalet ävenär

inträttdenneorganisationen, och dettaavtalsslutandei den oavsett om
inte hellertillkomst. Medlem kanefter avtaletsi föreningen före eller

organisationenutträdafrigöra sig från bundenhet att urgenom
26 § MBL.

Vanligt desyfte.inriktning och ärKollektivavtalen kan ha olika att
föranställningsvillkorenochreglering löne-syftar till generell aven

endadockAvtalen kanantal arbetstagare.obestämtett enavse
bestämmelserarbetstagare. Förutombefattning eller enskild somen

enskildaoch demellan arbetsgivarenhänför sig till förhållandet
endastinnehålla bestämmelseravtalen ocksåarbetstagarna, kan som

arbetsgivarenarbetsgivarorganisationen ellerförhållandet mellanavser
reglerexempel dettaarbetstagarorganisationen. Ett på äroch om

förhandlingarna skallbestämmelser hurförhandlingsordning, dvs. om
föras.

kollektiv-ianställningsavtal. reglerDeKollektivavtalet ingetär ett
hos honomarbetsgivaren och demellanförhållandetavtal rörsom

normativ verkan. Dets.k.har emellertidanställda arbetstagarna en
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innebär de bestämmer innehållet i de enskilda anställningsavtalen.att
Enligt 27 § MBL kan arbetsgivare och arbetstagare bundnaärsom av
kollektivavtal sålunda inte med giltig träffaverkan överenskommelse

strider avtalet. Att kollektivavtalets normativa regler övergårmotsom
anställningsavtalettill det enskilda och därmed återfinns såväl i detta

i kollektivavtalet brukar benämnas den dubbla konstruktionen.som
De regler i kollektivavtalet bara förhållandetrör mellan arbets-som
givarorganisationenarbetsgivaren och arbetstagarorganisationen stan-

organisationsnivåpå och påverkar inte anställningsvillkoren.nar
Beträffande dessa brukarregler tala obligatoriska regler.man om

Som föreskrivs i 26 §nämnts MBL kollektivavtal binderatt ettovan
medlem i den organisationen har slutit avtalet. Däremot sägersom
bestämmelsen inte kollektivavtalet skall tillämpligt också påatt vara
oorganiserade arbetstagare. Det emellertid sedvänjaär denpåen
svenska arbetsmarknaden arbetsgivare skall tillämpaatt etten
kollektivavtal han bunden på alla sinaär anställda,som oavsettav

fackligaderas organisationstillhörighet. Om arbetsgivaren inte har
slutit enskilt anställningsavtal med den oorganiserade arbetstagaren,ett

uttryckligen avviker från kollektivavtalet, kommer dess reglersom att
inflyta i den oorganiseradesäven anställningsavtal. I de arbetsrättsliga
lagar dispositivaär kollektivavtal, arbetstidslagen ocht.ex.som genom
sjöarbetstidslagen, brukar det också finnas bestämmelseen som
uttryckligen medger arbetsgivaren kan tillämpa kollektivavtalet påatt
den oorganiserade arbetstagaren.

3.2 Kollektivavtals efterverkan

Med kollektivavtal har efterverkan dessatt ett regler leverattmenas
vidare i de enskilda anställningsavtalen sedan kollektivavtalet har
upphört gälla. Anställningsavtalet fortsätter således hämta sittatt att
innehåll beträffande lön och andra anställningsvillkor från det
gamla kollektivavtalet under kollektivavtalslöst tillstånd. Attett
kollektivavtalen har denna verkan kan följd den dubblases som en av
konstruktionen.

Att kollektivavtalets bestämmelser löne- och andra anställnings-om
villkor i utsträckning efterverkanhar ostridigt i doktrinär ochstor
praxis. Beträffande efterverkan de avtalsbestämmelser innebärav som

från lagregelgör inte dispositiv föratt ärparterna avsteg en som
i anställningsavtalet kan frångås på central nivåparterna men som

råder dock viss tveksamhet. Exempel sådanapå lagregler be-är
stämmelserna i arbetstidslagen och sjöarbetstidslagen möjlighet attom

från respektivegöra lags bestämmelser ordinarie arbetstid.avsteg om
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Denna möjlighet sluta avtal på arbetstagarsidanäratt avstegom
begränsad till central arbetstagarorganisation.

Om kollektivavtalsparterna har utnyttjat sin frånrätt göraatt avsteg
arbetstidslagens bestämmelser ordinarie arbetstid,t.ex. om upp-

kommer således frågan vad skall gälla kollektivavtaletnär harsom
Skallupphört gälla. lagens bestämmelser gälla eller har kollektiv-att

avtalet efterverkan
Varken i eller lag finnsMBL någon det något hurpåannan svar

skall dessa fall. förarbetenapå I prop. 1974:148 93 tillman se s.
lagen 1974:981 arbetstagares till ledighet för utbildningrättom
uttalade departementschefen emellertid sådana kollektivavtalsbe-att

få vidarestämmelser borde leva under tillfälligt avtalslöst tillstånd om
det. skulleDetta dock gälla bara för-överensparterna var om om

hållandena inte pekade i någon riktning, någonderat.ex. attannan par-
hade kollektivavtalet för lagens regler skulle gälla.ten sagt attupp

Samtidigt förklarade departementschefen frågan kollektivavta-att om
lens fortsatta tillämpning under tillfälligt avtalslöst tillstånd borde
kunna överlämnas rättstillämpningen. Vidare uttalades i förarbetena
prop. 197879:175 137 till den upphävda lagens. numera
1979: 18 jämställdhet mellan kvinnor1 l och i arbetslivetmän attom

arbetsgivare bör ha möjlighet vid tillfälligt avtalslöstävenatten
tillstånd åberopa lösningden har valts i kollektivavtalettsom som
efter uppsägning har löpt i den det verkligen frågamån ärut, ettom
tillfälligt förhållandesådant och avtalet inte ihar syftesagts attupp
något skall gälla.annat

Arbetsdomstolen har i fall AD 1979 137 haft bedömaett attnr om
regleringen i avtal längre ordinarie arbetstid vecka änett om per
arbetstidslagens kunde tillämpas under tillfälligt kollektiv-även ett
avtalslöst tillstånd. Arbetsdomstolen konstaterade det inte fannsatt

frågan i lagtexten inte hellernågot på och förarbetena tillattsvar
vägledning.lagen någon Under åberopande praktiska över-gav av

kom domstolen framväganden dock till avtalets regler arbetstidatt om
hade efterverkan. Arbetsdomstolen underströk särskilt intagitdenatt

bakgrunddenna ståndpunkt det fråga tillfälligtmot att ettav var om
tillstånd tillade.avtalslöst och

förutsättning föreliggerDenna bland båda årannat parterom
inställda få tillpå stånd kollektivavtal. Bedömningenatt ett nytt
kan bli har deklarerat han inte villparten atten arman om ena
förlänga avtalet. dock inte säkertDet är sådan ensidigatt en
deklaration från sida alltid medför tillfälligtpartens attena
avtalslöst tillstånd inte kan föreligga.anses
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För kunna kollektivavtalavgöra aktuellt slag haratt ettom av nu
efterverkan det således avgörande betydelse detsynes vara av om
avtalslösa tillståndet tillfälligt eller ej.är Var går mellangränsen
dessa kollektivavtalslösatvå tillstånd emellertid inte helttyper av synes
klart.

Tilläggas kan i AD 1979 137 hade kollektivavtalet inteatt sagtsnr
for omreglering arbetstidsförläggningen grundpåutanupp av av

strandade löneförhandlingar. Hade avtalet för till ståndsagts attupp
ändring just arbetstiden det möjligt Arbetsdomstolenär hadeatten av

intagit ståndpunkt. Jämför uttalanden till förmån för dennaen annan
uppfattning Joachim Nelhans i Rättsläget på den svenska arbets-av
marknaden under tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd, Lag Avtals
skriftserie 1986 20 ff; i riktning SigemanToreävens. se samma
i Folke Schmidt m.fl., Löntagarrätt, reviderad upplaga 1994, 126s
och Reinhold Fahlbeck, Praktisk arbetsrätt, 108s.

3.3 Kollektivavtal sjöarbetsmarknadenpå

Som tidigare sjöarbetstidslagensnämnts är bestämmelser ordinarieom
arbetstid dispositiva på så de kan frångåssätt kollektivavtalatt genom
13 §. Denna möjlighet till från lagens bestämmelser haravsteg
sjöarbetsmarknadens utnyttjat i utsträckning. harDe ävenparter stor
träffat kollektivavtal med stöd 2 § tredje stycket sjöarbetstids-som av
lagen helt undantar arbetstagaren från lagens tillämpning. praktikenI
har detta medfört arbetstiden for i alla ombordanställdaatt stort sett
på svenska fartyg inte regleras sjöarbetstidslagen utangenom genom
kollektivavtal, låt dessa inte alltid i någon utsträckningstörreattvara
avviker från vad gäller enligt lagen.som

Mellan Sveriges Redareförening och respektive arbetstagarorganisa-
tion Sveriges Fartygsbefälsförening, Svenska Maskinbefálsförbundet
och Svenska Sjöfolksförbundet har sålunda slutits s.k. storsjöavtal för
de olika besättningskategorierna. Dessa avtal innehåller enhetliga
regler för arbetstagare. finnsstörre Därutöver det antaletten grupp av
avtal, bland s.k. ramavtal, vilka också slutits mellan Sverigesannat
Redareförening och de olika arbetstagarorganisationerna men som
innehåller bestämmelser avviker från storsjöavtalen. Vidare finnssom
det s.k. specialavtal har slutits mellan någon de ombordanställ-som av
das organisationer och enskilda arbetsgivare.

Avtalen gäller i minstregel För vissaår. avtal gäller desägsett att
inte viss tid före årskiftet gäller de ytterligare Om begäranår.ettupp

förhandling framställts före denna tidpunkt gäller del avtal ävenom en
efter årskiftet då med ömsesidigkortare uppsägningstid medanmen en
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andra avtal upphör gälla. Giltighetstider ochatt uppsägningsklausuler
i de olika avtalen oftaär samordnade. Nedan redogörs översiktligt för
bestämmelserna arbetstid i några de förekommandeom m.m. av
avtalen.

3.3. 1 Storsjöavtalen

Storsjöavtaletför befälhavare innehåller inte några regler arbetstid.om

Avtalen för och maskinbefälstyrman

Avtalet för maskinbefál innehåller inte några regler arbetstid förom
maskinchef undantagenär från sjöarbetstidslagen. I övrigt gällersom
följande.

För dagman denär ordinarie veckoarbetstiden 45 timmar helgfriper
arbetsvecka omfattande perioden måndag-lördag. Den ordinarie
arbetstiden dygn 8 timmarär under helgfria dygn måndag-per
lördag. Arbetstiden skall förläggas mellan kl. 6.00 och 18.00. Helgfria
lördagar vissa helgaftnar den ordinarieärsamt arbetstiden 5 timmar,

skall förläggas mellan kl. 6.00 och 13.00.som
Även vaktindelade ochstyrmän maskinbefil har ordinarie vecko-en

arbetstid 45 timmar helgfri arbetsvecka, omfattande periodenom per
måndag-lördag. Härutöver får dock för sjövaktstjänst ytterliga-tas ut

ordinarie arbetstid med högst 3 timmar på lördag ochre högst 8
timmar på ochsön- helgdag, dessa dygn sjödygnär eller ankomst-om
eller avgångsdygn. Den ordinarie arbetstiden 8 timmarär dygn.per
Arbetstiden skall förläggas mellan kl. 0.00 och 24.00. I hamn gäller

arbetstidsbestämmelser för dagmän. I storsjöavtaletsamma försom
finnsstyrmän också bestämmelser angående arbetstiden fartygpå vars

bruttodräktighet understiger 500 registerton. Dessa bestämmelser
överensstämmer med vad gäller enligt 6 § sjöarbetstidslagen.som

Sammanfattningsvis kan konstateras den ordinarie veckoarbets-att
tiden för dagmän enligt avtalen överstiger vad medges enligtsom
sjöarbetstidslagen med timmar5 45 timmar 40 medan denmot
ordinarie veckoarbetstiden för vaktindelade sjömän överensstämmer
med vad gäller enligt lagen 56 timmar respektive 112som timmar
under tvåveckorsperiod för tvåvaktsindelade fartygen på vars
bruttodräktighet understiger 500.
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däcks-,Avtalet för maskin- och intendenturpersonal

ordinarieDen arbetstiden arbetsvecka måndag-söndag förutgörper
timmardagmän 45 för vaktpersonal och intendenturpersonal 56samt

timmar.
Den dagliga arbetstiden för dagmän 8 timmarär helgfritt dygnper

måndag-fredag förläggas mellan kl. 6.00 och 18.00 och 5 timmaratt
helgfri lördag förläggas mellan kl. 6.00 och 13.00. Förattper

vaktpersonal gäller huvudregel arbetstiden 8 timmarärattsom per
dygn måndag-söndag förläggas mellan kl. 0.00 och 24.00. Denatt
ordinarie arbetstiden för intendenturpersonal 8 timmar dygnutgör per

förläggas till sjöss mellan kl. 6.00 och 19.00 och i hamn mellan kl.att
6.00 och 19.00. På fartyg bruttodräktighet understiger 500vars
registerton och i närfart får dengår sammanlagda ordinariesom
arbetstiden högst 24 timmar för dygn iutgöra två följd och 112
timmar fastunder period arbetsveckor.tvåen av

Sammanfattningsvis kan beträffande detta avtal konstaterasäven att
den ordinarie veckoarbetstiden för dagmän överstiger vad som
föreskrivs i sjöarbetstidslagen med 5 timmar, medan den ordinarie
veckoarbetstiden för vaktindelade sjömän och intendenturpersonal i allt
väsentligt med lagen.överensstämmer

3.3.2 Andra centrala avtal

Mellan Sveriges Redareförening och Sveriges Fartygsbefälsförening
finns särskilt avtal utökad ordinarie arbetstid för styrmän,ett om som
tjänstgör fartyg har anslutits tillpå avtalet. Avtalsbestämmelsernasom

storsjöavtalets regler förersätter arbetstid och ledighets intjänande.
Genom avtalet det möjligt ha tvåvaktssystem.är Den ordinarieatt
veckoarbetstiden enligt avtalet 12 timmarär dygn och 84 timmarper

vecka. Som kompensation för ordinarie arbetstid överstigande 36per
timmar vecka skall ledighet med timmeutgå för varje arbetadper en

Överstigerordinarie timme. veckoarbetstiden 72 timmar dockutgår
ledighet med 1,2 timmar för varje sådan arbetad ordinarie timme.

Sveriges Redareförening och Sveriges Fartygsbefälsförening har
vidare för färjetrafiken träffat ramavtal angående löner ochett
allmänna anställningsvillkor för tjänstgör fartygstyrmän, påsom som
har passagerarfartygscertifikat. Enligt avtalet gäller huvudregelsom

den ordinarie arbetstiden 36 timmar kalendervecka ellerutgöratt per
multiplar därav, dock högst 13 timmar tjänstgöringsdygn. Förper
arbete den ordinarie arbetstidenutöver erhålls övertidsersättning
antingen i kontanter formeller i ledighet. Om kompensationen tasav
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i ledighet utgår den med 1,2 timmar för varje arbetad timme päut
vardagar och med 2 timmar för varje arbetad timme på ochsön-
helgdagar. Detsamma gäller för maskinbefalen enligt bilaga till deras
storsjöavtal

.Även Sveriges Redareförening och Svenska Sjöfolksförbundet har
slutit ramavtal för färjetrafiken. Enligt det avtalet gäller för fartygett
i trafik fartyg syselsatt enligt turlistaär upprättad denattsom
ordinarie arbetstiden i princip 37 timmar veckautgör och attper
ordinarie arbetstid tjänstgöringsdygn inte får överstiga 13 timmar.per

3.3.3 Specialavtal

SverigesMellan Fartygsbefálsförening och enskilda rederier har slutits
s.k. enhetslöneavtal för Enligt dessastyrmän. avtal, innehållersom
bestämmelser motsvarande bestämmelserersätter i storsjöavtalet,som
undantas tjänstgör berörda fartygstyrmän på helt från sjöarbets-som
tidslagen. Beträffande arbetstiden föreskrivs i avtalen i stället att

får åläggas högst 16 timmars skeppstjänst under 24 timmarstyrman
i följd. Vidare under 24 timmar i följd skall beredasatt styrmananges
tillfälle vila under sammanhängande tid tillräcklig längd.att en av
Skeppstjänst i 11 § tredje stycket sjöarbetstidslagen färsom avses a-c
dock hinder vad i övrigt gäller åläggas Enligt avtaletutan styrman.av
intjänar för varje tjänstgöringsdag ombord 0,78 dagarsstyrman
ledighet. Härutöver intjänas också semester.

Även Svenska Maskinbefälsförbundet har träffat specialavtalett som
innebär maskinbefäl helt undantas frän sjöarbetstidslagen ochatt som
innehåller motsvarande regler arbetstid finns i nyssnämndaom som
avtal för föreskrivsDärutöver i maskinbefalsavtaletstyrmän. bl.a. att

ordinarieden arbetstiden 49 timmar vecka förläggasutgör medattper
12högst timmar dygn måndag-söndag mellan kl. 0.00 ochper

24.00. avtalet ingårI också fullgörande s.k. jourtjänst. All arbetadav
tid 12 timmaröver på dygn och all arbetad tid ordinariedeutöverett
49 timmarna vecka kontant med beloppersätts timmeettper per
motsvarande 1 100 den gällande tarifflönen. Enligt avtalet erhållerav
maskinbefälet vidare dags ledighet för varje tjänstgöringsdagen

inklusiveombord semester.
Mellan Svenska Sjöfolksförbundet och enskilda rederier har slutits

de s.k. Thuleland- och SammaEuropaavtalen. avtal har träffatstyp av
befälsorganisationerna. Enligt Thulelandavtaletäven denutgörav

ordinarie arbetstiden högst 12 timmar dygn och högst 120 timmarper
under period två kalenderveckor förläggas måndag-söndagatten av
mellan kl. 0.00 och 24.00. ordinarieDen arbetstiden får aldrig
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understiga 52 timmar under kalendervecka. För intendenturpersonalen
skall arbetstiden dock förläggas med 60 timmar vecka. Enligtper
avtalet bör arbetstagaren beredas sammanhängande vila minsten om
8 timmar dygn. Avtalet innehåller också regler intjänandeper om av
vederlag. Dessa regler, tillsammans med den densemester som
enskilde sjömannen berättigad till,är ledighet motsvararger en som
det s.k. 1:1 vilket innebär för varje tjänstgöringsdagsystemet, att
ombord intjänar sjömannen dags ledighet.en

Enligt Europaavtalet den ordinarieutgör arbetstiden för all personal
61 timmar vecka förläggas med högst 12 timmar dygnattper per
måndag-söndag mellan kl. 0.00 och 24.00. Arbetstagaren skall

Ävenberedas sammanhängande vila minst 8 timmar dygn.en om per
enligt detta avtal gäller arbetstagaren for varje dags tjänstgöringatt
ombord intjänar dags betald ledighet inkluderas.semesternen om

3.3.4 förAvtal de mindre passagerarfartygen

I det föregående har redogjorts för kollektivavtal vari bl.a. Sveriges
Redareförening rederierär För tillhör Sveriges Redareföre-part. som
ning för mindre passagerarfartyg SWEREF sluts kollektivavtal endast
mellan det enskilda rederiet och arbetstagarorganisationerna. SWEREF
sluter inga kollektivavtal. Se vidare SWEREF i avsnitt 8.4.om
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4 Utländska sjöarbetstidsregler

4. l Danmark

4. l Sømandsloven

I Danmark finns ingen sjöarbetstidslag. Däremot föreskrivs i den
danska sjömanslagen 57 § sømandsloven den 6 januari 1989 attav

sjöman tillräckligskall ha tid för vila och Enligt bestämmel-sömn.en
skall varje viloperiodenunder dygn minst tio timmar, fårsen vara som

delas högst perioder. Tidenpå två mellan två pâ varandra följandeupp
viloperioder får inte överstiga timmar. Om14 befälhavaren detanser
säkerhetsmässigt försvarligt, kan bestämmelsen dock frångås vid
ankomst till eller från hamn. paragrafenavgång I vidare bl.a.sägs att
arbete kan uppskjutas inte får utföras på söndag eller helgdag.som

I övrigt regleras arbetstiden danskapå fartyg uteslutande genom
kollektivavtal. ordinarieDen arbetstiden till sjöss enligt avtalenär
normalt 8 timmar dag under måndag-tisdag och 7 timmarper per
dag onsdag-fredag,under dvs. ordinarie veckoarbetstid 37påen
timmar. Arbetstid därutöver övertidsåsom antingen formersätts i av

form fritid.eller ipengar av

4.1.2 Dansk Internationalt SkibsregisterLov om

[Danmark infördes 1988 lov Dansk Internationaltår Skibsregisterom
DIS. DIS får registreras fartygI danska med bruttodräktigheten av

Även20 eller fartyg med utländsk kan föras i registretägaremer.
under vissa förutsättningar. förstaFör det skall danskt rättssubjektett

bedriver rederiverksamhet ha betydande inflytande i detettsom
utländska bolaget. Vidare detkrävs utländska bolaget haratt en

i Danmark, bl.a. företrädakan bolagetrepresentant gentemotsom
registreringsmyndigheterna och ansvarig för de åliggandenärsom
rederiet enligt DlS.har

Fartyg har tagits i registret får föra dansk flagg ochsom upp
underställs dansk Fartyg införda i registret fårrätt. inte iär gåsom
dansk kustfart. får inteDe heller i fartgå övervägande ägersom rum
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mellan danska hamnar och hamnar i särskilt angivet område iett
Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

dansk fackföreningEn får träffa kollektivavtal bara för personer
bosatta i Danmark eller på grund internationellasom anses som av

förpliktelser skall likställas med danska medborgare. Kollektivavtal
sluts utländsk facklig organisation kan omfatta barasom av en

medlemmar i den organisationen eller medborgareär ipersoner som
det land där organisationen hör hemma, såvitt de inte medlemmarär
i organisation slutit kollektivavtal gäller påetten annan som som
fartyget.

Kollektivavtal löne- och anställningsförhållanden för anställdaom
DIS-fartygpå skall uttryckligen de gäller bara för sådanattange

anställning. Detta medför tidigare ingångna kollektivavtal mellanatt
danska rederier och fackföreningar inte längre blir gällande för fartyg

flyttas till DIS.översom
lLO:s styrelses utskott för föreningsfrihet har behandlat anmälningar

Danmark på grund bestämmelserna i DIS kollektivavtal.mot av om
Utskottet fann DIS-systemet upphäva redan slutnaatt attgenom
kollektivavtal inte överensstämde med andan i ILO-konventionerna nr
87 och 98 föreningsfrihet och skydd för organisationsrättenom
respektive tillämpningen principerna för organisationsrätten ochom av
den kollektiva förhandlingsrätten. Se dessa konventioner iom
avsnitten 6.1.2 och 6.1.3.

4.2 Finland

4.2. l Sjöarbetstidslagen

Den finska sjöarbetstidslagen den 9 april 1976 tillämpas i frågaav om
finskt fartyg i utrikesfart och då fartyg i utrikes fart gör mellanresor
hamnar i Finland fiskefartyg, fartyget i trafikgår utanförsamt om
Östersjön.

Från lagen förundantag bl.a. befälhavaregörs med minst två
underlydande maskinchef och främste de inte ärsamt styrman, om
vaktindelade. Om det föreligger särskilda skäl kan Arbetsministeriet,
efter ha sjöfartenshört arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer,att
också i fallenskilda bevilja undantag från tillämpningen lagen.av
Någon motsvarande möjlighet för sjöarbetsmarknadens parter att

kollektivavtal frånundantag lagens tillämplighetgöra inte.genom ges
Den ordinarie arbetstiden högst 8 timmar dygnetär och högstom

40 timmar i veckan. Från bestämmelserna ordinarie arbetstid kanom
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avvikelse kollektivavtal. ordinariegöras Den veckoarbetstidengenom
får dock inte i genomsnitt överstiga 40 timmar.

fartygPå bruttodräktighet understiger 500 registerton detärvars
möjligt tillämpa tvåvaktssystem. Det också möjligtäratt att genom
kollektivavtal komma tvåvaktssystem fartygöverens på medom en
bruttodräktighet mellan 500 och 1 600 registerton.

ordinarieUtöver den arbetstiden dygn får övertidsarbete åläggasper
med högst 16 timmar i veckan. Dygnsarbetstiden får likväl inte
överstiga 16 timmar och regelbundet dagligt övertidsarbete skall
undvikas. övertidsbegränsningenFrån undantaggörs typsamma av

föreskrivs i 11 § tredje stycket i den svenska sjöarbetstidslagen.som
Arbetstagare skall minst 6 timmarsha sammanhängande vila om

Ärdygnet. arbetstagaren under 18 skallår vilan minst 8 timmar.vara

4.2.2 arbetstiden på fartygLagen i inrikesfartom

Lagen arbetstiden fartygpå i inrikesfart den 26 1982om av mars
reglerar arbete finsktpå fartyg i inrikesfart och då sådant fartyg
tillfälligt utanför detta vattenområde.är

Den ordinarie arbetstiden 8 timmar dygnetär och 40 timmar iom
veckan. All arbetstid därutöver övertid. Arbetstagareär skyldigär att
högst 16 timmar vecka utföra övertidsarbete den ordinarieutöverper
arbetstiden dygn. Arbetstiden dygn dock begränsad tillär 14per per
timmar. Det också möjligt tillämpaär tvåvaktssystem. Har arbetetatt
delats vaktertvå arbetstagaren skyldig utföraär övertidsarbeteatt
högst 28 timmar i veckan och efter ytterligaresamtycke timmar.7
Utöver detta övertidsarbete kan arbetstagare åläggas viss ytterligare
övertid, bl.a. i nödsituationer.

Arbetstagare skall ha minst 8 timmar sammanhängande vila per
dygn. För arbetstagare har fyllt 18 kan vilotidenår docksom
förkortas med 2 timmar, arbetet indelat i vakter.ärom

4.3 Norge

4.3.1 arbeidstiden på skipLov om

De norska sjöarbetstidsbestämmelserna återfinns i lov arbeidstidenom
skip den 3 junipå 1977. tillämplighetLagens medöverensstämmerav

vad enligt den svenska sjöarbetstidslagen skeppstjänst. Tillutgörsom
skillnad den svenska lagen omfattar den norska emellertid ocksåmot
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s.k. seglande delägare. lagen föreskrivsI nämligen fartygatt ettom
drivs flera tillsammans för räkning och någon dessa utförav egen av
arbete ombord, räknas också denne anställd fartyget.påsom

lagens tillämplighetFrån i likhet med de svenska bestämmel-görs
antal undantag. Bland undantas arbete utförsett annatserna som av

dels befälhavare, denne minst anställdaär påutom treom personer
fartyget, dels förste tjänstgör fartygpå med änstyrman tresom mer

dels maskinchef tjänstgör fartyg harstyrmän, på änsom som mer en
maskinist. Ytterligare undantag, de i lagen angivna,utöver kan
medges Utenriksdepartementet efter bemyndigande i praktikenav
Sjøfartsdirektoratet föreliggerdet särskilda skäl. Någon motsva-om

möjlighet för sjöarbetsmarknadensrande kollektiv-parter att genom
frånavtal undantag lagens tillämplighet finnsgöra inte.

Lagen föreskriver ordinarie arbetstid 8 timmar dygn fören om per
alla kategorier sjömän och frånutgår arbetsvecka 38 timmarav en om
för dem har arbeta nattetid 21.00-6.00 eller alla dagar iattsom
veckan och 40 timmar för övriga.

ordinarieFör arbetstid överstiger 38nämnda respektive 40som
timmar 48till timmar, och arbetats vardagar,på utgårupp som
vederlag i form motsvarande antal fria timmar i hamn. Ordinarieav
arbetstid söndagar helgdagarpå och med fritid i hamn pågottgörs sätt

avtalas mellan redarnas och sjömännens organisationer. Harsom
fartyget legat i hamn hela veckan med övertidsersättninggottgörs
ordinarie arbetstid 40 timmar, inarbetatsöver på veckanssom
vardagar. dock möjligtDet kollektivavtal kommaär överensatt genom

vederlag skall utgå på lagen föreskriver.sätt änatt annatom som
Varje medlem besättningen skyldig särskild ersättningär att utanav

utföra s.k. extraarbete grund säkerhetstjänst.på Därmedav avses
arbete ovillkorligen nödvändigt för avvärja fara förär liv,attsom
arbete för tilllämna hjälp andra fartyg eller människor, räddnings-att
och brandövningar företas enligt föreskrift medverkan vidsamtsom
tullförrättningar och karantäns- och andra hälsovårdsformaliteter.
Dessutom kan åläggas vid vaktavlösning säker-styrmän såsomatt
hetstjänst fartygetsbestämma position.

Utöver arbete under den ordinarie arbetstiden och extraarbete
säkerhetstjänst, kan varje sjömangrund åläggas utföra arbete påattav
Övertidsarbete fårövertid. inte åläggas med timmar14 iänmer

får heller medföraveckan och inte sjömännens totala arbetstidatt
Genomöverstiger 12 timmar under dygn. kollektivavtal kan dockett

det övertidstimmartillåtna antalet vecka utökas till 20 detochper
dagliga arbetstidsuttagettotala utökas till timmar. övertidsbe-14 Från

gränsningen undantag för vakttjänst i hamn, åtgärd påkallasgörs som
myndighet i hamn, arbete på grund i besättningennågonattav av
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blivit sjuk eller skadad eller besättningen blivit minskad underatt
arbete på grund ändring vaktindelning med hänsyn tillresan, av av

fartygets säkerhet, oundgängligen nödvändigt arbete för avvärjaatt
skada fartyg,på människor eller last oundgängligensamt annat
nödvändigt arbete inte kan uppskjutas.som

Som huvudregel gäller ersättning för övertidsarbete skall iatt ges
Det dock möjligt avtalär mellan redarnas ochattpengar. genom

sjömännens organisationer komma överens ersättningen skallattom
i formutgå fritid i hamn.av

Sjöman under 17 år får inte arbeta mellan kl. 20.00 och kl. 8.00 i
utsträckning han får minststörre 9 timmarsän fritid inom dennaatt

tidsrymd. Regeln gäller dock inte för vissa slags arbeten, främst
säkerhetstjänst.

föreskriverLagen ordinarie arbetstid 8 timmar.påsagtsom en
Utenriksdepartementet S jøfartsdirektoratet kan dock medge dennaatt
regel frångås fartyg inrikespå i linjefart med skiftsystem som
godkänts departementet Sjøfartsdirektoratet och på andra fartygav
under 300 bruttoregisterton. Den ordinarie arbetstiden får dock likväl
inte överstiga 56 timmar i iveckan genomsnitt under perioden om
högst tolv veckor. Innan dispens skall yttrande inhämtas från ettges
sakkunnigt råd, består för berörda organisatio-representantersom av
ner.

finns möjlighetDet medge avvikelser från lagen i andraävenatt
fall. I fråga mindre fartyg under 4 000 bruttoregisterton enligtom
uppgift från Sjøfartsdirektoratet kan Utenriksdepartementet Sjøfarts-
direktoratet sålunda tillåta avvikelser från lagens arbetstidsbestämmel-

förhållandena enskilt fartygnär på eller fartyg ärettser en grupp av
sådana det kan rimligt och nödvändigt. Departementetatt anses
Sjøfartsdirektoratet kan också för fartyg medge undantagstörre från
lagens arbetstidsbestämmelser led isåsom försöksverksamhetett en

Ävenioch andra särskilda situationer. i nämnda fall skall yttrandenu
inhämtas från det sakkunniga rådet innan någon avvikelse medges.

inteDet någon absolut förutsättningär för från lagens arbets-avsteg
tidsbestämmelser det föreligger kollektivavtal tariffavtaleatt ett som
medger det högre arbetstidsuttaget. Sjøfartsdirektoratets tillämpning av
dispensbestämmelserna bygger dock förutsättning frivilligheten om
och redaren bunden kollektivavtal. Förär dispens från lagenatt attav
skall kunna imedges de fall interedaren bunden kollektivavtalär av
krävs därför redaren förklarar kollektivavtalgängse på områdetatt att
skall följas. Sjøfartsdirektoratet vill härigenom uppnå anställda påatt
fartyg inte omfattas kollektivavtal tillförsäkras villkorsom av samma

sjöfolk i övrigt.som

49



Utländska sjöarbetstidsregler sou 1994:106

I praktiken har dispensreglernas tillämpning medfört det för allaatt
norska fartyg under 2000 bruttoregisterton dispens från lagensgetts
arbetstidsregler. Dispens innebär tvåvaktssystem kan tillämpasattsom
har också för fartyg 2 000 bruttoregisterton. Dispensernaövergetts
baseras, framgåttsåsom avtal mellan sjöarbetsmarknadenspåovan,
parter.

bestämmelser kan frångåsLagens till skada för den anställde endast
avvikelsen har gjorts i kollektivavtal och avvikelsen harettom

godkänts Utenriksdepartementet Sjøfartsdirektoratet.av
Sammanfattningsvis kan det norska dispenssystemetsägas skiljeratt

sig från det svenska på så lagstiftningen enligt huvudregelnsätt inteatt
dispositiv. Arbetsmarknadens kan således i allmänhetär inteparter

direkt avtala från gällande regler. I stället krävs myndig-avstegom
dispens.hetsbeslut sådan skallFör krävs emellertid iattom ges

praktiken kollektivavtal.är överensatt parterna genom

4.3.2 internasjonalt skipsregisterLov norskom

infördesI Norge år 1987 lov norsk internasjonalt skipsregisterom
NIS. registret får registreras vissaI fartyg har norsktyper av som
eller utländsk utländskEn skall dock haägare. ägare representanten
i och fartygets driftNorge skall handhas norskt rederi. Norskettav

gäller för fartyg i registret, undantag kan förarbetenarätt Igöras.men
till lagen regler försägs gäller övriga norska fartygatt samma som

förskall gälla också NIS-fartyg beträffande Sjösäkerhet ocht.ex.
bemanning. Fartyg registrerade i NIS får inteär i norskgåsom
kustfart eller i passagerartrafik mellan norsk och utländsk hamn.

För löne- och anställningsvillkor NIS-fartygpå gäller kollektiv-att
avtal omfattar dessa fartyg uttryckligen demåste attsom ange avser
arbete sådant fartyg.på Ett kollektivavtal den uppgiften gällerutan
inte för tjänstgöring NIS-fartyg.på Kollektivavtal kan ingås medett
norska eller utländska fackföreningar. I kollektivavtalen skall dock

avtalen underkastade norsk och norska domstolar.är rätt Detattanges
emellertid möjligt avtala tvister skall domstol iär prövasatt att ettav

land. särskild finnsEn regel också individuella anställnings-annat om
avtal.

Bestämmelserna i lov arbeidstiden skip ordinarierörom som
arbetstid, övertid och dispensmöjligheter gäller inte för NIS-fartyg.
Beträffande arbete ombord NlS-fartyg föreskrivs i stället denatt
ordinarie arbetstiden inte får överstiga 8 timmar dygn och 40per

Övertidtimmar i veckan. får inte åläggas den samladeså arbets-att
tiden överstiger timmar. övertidsbegränsningen14 Från görs samma
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undantag i övertid iregeln lov arbeidstiden på skip. Densom om om
genomsnittliga veckoarbetstiden, beräknad periodpå högst etten om

fårår inte överstiga 56 timmar. Arbetstid överstiger den ordinariesom
arbetstiden skall enligt vad kommerersättas överensparternasom om
i avtal. bestämmelserLagens arbetstid kan frångåsom genom
kollektivavtal avvikelsen godkänns Utenriksdepartementet.om av

förarbetena uttryckligenI har ändamålet med NIS ärsagts att att se
till konkurrenskraftiga villkor gäller för fartyg i registret. Fartygatt
i NIS kan därmed ha utländska sjömän ombord har andrasom
lönevillkor norska.än

4.4 sjöfartsnationerEuropas

I bilaga 6 finns tabeller innehåller uppgifter arbetstiden tillsom om
sjöss i sjöfartsnationerde i avtalet detär Europeiskapartersom om
ekonomiska samarbetsområdet, det s.k. EES-avtalet. Uppgifterna har
hämtats från undersökning gjordes 1993år partsorganisatio-en som av

The Community ShipownersEuropean Associations ECSAnerna
och The Committee of Transport Workers Unions the European

CTWUEC.Community Undersökningen baseras informationpå
från både arbetsgivarna och arbetstagarna och såväl den nationellarör
lagstiftningen regler i kollektivavtal. Uppgifterna i tabellernasom

arbetstiden fartyg kan i oceanfart.på gå Undantagnaavser som anses
färjor och underhållsfartyg.är
Undersökningen visar det i finnsåtta länder författningsbe-att

stämmelser den dagliga ordinarie arbetstiden. allaI dessa fallom
föreskriver de nationella reglerna 8 timmars ordinarie arbetstid.
Kollektivavtal dygnsarbetstiden finns däremot i samtliga länder.om
Arbetstiden enligt avtalen varierar från till 12 timmar.7

Också beträffande den ordinarie veckoarbetstiden finns för-det
fattningsbestämmelser i åsyftade länderåtta kollektivavtal imen
samtliga. Författningsbestämmelserna varierar mellan 38 och 56
timmar, medan avtalen innehåller regler varierar mellan 35,5 ochsom
84 timmar.

Vad beträffar den maximala arbetstiden dygn, vecka och månadper
dvs. ordinarie arbetstid plus övertid finns det författningsbestämmel-

bestämmelserdygnsarbetstiden i sju länder vecko- ochser om men om

Organization ofThe Working Time the EEA Maritime JointSector, Report on
study conducted under the auspices of the Joint Committee Maritime Transporta on

Interim Document, 29 september 1993.
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månadsarbetstiden endast i fyra respektive länder.tvâ Den maximala
varierardygnsarbetstiden mellan l0 och 16 timmar. I länder finnsåtta

det kollektivavtal maximal dygnsarbetstid. Bestämmelserna iom
avtalen varierar från till 1611 timmar. Kollektivavtal denom
maximala vecko- och månadsarbetstiden finns i länder.sex

Sammanfattningsvis kan konstateras kollektivavtal arbetstidenatt om
till sjöss vanligt förekommande iär samtliga redovisade sjöfartsnatio-

Jag har också tagit del författningstexten i vissa länder. detIner. av
sammanhanget kan det det franskai den sjöarbetstidslagennoteras, att
art. 25 Code du travail maritime finns bestämmelse säger,en som

kollektivavtal har eller inte förnyats gäller deatt ett sagtsom upp
författningsbestämmelser från vilka det avtalet hade gjortsgenom

jfrundantag avsnitt 3.2 kollektivavtals efterverkan.om
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5 EGEU:s behandling av

sjöarbetstidsfrågor

Inom EG finns det för närvarande inte några regler arbetstiden tillom
sjöss. Hösten 1993 EU-rådet visserligen direktivantog ett om
arbetstider direktiv 93104EG, innehåller bestämmelsersom om
minimivillkor avseende bl.a. dygnsvila och veckovila. Enligt artikel
1.3 dock helaär transportnäringen inklusive sjöfarten undantagen från
direktivets tillämpningsområde. Se direktivet i EG:srapportenom
arbetstidsdirektiv Ds 1994:74.

Avsikten emellertid inteär arbetstiderna för de anställda inomatt
transportnäringen skall lämnas oreglerad EG-nivå.på Kommissionen
har tagit initiativ till inom de olika transportområdena,att parterna
bl.a. sjöfarten, har inlett överläggningar i jointpartssammansatta
committees. Om inte kan komma fram tillparterna en gemensam
uppfattning, finns det skäl EG kommer utarbeta direktivatt anta att att

reglerar arbetstiderna för varje del transportnäringen inklusivesom av
sjöfarten.

Vad gäller fartyg trafikerar endast inre dvs.vattenvägar,som
kanaler, floder, insjöar pågår särskilt arbete inom EG företc, ett att
få fram enhetliga regler avseende bl.a. vilotiderna för de anställda.

I detta sammanhang kan också det inomnämnas EG diskuterasatt
olika åtgärder för förbättra sjösäkerheten. Bland åtgärderna märksatt
sådana ökad efterlevnad internationella överenskommelser påsom av
sjösäkerhetens område, förbättrad kontroll utländska fartyg i deav
hamnar de anlöper och förbättrad utbildning de ombordanställda.av
Europaparlamentet har också antagit resolution sjöfartspolitik,en om

kräver effektiv politik för säkrare sjöfart.som en
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6 Sveriges åtaganden ILOgentemot

6.1 Internationella arbetsorganisationen ILO

till Nationernas förbundGenom sin anslutning 1920 trädde Sverigeår
i ILO International Labour Organisation,in medlem sedansom som

fackorgan inom1946 självständigt FN. ILO har till syfteår är ett att
social rättvisa och humana arbetsvillkor. Organisatorisktfrämja

ILO sin sammansättning företrädare förkännetecknas tre parter:av av
arbetsgivare arbetstagare. ILO:s beslutande församlingregering, och

internationella arbetskonferensen sammanträder normalt gången---
arbetskonferensen utarbetar konventionerår. Det ochär somper

rekommendationer. Konventionerna avsedda binda ILO:sär att
medlemsstater ratificering. Rekommendationerna inteärgenom av
bindande karaktär, tanken de skall beaktas vid utform-är attmen
ningen de nationella reglerna.av

Beträffande varje konvention, har ratiñcerat, åligger detstatsom en
till ILO internationella arbetsbyråns generalsekreterarestaten att

vidtagits för uppfylla för-vilka åtgärder harrapportera attsom
pliktelserna enligt konventionen.

6.1.1 konventioner och rekommendationerILO:s

sjöfartens område

antal konventioner och rekommendationerILO har antagit påett stort
sjöfartens område. dem konvention nr 147 mini-En är omav

i handelsfartyg, 1976 och ratificeradesminormer årantogssom av
Sverige 1978 197778: 152. Konventionen har speciellår se prop. en
konstruktion dess materiella innehåll till del utgörsatt storgenom av

tidigare ILO-konventioner,åtagande tillämpa vissaett att antagna som
bilaga till konventionen. Bland de uppräknadeuppräknade iär en

återfinns, förutomkonventionerna totalt stycken sådana15 som
minimivillkor sjöfartsområdet, konventionbehandlar enbart på även

föreningsfrihet och skydd för organisationsrättennr 87 samtom
konvention 98 organisationsrätten och den kollektiva för-nr om

konventioner kommer behandlas ihandlingsrätten. Dessa två att
nästföljande avsnitt.
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Konvention 147 med vissaär, angivnanärmare undantag,nr
tillämplig på varje sjögäende fartyg, för kommersiella syftensom

tillanvänds last eller eller nyttjas för någottransport av passagerare
kommersiellt ändamål artikel 1.annat

Enligt artikel 2 sig ratificerandeåtar bl.a. för fartyg.stat atten som
registrerade inom dess territorium,är föreskriva dels säkerhetsnormer
däri inbegripet för behörighet, arbetstid och bemanningnormer- -

i syfte säkerheten för människoliv ombord, dels lämpligaatt trygga
åtgärder för social trygghet. dels villkor för sysselsättning och
anordningar för livet ombord i den man de inte regleras genom
kollektivavtal eller har bestämts domstol. Ratificerande skallstatav
vidare till bestämmelserna i dess lagstiftning i huvudsakatt ärse
likvärdiga med de konventioner eller artiklar i konventioner som anges
i bilagan till konvention Staten147. skall dessutom i de avseendennr

har effektivnämnts utöva jurisdiktion eller kontroll översom nyss en
fartyg registrerade inom dessär territorium. frågal sådanasom om
villkor för sysselsättning och anordningar för livet imbord, intesom
står under statlig jurisdiktion, ratificerandeskall sigövertygastat om

överenskommelser föråtgärder effektiv kontroll häröver träffasatt om
mellan redarna och de ombordanställdas organisationer.

Konventionerna i bilagan till konvention 147som anges nr
innehåller vissa minimiregler för sjömän, avseende bl.a. minimiålder,
hälsovård, bostadsstandard, kosthåll, kompetens hos befäl och
anställningsavtal. Däremot finns det inte några bestämmelser om
arbetstid.

Rekommendation nr 155 förbättring i handels-om av normer
fartyg, också ILO 1976år se l97778rl52, harantagen av prop.
ungefär uppbyggnad konvention 147. själva in-lsamma som nr

finns rekommendationer vilka lagstiftningsåtgärtlabrstrumentet om som
medlemsstaterna bör vidta. En rekommendationerna innebär attav
lagstiftningen skall innehålla bestämmelser minst likvärdigaärsom
med bestämmelserna i de instrument finns i bilaga tillsom en
rekommendation 155. hellerInte dessa instrument innehåller någranr
bestämmelser arbetstid.om

Bestämmelser arbetstid finns däremot i konvention 109nrom
angående löner, arbetstid och bemanning fartygpå reviderad år
1958. Till konventionen ansluter rekommendation 109 ien samma

Sverige ratificeradeämne. konventionen 1959år 1959:120prop.
under vissa förbehåll, har därefter i samband med tillkomstenmen av
1970 sjöarbetstidslagårs återkallat sin ratifikation. Anledningen till
detta 1970 sjöarbetstidslagårs oförenligär med konventionen,attvar
eftersom lagen till skillnad från konventionen inte innehåller några
föreskrifter den ordinarie arbetstidens förläggning under dygnet,om
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skeppstjänst på ochsön- helgdagar och övertidsersättningensom om
storlek. Dessa frågor regleras i stället kollektivavtal. Sjöarbets-genom
tidslagen ansågs också i sin helhet innehålla förmånligareavsevärt
regler för arbetstagarna konventionän 109.nr

Beträffande bestämmelserna i konventionen kan enligtnoteras att
artikel 13 skall den ordinarie arbetstiden för befäl eller manskap på
fartyg i närfart inte överstiga 24 timmar for dygntvå i följd då
fartyget till sjöss.är Arbetstiden får inte heller överstiga 112 timmar
för period två veckor i följd. För befäl och manskap fartygen påav

tjärrfarti skall den ordinarie arbetstiden till sjöss inte överstiga 8
timmar dygnet artikel 14. Dessa bestämmelserom såledesmotsvarar
i huvudsak vad gäller för vaktindelade sjöman enligt 5 6och §§som
sjöarbetstidslagen.

Vidare skall enligt artikel 21 varje fartyg bemannat på sättettvara
med hänsyn till besättningens antal och duglighetsom är ägnat delsatt

tillgodose säkerheten för människoliv till sjöss, dels möjliggöra
tillämpning konventionens föreskrifter arbetstid, dels förhindraav om
överansträngning besättningen och undvika eller i möjligasteav mån
begränsa Övertidsarbete.

Inom ILO pågår översyn konvention 109 ochnu en av ett expert-nr
skall hållasmöte i månadsskiftet novemberdecember 1994

.

6.1.2 Konvention nr 87 angående föreningsfrihet och
skydd för organisationsrätten

Konvention 87, ratificerades Sverige år 1949 prop.nr som av
1949: 162, innehåller vissa allmänna principer rörande organisations-
friheten. Konventionen definierar de grundläggande garantier som en

skall arbetstagare och arbetsgivarestat deras organisationer.ge samt
Konventionens del I artiklarna 1-10 behandlar föreningsfriheten och
del artikel 11 handlar skyddet för organisationsrätten.om
Dessutom innehåller konventionen avsnitt med övri bestämmelserett ga
del lll och avsnitt med slutartiklar delett IV.

Enligt artikel 2 skall arbetstagare och arbetsgivare utan någon som
helst åtskillnad, äga rätt därtill i förväg inhämtatatt medgivandeutan
bilda organisationer efter sitt fria skön ävensom andraatt utan
förbehåll demän vederbörande organisations stadgar uppställa, ansluta
sig till sådana organisationer.

Artikel 3 definierar organisationernas självstyrelse. Enligt artikel
3.1 skall organisationerna äga rätt avfatta sina stadgar ochatt
reglementen sina isamt full frihet,utse organisera sinrepresentanter
förvaltning och verksamhet fastställa sitt handlingsprogram.samt
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enligt artikel 3.2 avhålla sig från varjemyndigheter skallOffentliga
inverkar menligt dessdenna eller påingripande, begränsar rättsom

utövande.lagenliga
arbetstagarorganisationer intearbetsgivar- ochartikelI 4 attanges

administrativ åtgärd sig upplösas ellerskall kunna varegenom
bedriva sin verksamhet.förbjudas att

organisationerna skall ha bilda ochartikel föreskrivsI 5 rätt attatt
centralorganisationer, såväl nationelltsig till förbund ochansluta som

bestämmelserna i artiklarnaoch i artikel 6internationellt, attanges
centralorganisationer.sådana förbund ochskall tillämpas på2-4 även

rättsordning ställerfår villkorEnligt artikel de7 stats uppsom en
rättskapacitet inte inskränkatillerkännasorganisation skallför att en

i artiklarna 2-4.tillämpningen bestämmelsernaav
arbetsgivare derasarbetstagare ochArtikel 8 föreskriver samtatt

Samtidigtsig efter landets lagar.organisation skallrespektive rätta
tillämpasicke avfattas elleremellertid landets lagar må påsägs att,

konvention fastställdabegränsa i dennakan ägnatsätt, attvarasom
garantier.

lagstiftningi nationellartikel 9.1 förbehållsGenom attstaterna
konventionen skall tillämpas påvilken utsträckningibestämma

poliskåren.krigsmakten och
79organisation.definition begreppetlOartikel lämnasI aven

ellersammanslutning arbetstagareförstås varjeDärmed skall av
främja och arbetstagarestill ändamålarbetsgivare har värnaattsom

arbetsgivares intressen.eller
erforderligavidta alla ochförbinder sigEnligt artikel 11 staterna att

och arbetsgivaresäkerställa arbetstagareförlämpliga åtgärder att att
sin organisationsrätt.fritt skall kunna utöva

tillämpningen98 angåendeKonvention6.1.3 nr av
kollektivadenför organisationsrätten ochprinciperna

förhandlingsrätten

1950 prop.ratiñcerades Sverige år98,Konvention avsomnr
87.behandlade konventionen1950:188, ansluter till den nrnyss

inte läggerkonvention bl.a.Sistnämnda att statenatt garanteraavser
Konventionorganisationsrätten.för den friahinder inågra vägen nr

i för-organisationsrättenregleradäremot98 åsyftar närmareatt
anslutningiarbetsgivare och arbetstagaremellanhållandet attsamt

förhandlingsrätt.principendärtill fastslå om
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Artikel 1 lämnar arbetstagarna garantier för utövandet förenings-av
rätten skydda dem sådana åtgärder organisa-att ärmotgenom som av
tionsfientlig och särskilt åtgärder, har till syfteart göramot attsom
anställningen arbetstagare beroende det villkoret, han inteav en attav
ansluter sig till fackförening eller upphör fackligt organise-atten vara
rad. Skydd lämnas åtgärderäven har till syfte föranledamot attsom
avsked eller förfång för arbetstagare på grund hansannat en av
medlemskap i fackförening eller deltagande i fackförenings-en
verksamhet utanför arbetstiden eller, med arbetsgivarens medgivande,
under arbetstiden.

Enligt artikel 2 skall arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
lämnas tillfredsställande skydd varje inblandning frånmot motpartens
sida i fråga organisationernas bildande, verksamhet eller för-om
valtning. Såsom inblandning skall särskilt åtgärder, avsedda attanses
främja bildandet arbetstagarorganisationer vilkaöver arbets-av
givarsidan bestämmandeäger inflytande eller stödjaett arbets-att
tagarorganisationer ekonomiskt eller i form i syfte inordnaattannan
sådana organisationer under arbetsgivarsidans kontroll.

I artikel 3 erforderliga organisatoriska åtgärder skall vidtasattanges
Åtgärdernaför säkerställa föreningsrätten respekteras.att att skall vara

lämpade efter landets förhållanden.
I artikel behandlas4 den kollektiva förhandlingsrätten. Artikeln

ålägger främja successiv utveckling destaterna kollektivaatt en av
förhandlingarna med vederbörlig hänsyn till det enskilda landetstagen
förhållanden.

Artikel 5 överlämnar den nationella lagstiftningen bestämmaatt
i vad mån de föreskrivna garantierna skall tillämpas försvarmaktenpå
och polisen.

Enligt artikel 6 konventionen inte tjänstemän i allmän tjänst.avser

6.1.4 Konvention 154nr och rekommendation 163nr
främjande kollektiva förhandlingarom av

Konvention 154, ratificerades Sverige 1982år prop.nr som av
198182: 166, syftar till komplettera vissa äldre ILO-instrumentatt av
grundläggande betydelse för förhållandena mellan arbetsmarknadens

bl.a. konventionerna 87 och 98parter, behandlats Tillnr som ovan.
konvention 154 ansluter också rekommendation nr 163 mednr en
kompletterande bestämmelser i ämne.samma

Konvention 154 enligt artikelär tillämplig1 på alla arbets-nr
marknadens områden. Genom nationell lagstiftning får dock be-

istämmas vilken utsträckning konventionen skall tillämpas på
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den offentliga sektorn fårförsvarsmakten och polisen. Såvitt avser
fastställas nationellsärskilda tillämpningsbestämmelser genom

nationell praxis.lagstiftning eller
definition kollektiva förhand-artikel 2 lämnasI termenen av

förhandlingarMed detta begrepp förstås alla mellan ålingar. ena
arbetsgivare eller eller flerasidan arbetsgivare, en grupp enen

arbetsgivarorganisationer andra sidan eller flera arbets-och å en
förhandlingarna förs i syftetagarorganisationer. krävs dockDet att att

relationernaoch anställningsvillkor eller reglerabestämma arbets- att
relationernaarbetsgivare arbetstagare eller regleramellan och att

organisationer fleraarbetsgivare och deras och ellermellan en
arbetstagarorganisationer.

skall bestämmelserna i konventionen tillämpasEnligt artikel 4
nationell lagstiftning, de inte bringas i tillämpning genomomgenom

skiljedomsförfarande ellerkollektivavtal eller på sätt ärannat som
nationell praxis.förenligt med

Enligtåterfinns i artiklarna 5-8.materiella bestämmelsernaDe
anpassade till förhållandena i varje land, vidtasartikel 5 skall atgärder,

Syftet med skallfrämja kollektiva förhandlingar. åtgärdernaför att
att:vara

kollektiva förhandlingar för alla arbetsgivare ocha möjliggöra
områden arbetsmarknadenarbetstagare inom de av somgrupper av

konventionen;täcks av
förhandlingar till alla frågorb successivt utsträcka kollektiva som

i artikelanges
arbetsgivar- ochfastställande procedurreglerc uppmuntra av varom

arbetstagarorganisationer kan enas;
kollektiva förhandlingar hindras avsaknadd undvika att genom av

skall användas eller sådanaför det förfaranderegler attsom genom
olämpliga;otillräckliga ellerregler är

avgörande arbetstvisterutforma och förfaranden för såe attavorgan
främja kollektiva förhandlingar.de bidrar till att

inte användningenBestämmelserna i konvention 154 utesluter avnr
i vilka kollektivaför relationerna mellansådana parternasystem

förfarandeförhandlingar inom för elleräger ettramen enrum
iförlikning ocheller skiljedom, deinstitution för parternaom

6.däri frivilligt artikelkollektiva förhandlingarna deltar
för och främjaOffentliga myndigheters åtgärder att uppmuntra

förhandlingar föregås samråd och,utvecklingen kollektiva skall avav
offentliga myndigheternamöjligt, överenskommelse mellan denärhelst

arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna artikel 7.och
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Enligt artikel 8 får de åtgärder vidtas i syfte främjaattsom
kollektiva förhandlingar inte utformas eller genomföras så deatt
hindrar den kollektiva förhandlingsfriheten.

rekommendationI 163 se 1981822166 medel förnr prop. anges
främja kollektiva förhandlingar.att

6.1.5 Konvention nr 47 arbetstidens förkortning tillom
40 timmar i veckan

Enligt utredningens direktiv skall ILO-konventionen 47nr om
arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan särskilt beaktas.

konventionen,I 1935år och ratificerades Sverige årantogssom av
1982 prop. 198182:166, i artikel 1sägs varje medlem ILOatt av

ratificerar konventionen förklarar sig gilla:som
a principen fyrtiotimmarsveckan, tillämpad på sådant densätt, attom
inte medför sänkning arbetarnas levnadsnivå;av
b vidtagande eller främjande atgärder, kan ägnade attav som anses
leda till detta mål;
och förbinder sig tillämpa denna princip olikapå slag sysselsätt-att av
ning.

Konventionen således principen fyrtiotimmarsveckan. Enavser om
arbetstid generellt skulle överstiga 40 timmar vecka kansom per
knappast förenlig med denna princip. Däremot torde principenanses
inte betyda arbetstiden för viss vecka inte kan överstiga 40att en
timmar. En sådan arbetstid har också flera i det svenskagrupper
samhället. Enligt §5 arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden
visserligen tilluppgå högst 40 timmar i veckan. Denna huvudregel
kompletteras emellertid specialregel i andra stycketav en samma
paragraf det behövssäger när med hänsyn till arbetetsatt,som natur
eller arbetsförhållandena i övrigt, arbetstiden får tilluppgå 40 timmar
i veckan i genomsnitt för tid högst fyra veckor. Detta innebären av

40 timmars arbetstid fårän förläggas till vecka, baraatt mer en om
arbetstiden tilluppgår högst 40 timmar i veckan i genomsnitt under
fyraveckorsperioden.

Sjöarbetstidslagens regler ordinarie arbetstid medgerom en
ordinarie veckoarbetstid överstiger 40 timmar för vaktindeladesom
sjömän. Principen 40-timmarsveckan kommer i stället till uttryckom

sådana sjömän får kompensation vederlag för den delattgenom av
den ordinarie arbetstiden överstiger 40 timmar i veckan 80som
timmar under tvåveckorsperiod för tvåvaktsindelade. Vederlageten
skall i första hand formutgå i fritid i hamn eller alternativt påav

enligtsätt vad fastställts i kollektivavtal 10 §. Omannat som
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i form fritid ienlighet huvudregeln hamnvederlaget i med tas ut av
längre tid i principombordanställdas arbetstidtorde de översett en

för landanställda.ligga nivåkomma påatt somsamma
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7 IMO och något Sjösäkerhetom

7.1 International Maritime Organization IMO

IMO, tidigare Inter-Governmental Maritime Consultative Organization
IMCO, initierades FN år 1948. Organisationen behandlar frågorav

Sjösäkerhet och skydd havsmiljönrör och har till syfte fåsom attav
till stånd internationella regler dessapå områden.

År 1959 hade organisationens högsta policyskapande församling the
Assembly sitt första Den har däreftermöte. sammanträffat vartannat

rådsförsamlingår. En the Council varje förmöts år beslutatt om
bestämmelser och riktlinjer, vilka utarbetats organisationensnya av

kommitteér. IMO har drygt 100 medlemsstater, Sverige ärvarav en.
IMO har tagit initiativ till cirka 30 konventioner. Konventionerna

vid diplomatiska konferenser och blir bindande för deantas stater som
ratificerar dem. IMO har också antagit drygt 700 rekommendationer
resolutioner och s.k. Codes. Dessa vanligtvis inteär bindande.

7.1.1 International Convention Standards of Training,on
Certification and Watchkeeping, 1978

Vid internationell konferens anordnades IMO då underen som av
IMCO den juli 19787 konvention angåendenamnet antogs en normer

för utbildning, certifiering och vakthållning sjöfolk STCW-av
konventionen. Sverige ratificerade konventionen 1981år prop.
198081:29. Konventionen trädde i kraft år 1984.

STCW-konventionen innehåller bl.a. internationella behörighets-
regler för sjöfolk. Reglerna innefattar krav både utbildningpå och
praktisk tjänstgöring fartyg. Konventionen innehåller inga före-
skrifter antalet befattningshavare olika slag fartyg.på Denettom av
innehåller inte heller arbetstidsbestämmelser.några Däremot upptar
den allmänt hållen regel beträffande vakthållningen, före-en som
skriver vaktsystemet skall sådant effektiviteten hos denatt attvara som
håller vakt inte påverkas trötthet.av

Reglerna i STCW-konventionen föråldrade. En översynanses av
konventionen därför förpågår närvarande och det planeratär att en

63



IMO och Sjösäkerhetnågot 1994:106souom

internationell konferens skall hållas 1995 för att antasommaren en
konvention.reviderad

Principles of Safe Manning7.1.2

År 1981 IMO resolution A.481 XII Principlesavseendeantog en
of Safe Manning. Resolutionen antal grundläggandeupptar ett
principer bör vid fartygs minimibemanning.beaktas beslut ettsom om

bilaga till resolutionen konkretI vad bör gälla viden anges mer som
tillämpningen dessa principer. Bland med undantagsägsannat attav
för fartyg begränsad storlek skall antalet så mångastyrmän attav vara
befälhavaren inte behöver ha regelbunden vakt skall trevakts-samt

tillämpas. Undantag kan dock medges for särskildasystem typer av
fartyg och trafiklinjer.

7.2 mänskligaSjösäkerheten och den faktorn

I det internationella sjösäkerhetsarbetet har under år betydelsensenare
den mänskliga faktorn särskilt uppmärksammats. Internationellaav

undersökningar visar ända till 80 sjöolyckorna kanatt procentupp av
misstag.hänföras till mänskliga Enligt japansk avseenderapporten

sjöolyckor japanska farvattnen under 1985-1991,i de åren bl.a.som
lågprisbesättningar,gäller fartyg bemannade med s.k. kan drygt

grundstötningarna hänföras till bristandehälften uppmärksamhetav
och vakthavande befäl bryggan australisk studiepå Isomnat.att en

hälften sjöolyckornahar vidare funnit kan hänförasnästanatt avman
6.003till misstag begåttshar mellan 24.00 ochsom

diskussionerIMO förs denna bakgrund bl.a. vadInom mot om som
förbättra personalens kompetens utbildningkan för ochgöras att samt

STCW-de operationella rutinerna. pågårDen översyn som av
Äveni inom förs diskussionerkonventionen led detta arbete. EUär ett

olika för minska antalet olyckor kan hänföras tillåtgärder att somom
den mänskliga faktorn.

IMO också diskussioner rörande trötthetsfaktornsInom pågår
fatigue betydelse för sjösäkerheten. Detta har lett fram tillfactor

Uppgifterna från handlingsprogram utarbetat EG-kommissionen,är hämtade ett av
Analysis 0fWorldJapansPolicy Safe Seas, 1993 och JAMRI Report,CommonA on

Thereof, MaritimeShipping Casualties and Future Prospects 1993 IMO, Worldsamt
Implementation of IMO standards the keyDay 1993, to success.-
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bl.a. resolution A.77218 den november 19934 Fatiguerörandeav
Factors in Manning and Safety. Syftet med resolutionen bl.a.är att
identifiera olikade faktorer bidrar till trötthet och höjaattsom
medvetenheten dessa. Bland faktorerde inämns resolutionenom som
märks schemaläggningen arbetet och viloperioder gradensamtav av
bemanning. Resolutionen innehåller inte konkretanågra regler.





1994:106SOU

sjöfart8 Svensk

8.1 SjöfartensAllmänt betydelseom

Över95 fartyg.Av Sveriges utrikeshandel medtransporteras procent
årligen 102 miljonerde svenska hamnarna skeppas utrikes gods årton

miljoner1992, 55 miljoner importgods och 47 exportgods.tonvarav
miljonerTotalt hanteras cirka 115 gods i de svenska hamnarna.ton

Till kommer 13,3 miljoner malm skeppas Narvikdetta överton som
det utrikes godset 22 miljoner med färja. Underi Norge. Av går ton

befordrade färjorna också 42 miljoner enkelresepassagerare1992år
3 miljoner enkelresepassageraremellan Sverige och utlandet och på

inrikes fárjelinjer. Färjeresorna minskade 1993. Av importen tillår
22 fartygSverige under 1993 gick med svenska ochår procent av

gick 32 med svenska fartyg.exporten procent
Sjöfarten intar viktig roll också i de svenska inrikestransporterna.en

utförs Sverige37 alla godstransporter 10 mil iöverprocent somav
med fartyg.sker

Sjöfarten bidrar till stärka den svenska bytesbalansen detatt genom
till cirka 10 miljarder krs.k. sjöfartsnettot, beräknas uppgåsom per

Sjöfartsnettot skillnaden mellan sidan de intäkteråår. utgörs enaav
rederier får i utlandet och utländska fartygs kostnader isvenskasom

fartygs kostnader utomlands.Sverige och andra sidan svenskaå
ombordanställda de svenskflaggade fartygen tillAntalet på uppgår

000 i Sverige000. sysselsätts cirka 45cirka 15 Härutöver personer
sjöfarten. Ungefär hälften de ombordanställda arbetarindirekt avav

färjornapå
åldersfördelningenfinns diagram aktivt sjöfolkI bilaga 7 överett av

1994.den 1 juniper

Sjöfartens Sjöfarts-Uppgifterna avsnitt från bok Svenski detta är hämtade 1994,
Redarelörening.Sjöfart-94, Sverigestidning 1993:50 och
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handelsflottan8.2 svenskaDen

År handelsflottan cirka 480 fartyg1976 bestod den svenska av om
24 000 ombordanställda.13 miljoner dödvikt med Vid dentotalt ton

minska kraftigt både vad gällertiden började handelsflottan antaletatt
främsta anledningen skillnadenfartyg och antalet anställda. Den attvar

flaggbemanningskostnader mellan fartyg under svensk och vissai
hade blivit svenska redare hadeandra nationers flagg så svårtstora, att

internationelladriva fartygen lönsamt i den konkurrensen Blandatt
medförtskillnaderna i bemanningskostnader har svenskaattannat

rederier, i likhet med rederier i andra västländer, har sig iengagerat
drift fartyg under utländsk flagg. Härigenom harägande och av

varvidkunnat bemannas med utländsk arbetskraft, be-fartygen
manningskostnaderna har sjunkit.

rederinäringen snabb internationali-svenska har genomgåttDen en
1994 ägde svenska rederier fartyg cirkasering. början år 14I av om

dödvikt utländska flaggor och drygt 2 miljonermiljoner under tonton
svensk flagg. svenskflaggade flottan bestoddödvikt under Den 47av

64 tankfartyg och 121 torrlastfartyg, dvs. 232passagerarfartyg,
svenska fartyg under utländsk flaggfartyg. Motsvarande siffror för

respektive sammanlagt 260 fartyg. Under40, 65, 155, dvs. ärvar
Ävenfartyg.minskade den svenskflaggade flottan med 24 den1993

delen minskade, fast i mindre utsträckning.utlandsflaggade något

8.3 Svensk sjöfartspolitik

hälftensjöfartspolitiken har sedan andra 1970-taletDen svenska av
tillfällen. avsiktföremål för överväganden vid flertal lvarit ett att

bekvämlighets-svenskägda fartyg registrerades under s.k.förhindra att
tillstånd tillflagg infördes 1977 lagen 1977:494 överlåtelseår avom

giltighetstiden förlängdesfartyg. tidsbegränsadLagen var men
i kraftfram till dess lag i träddeåtskilliga gånger årämnetatt en ny

flagg-1989:990 tillstånd till överlåtelse skepp1990, lagen avom
gälla vid 1991.lagen. lag upphörde i sin utgången årDenna tur att av

198929 bidrag till vissa be-Genom förordningen statligtom
rederierinfördes 1989 bidrag till svenska förmanningskostnader år ett

i fjärrfart, det rederistödet. Bidragetsvenska handelsfartyg s.k.
den sjömansskatt redaren hadeutgjordes dels återbetalning av somav

sjöman fördels bidrag 38 000 kr helårsanställdbetalat in, ett om per
april 1992 beslutade riksdagenkostnaden för de sociala avgifterna. I

199192:avveckling rederistödet. Samtidigt anmäldes 100prop.om av
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bil. 7 regeringen under 1992våren föreläggaavsågatt attsenare
riksdagen förslag till förutsättningar för den svenska sjöfarten.nya
Därmed främst internationelltavsågs fartygsregister.ett

I december 1992 beslöt riksdagen rederistödet skulle återinförasatt
i avvaktan slutligt ställningstagandepå till frågan åtgärder tillett om
stöd for svensk sjöfart. Beslutet tillkom följd sjöarbets-attsom en av
marknadens inte hade kunnat i frågan införandeparter ettenas om av
svenskt internationellt register. Beslutet skall också bakgrundmotses

överenskommelse mellan rationaliseringar ochparternaav en om
andra åtgärder inom rederinäringen hade träffats i oktober 1992.som
Parterna hade därvid beräknat deras åtgärder i förening medatt egna
statliga åtgärder bestående befrielse från sjömansskatt ochav en-
reducering de sociala avgifterna med 18 procentenheter kundeav -
leda till sammanlagd kostnadsreduktion cirka 40på procent.en

återinfördaDet stödet gäller för svenska handelsfartyg, huvud-som
sakligen i fjärrfartgår och består dels återbetalning sjömans-av av
skatt, dels bidrag till reduktion sociala avgifter, vilket sedan denett av

januari 19931 uppgår till 29 000 kr kalenderår och helårsanställdper
sjöman. Under anslaget anvisades 360 miljoner kronor för budgetåret
199293. För budgetåret 199394 har anvisats sammanlagt 400
miljoner kronor. Lika mycket har anvisats för budgetåret 199495.

199394:69I sjöfartspolitiska åtgärder redovisadesprop. om en
utvärdering rationaliseringsavtal.nämnda Regeringen uttaladeav ovan
därvid bl.a. den fäster avseende vid rationaliseringsarbetetatt stort att
fortsätter framhölloch den statliga sjöfartspolitiken inte kan görasatt
oberoende rationaliseringar.parternasav egna

Under 1994våren har riksdagen bifallit trafikutskottets hemställan
tillsätta parlamentarisk utredning svensk sjöfart bet.att en om

199394:TU14, 1993942158.rskr.

8.4 Sveriges Redareförening för mindre

passagerarfartyg

förDen redogörelse svensk sjöfart lämnats i huvudsaksom ovan avser
handelsflottan färjetrafikenden svenska inklusive till våra grannländer.

Sjöfartsnäringen i Sverige består dessutom mindre passagerarfartygav
främst i lokalfart. Sveriges Redareföreninggår för mindresom

passagerarfartyg SWEREF branschorganisation för dessaär en
fartyg. Föreningen har drygt 100 medlemmar med cirkasammanlagt
250 fartyg.
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familjeföretag. Blandmedlemsföretagen cirka 70Av är procent
och olika kommunalamedlemmarna i övrigt märks bl.a. Vägverket

Föreningen organiserar cirka hälften de mindrebolag. av passagerar-
Sverige.fartyg finns isom
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAGOCH

9 Sjöarbetstid för ombordanställda -

minimibesättningsbeslut

9.1 Allmänna utgångspunkter

Direktiven till sjöarbetstidsutredningen har sin bakgrund i kritiken
gällande sjöarbetstidslagen i vissa avseendengör begränsarattsom

möjligheterna till rationell drift fartyg till sjöss. Lagens regleren av
enligt denna uppfattning i viss lägga hindermån i förvägen ettanses

ändamålsenligt rationaliseringsarbete på bemanningssidan. För att
komma till med detta problem det bl.a.rätta önskvärt attanses
Sjöfartsverket skall kunna besluta i ärenden minimibemanning medom

grad flexibilitet vad i dag fallet.större än ären av som
Enligt nuvarande regler skall Sjöfartsverket för varje passagerarfar-

föroch varje fartyg med bruttodräktighet minst 20tyg annat en av
gods eller fastställa den minimibesätt-transporterarsom passagerare

ning kan betryggande från sjösäkerhetssynpunkt i densom anses vara
fart fartyget används i eller användas i 5 kap. §5attsom avses
fartygssäkerhetslagen. Vid sitt beslut Sjöfartsverket hänsyn tilltar
sådana faktorer fartygets storlek, beskaffenhet, utrustning,som
användning och fartområde Utgångspunkten vid bedömningenm.m.

minimibesättningens storlek skallden bestämmas med hänsynär attav
till vad säkerheten kräver. framhöllsDetta redan vid tillkomsten av
1965 lag säkerheten fartyg sjösäkerhetslagen,års påom som var en
föregångare till fartygssäkerhetslagen. I 1965:132 med förslagprop.
till sjösäkerhetslag slog departementschefen sålunda fast mini-att
mibesättningen fastställas medmåste utgångspunkt endast i säker-
hetskraven.

dock i viss tillDärutöver mån hänsyn sociala synpunkter.äventas
fartygsNär minimibesättning fastställs skall Sjöfartsverketett

nämligen särskilt beakta vad enligt lag eller avtal gällersom om
personalens ordinarie arbetstid 5 kap. 5 § fartygssäkerhetsför-
ordningen. falletSå enligt tidigare regler. l nämndaävenvar ovan
proposition betonade departementschefen sålunda hänsyn måsteatt tas
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till den reglering sjömannens arbetstid skett i sjöarbetstids-av som
lagen. Det kom dock inte till uttryck författningsmässigt förrän år
1980. 6I kap. sjösäkerhetslagen infördes då bestämmelseen som

vadmotsvarade föreskrivs i 5 kap. 5 § fartygssäkerhetsför-som nu
Ävenordningen. dessförinnan hade dock hänsyn tagits till vad som

enligt ellerlag avtal gällde beträffande besättningens ordinarie
arbetstid.

Det sagda innebär i praktiken Sjöfartsverket inte fastställerattnu en
minimibesättning skulle förutsätta arbetstidsuttagstörre vadänettsom

följer lag eller avtal, verket skulleäven sådansom av om anse en
bemanning acceptabel enbart sjösäkerhetsaspekter skulle beaktas.om
Ett exempel på detta två uppmärksammadeär ärenden från 1993år
rörande fartygen Baltic Print och Baltic Press. Rederiet för dessa
fartyg ansökte ändring minimibesättningsbesluten förom en av
fartygen skulle innebära de fick framföras med besättningattsom en
på i stället för nio. Sjöfartsverket fann fartygens trafik-attsex man

omständigheterna imönster övrigt sådana det förelågsamt attvar
förutsättningar för från sjösäkerhetssynpunkttillfredsställandepåatt ett

framföra fartygen med den bemanningsätt föreslagits rederiet.som av
bemanningsreduceringEn i enlighet med ansökan förutsatte dock ett

arbetstidsuttag för fartygsbefálet och kvarvarande skullematroser som
överstiga det sjöarbetstidslagen medgivna. På grund härav och dåav
det inte mellan rederiet och berörda arbetstagarorganisationer förelåg

kollektivavtalnågot medgav det utökade arbetstidsuttaget, avslogsom
Sjöfartsverket rederiets begäran. Sedermera träffades kollektivavtal
mellan arbetstagarorganisationerna och rederiet, vilket har medfört att
Sjöfartsverket slutligen har kunnat fastställa den önskade minimi-
besättningen.

Även sjöarbetsmarknadens sålunda har inflytande påparter ettom
minimibesättningsbesluten de kollektivavtal arbetstidensgenom om
längd de har träffat och det samrådsförfarande enligtsom genom som
5 kap. 8 § fartygssäkerhetslagen skall föregå Sjöfartsverkets beslut,
bör det betonas verket likväl har självständigt föratt ett attansvar
minimibesättningsbesluten grundläggande krav säkerhet.påmotsvarar
Att Sjöfartsverket inte formellt bundetär vad sjöarbetsmarknadensav

kommer beträffandeöverens arbetstiden harparter utanom en
självständig prövningsrätt, innebär verket inte godtar överens-att en
kommelse enligt dess mening skulle säkerheten i farasättasom genom

alltför högt arbetstidsuttag. Säkerheten ställer således denett upp
för vilket arbetstidsuttaggränsen kan läggas till förgrundyttersta som

beslut minimibesättning. Det bara intill dennaär detett gränsom som
möjligt för sjöarbetsmarknadensär komma överensparter att om en
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längre arbetstid denän sjöarbetstidslagen medger, de önskarsom om
överenskommelsen beaktad vid beslut minimibesättning.om
Som nämnts i avsnitt 3.3 regleras de ombordanställdasovan

arbetstid i realiteten inte sjöarbetstidslagen de olikaav utan av
kollektivavtal har träffats mellan sjöarbetsmarknadenssom parter.
Detta förhållande får betydelse närstor överväger vad kanman som

förgöras Sjöfartsverket möjlighetatt besluta i ärendenge att om
minimibesättning med högre grad flexibilitet. Under utrednings-en av
arbetet har olika modeller diskuterats för öka möjligheterna härvid-att
lag. Bland har jag övervägt föreslåannat modellatt skulleen som
innebära Sjöfartsverket inte endast fåratt möjlighet medgeatt avsteg
från sjöarbetstidslagen även verket i sådana fallutan skulleatt kunna
besluta i minimibesättningsärenden oberoende vad gäller enligtav som
träffade kollektivavtal arbetstiden se detta i avsnittom mera om
9.2.4. Jag har dock slutligen för föreslå modellstannat att en som
innebär Sjöfartsverket möjlighetatt under vissa förutsättningarattges
medge från sjöarbetstidslagensavsteg regler ordinarie arbetstid,om

inte medför någon ändring nuvarande reglermen som minimi-av om
besättningsbeslut.

9.2 Förslag till dispensmodellen

9.2.1 Förutsättningar för från sjöarbetstidslagensavsteg
regler

Avsteg från sjöarbetstidslagens bestämmelser ordinarie arbetstidom
får göras kollektivavtal 13 §. Någon motsvarandegenom förrätt
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer finns inte.som
Vad finns är generell möjlighet för regeringensom eller denen
myndighet regeringen bestämmer Sjöfartsverket medgesom att
undantag från tillämpningen sjöarbetstidslagen synnerliga skälav om
föreligger 2 § sjätte stycket. Denna möjlighet emellertidär inte
avsedd tillämpas for medgeatt från lagensatt regleravsteg om
ordinarie arbetstid främst för i visst fallutan göra undantag frånatt ett

Ävenlagen i dess helhet. sjöarbetsmarknadens kanparter genom
kollektivavtal göra undantag från lagen i dess helhet 2 § tredje
stycket.

I likhet med vad gäller enligt sjöarbetstidslagen i arbetstids-som ges
lagen möjlighet kollektivavtal, haratt slutits eller godkäntsgenom som

central arbetstagarorganisation, göra undantag frånav en arbetstids-
lagens bestämmelser ordinarie arbetstid. Till skillnad frånom
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sjöarbetstidslagen emellertid arbetstidslagen också möjlighet förger en
Arbetarskyddsstyrelsen det finns särskildamyndighet skäl,att, om

avvikelse från bestämmelserna ordinarie arbetstid §.medge 19om
till de fallMöjligheten dock begränsad då kollektivavtal inte kanär

träffas.
SjöfartsverketEtt beslut myndighet från sjö-avstegav omen

i likhetarbetstidslagens regler bör med vad gäller enligt arbets-som
tidslagen kunna endast det föreligger särskilda skäl. För attges om
sådana skäl skall föreligga det naturligtvis i förstamåste handanses
krävas Sjöfartsverket det enskilda fartygetsär övertygatatt attom
trafikmönster, utrustning, storlek och användning sådanärm.m. av
beskaffenhet ordinarie arbetstidsuttag, överstiger vadatt ett som som

medföragäller enligt sjöarbetstidslagen, inte skulle hotnågot mot
grundläggande sjösäkerhetskrav. dock enligtDetta kan min mening
inte tillräcklig förutsättning för Dennaavsteg.varaanses en upp-

sjöarbetstidsregleringenfattning har sin grund i visserligen haratt en
säkerhetsfunktion, dvs. motverkande besättningen på grundattav av
trötthet inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter tillfredsställandepå ett

också i det faktum det bakom lagstiftningen liggersätt, ävenattmen
Genom arbetstiden tillförsäkrassociala motiv. begränsas arbets-att

nödvändig vila och avkoppling och han skyddas överan-tagaren mot
strängning och olycksfall möjlighet till drägligt socialt liv.samt ettges

kan inte rimligt från sjöarbetstidslagen skall kunnaDet att avsteganses
medges hänsyn till båda de motiv sålunda liggerutan att tas som

lagstiftningen. bemyndigande för Sjöfartsverketbakom Ett medgeatt
från sjöarbetstidslagens regler ordinarie arbetstid bör därföravsteg om

innefatta hänsyn skall till socialakrav synpunkter.ävenett att tas
besättningfinns också skäl betona knappast kanDet att att en anses
inte arbetsförhållandenasäkerhetsbesättning blirutgöra en om

drägliga, eftersom stressande arbetstempo och för lite vila skaparett
säkerheten ombord.arbetsklimat motverkar I det härett som samman-

fartygssäkerhetslagenhanget kan det också det i 6 kap.noteras att
finns grundläggande regler arbetsmiljön fartyg. kapitlets förstapå Iom

arbetsförhållandenaparagraf bl.a. skall till männi-sägs att anpassas
förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.skans

Sjöfartsverketskulle således olämpligt låta medgeDet attvara
sjöarbetstidslagens bestämmelser ordinarie arbetstidfrånavsteg om

förutom sjösäkerhetskrav också beakta de sociala motivutan att som
lagstiftningen. förbehåll viktigt detligger bakom Detta såär attpass

i bör föreskrivas det för krävs till-lagtexten ävenatt avsteg att en
fredsställande för besättningen.social standard kan upprätthållas

medges bör vidareförutsättning för skall kunnaEn att avsteg vara
träffas.överenskommelse inte har kunnat Skäletnågonatt avstegom
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förhärtill främst det inte finns anledning Sjöfartsverketnågonär att
dispens från lagens regler vilkaär överensparternaatt omge om

fall finnsarbetstider skall gälla. I sådana det redan i dagsom
i minimibesättningsärenden beslutamöjlighet med önskvärdatt

flexibilitet överenskommelse från lagensatt avsteggenom en om
till grund för beslutet. Genom kravregler kan läggas påett att

förhandla innan myndighetsdispens kan understryksmåsteparterna ges
principen det i första hand bör ankommaockså påatt parterna att

avvikelser från lagen.komma överens om
redovisningen avsnittSom framgått i 2.5.2 Arbetarskyddssty-gerav

dispens från arbetstidslagens regler,relsen inte det mellan parternaom
innebär visstfinns kollektivavtal från de regler iett ett avstegsom

lagen det begärs dispens ifrån. Anledningen härtill är attsom
Arbetarskyddsstyrelsen det allmänna rättsgrundsatser följattanser av er

ansökanstyrelsen inte kan dispens harprövaatt parternaen om om
frågagjort undantag från lagen beträffande den dispensensom avser.

myndighetsbeslut från sjöarbetstids-När det gäller ett avstegom
ordinarielagens regler arbetstid det enligt min mening uteslutetärom

beslut skall upphäva gällande kollektivavtal.sådant kunna Detatt ett
arbetsrättsligaskulle strida grundläggande principer. Vad kanmot som

diskuteras möjlighet för Sjöfartsverket besluta frånär att avstegen om
sjöarbetstidslagens regler ordinarie arbetstid det mellanävenom om

finns kollektivavtal reglerar arbetstiden underparterna ett som
inte innebärförutsättning beslutet kollektivavtalets bestämmelseratt att

gälla. sådan möjlighet skulle bidraupphör En kunna tillatt ett mer
flexibelt bl.a. beslutet positivt eller negativtsystem, attgenom --
och det material det vilar skulle kunna underlag förpå utgörasom

Om frånvidare agerande i saken. sjöarbetstidslagensparternas avsteg
regler inte skulle kunna det finns kollektivavtalnär ettges om
arbetstiden, det med fog tillskulle kunna hävdas möjlighetatt en
myndighetsdispens i realiteten blir meningslös, eftersom arbetstiden till

praktiken regleras kollektivavtal.sjöss i genom
från sjöarbetstidslagensSlutsatsen blir alltså regler böratt avsteg

kunna medges det finns kollektivavtal regleraräven ettom som
arbetstiden för berörda skallanställda. Däremot det krävas att parterna
har förhandlat inte lyckats komma just detöverens avstegom, men om

begärs. beslut skall inte heller gällandeEtt upphävaavstegsom om
kollektivavtal får tillämpas förstdet kollektivavtaletsnärutan
rättsverkningar, inklusive dess efterverkan beträffande arbetstiden se
avsnitt 3.2, har upphört. skisseradeDen modellen innebär såledesnu

för dispensbeslut blir vidare det finns i arbets-änatt utrymmet som
tidslagen. beslutet iHur skall praktiken framgåromsättas näst-av
följande avsnitt.
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9.2.2 Verkställighet beslut frånavstegav om
sjöarbetstidslagen

Om det mellan inte finns något kollektivavtal reglerarparterna som
arbetstiden det sjöarbetstidslagens bestämmelserär gäller. Ettsom

från Sjöfartsverketbeslut från lagens regler skulle underavstegom
sådana omständigheter följaktligen få direla genomslag i och medett

det dels skulle komma reglera de anställdas arbetstid i stället föratt att
sjöarbetstidslagen, dels skulle kunna beaktas vid begäran ändraten om
minimibesättningsbeslut.

praktikenI det emellertid kollektivavtalenär reglerar arbets-som
tiden till sjöss. Ett beslut kan då tänkas få genomslag på tvåavstegom

se bilaga 8. förstaFör det det möjligtsätt efterär att parterna ett
beslut från sjöarbetstidslagen kollektivavtalen tillavstegom anpassar
Sjöfartsverkets beslut, varefter verket kan hänsyn till detta vidta en

Ävenbegäran ändrad minimibesättning. med beaktande attom av en
ansökan dispens från lagens regler kommer följdatt attom vara en av

tidigare inte kunnat komma arbetstiden,överens bör detparterna om
finnas förutsättningargoda sådan anpassning kollektivavtalenatt en av
sker, eftersom det får förutsättas lagakraftägande beslut äratt ett
välgrundat föreliggandeoch problemställningar ingående harmera
kunnat analyseras under behandling.ärendets

Om likväl inte kan komma anpassningöverensparterna om en av
avtalen och redaren givetvis iakttagandemed gällandeav upp--
sägningsklausuler gällande avtal beträffandesäger arbetstidenupp-
uppkommer kollektivavtalslöst tillstånd. I det läge kollektivavtaletsett
bestämmelser arbetstid inte längre har efterverkannågon kommerom
beslutet från sjöarbetstidslagen reglera arbetstiden för deavsteg attom
anställda i stället för det kollektivavtalet.gamla detNär klarlagtär att
kollektivavtalet har upphört gälla och dess bestämmelseratt om
arbetstid inte har efterverkan,någon kan Sjöfartsverket beakta

Ävenarbetstidsbeslutet det begärs minimibesättningsbeslut.ett nyttom
detta kan således fåpå beslutsätt genomslag. Det bör dockavstegom

framhållas det givetvis inte ankommer Sjöfartsverket avgöraatt att
kollektivavtals rättsverkningar, inklusive efterverkannär vad gällerett

arbetstiden, har upphört. detFörst står klart de har upphört ochnär att
bekräftathar detta kan det krävas Sjöfartsverket fattarparterna att ett

minimibesättningsbeslut med beaktande Någon oklarhetavsteget.av
beslutverket fattat arbetstiden kan tillämpasnär behöverettom av om

på inteså uppstå.sätt
I detta sammanhang kommer sålunda frågan kollektivavtalsettom

efterverkan in i bilden. Rättsläget vad efterverkangäller kollektiv-av
avtal kunna sammanfattas följandepå I de fall då detsätt. ärsynes
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fråga tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd, dvs. har förett parternaom
avsikt sluta kollektivavtal, torde huvudregel gällaatt ett nytt attsom
arbetsgivaren har tills vidare tillämpa det gamla kollektivavtaletsatt
bestämmelser arbetstid. Lagens bestämmelser skall således i dessaom
fall inte tillämpas avtalet har s.k. efterverkan. Har denutan partenena
däremot deklarerat intehan har för avsikt ingå någotatt att nytt
kollektivavtal beträffande den aktuella frågan torde andra sidanå som
huvudregel gälla det lagens reglerär skall tillämpas i ställetatt som
för det gamla kollektivavtalet. Denna situation brukar betecknas som

kollektivavtalslöst tillstånd. I fråga denna rättsligaett permanent om
problematik får jag hänvisa till avsnitt 3.2. Jag förmenar med
hänvisning till redovisningen där det finns goda skäl föratt att attanse

avtalslöst tillstånd inträder, rederiföretaget medett permanent om
åberopande beslutet gällande kollektivavtal.sägeravstegav om upp

detDäremot tveksamt hur sakenär ställer sig uppsägningenmera om
sker innan sådant beslut har fattats. oklarhetDen i sistnämndaett som
fall uppkommer torde avhålla rederiföretagen från sägaatt upp
kollektivavtal innan de utfallet Sjöfartsverkets prövning.vet av

skulle i och för sigMan kunna tänka sig bestämmelseen som
innebär kollektivavtalets arbetstidregler inte skall ha någonatt om
efterverkan det har meddelats beslut från sjöarbets-ett avstegom om

kollektivavtalettidslagens regler ordinarie arbetstid. detI läge harom
upphört gälla skulle således beslutet från lagens regleratt avstegom
komma reglera arbetstiden för de anställda i stället för det gamlaatt
kollektivavtalet. Mot bakgrund det jag har finner jagsagtav som ovan
dock inte skäl till särskild lagregleringnågon kollektivavtalsav
efterverkan för sjöarbetstidens del. Arbetstagarsidans iexperter
utredningen har också ställt sig kritiska till sådan bestämmelse.en
Eventuell lagstiftning i bör enligt min mening i förstaämnet hand vara

övergripande karaktär för arbetsrätten i dess helhet.av

Är9.2.3 föreslagna förenligden modellen med
arbetsrättsliga principer

Under utredningsarbetet har inomdet utredningen diskuterats huruvida
för medgivandeden modell skisserats stämmeravstegav som ovan

med grundläggande arbetsrättsliga principer Sverigesoch internationel-
åtaganden arbetsrättsområdet. l det sammanhanget dennoteras att

modell för finns i den allmänna arbetstidslagenavsteg som numera
tillämpas på så prövning inte skersätt att parternaom genom
kollektivavtal har gjort frånundantag lagen beträffande frågaden som
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dispensen 2.5.2.avsnitt Ett flertal omständigheter äravser, se av
betydelse för besvarande den frågan.väcktaav

Såsom slagits fast tidigare i detta betänkande ligger bakom
sjöarbetstidslagen såväl sociala säkerhetsmässiga motiv. Såvittsom
gäller de sistnämnda det inte självklart det skall uppgiftär att vara en
för bestämma arbetstiden. jämförelseEn kan görasparterna att om
med hur det förhåller sig vägtrafikens område, avsnitt 2.6.på Därse
finns ingående reglering kör- och vilotider möjlighet tillutanen av

arbetsmarknadens Sjöarbetstidslagen emellertidärparter.avsteg av
dispositiv, vilket i hög har sin prägelgrad på den regleringsatt som
i dag i praktiken gäller. Detta medger kan träffasystem att parterna
såväl ramöverenskommelser överenskommelser i det enskildasom

praktiken forfallet, dvs. i varje särskilt fartyg. ordningDenna
väsentligtfungerar i allt väl och har medfört smidiga lösningar haratt

kunnat träffas, samtidigt såväl de sociala förhållandenasom som
sjösäkerhetens krav har tillgodoses.kunnat

Direktiven för utredningsarbetet inte kollektivavtalenberör och ger
inte anvisningar hur dispensregelnågra eventuell skall hanterasom en

emellertidvisavi sådana avtal. Jag har uppfattat direktiven så att
Sjöarbetstidslagen fortfarande skall dispositiv karaktär och attvara av
kollektivavtalsvägen i fortsättningen skall den i främstaäven vara som

skall komma till användning. Däremot syftar direktiven, sårummet
uppfattat i undantagsfall,jag har dem, till det då inteatt parternasom

kan skall möjlighet i stället reglera arbetstiden i enlighetattenas, ges
och de från motiverade.med lagen denna äravsteg som

denna bakgrund jag har utarbetat ovanståendeDet är mot som
modell. vill här återigen framhålla dess innebörd denJag äratt att
skall tillämpas bara då inte kommer vissöverensparterna om en
ordning. situationer kan komma inom förAtt sådana ettupp ramen

fungerar väl inte något anmärkningsvärt.ärsystem annarssom
för särskilda prövningen skall tillParterna skall alltså den kommaatt

förhandlat frågan.stånd först ha i den aktuella
innebär inte heller beslut upphäverModellen att ett avstegom

ordning betänkliggällande kollektivavtal. En sådan skulle kunna vara
förutsätteroch stridande kollektivavtalsrättens grunder. Tvärtommot

modellen gällande kollektivavtal löper till dess det upphöratt ett att
efter uppsägning. beslut enligt den berör inte kollektivavtaletsEtt
rättsverkningar följer helt kollektivavtalsrättslig praxis. Vad gällerutan
beslutet inträder dess rättsverkningar alltså först näravstegom
kollektivavtalets rättsverkan, inklusive efterverkan vad gäller arbets-

Förvaltningsrättsligttiden, har upphört. avstegsbeslutets beroendeär
jämställa med suspensivt villkor.kollektivavtalet närmast att ettav
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Ingenting hindrar med stödparterna att erfarenheterav senare vunna
komma överens modifikationer i beslutet arbetstider ochom slutaom
kollektivavtal i överensstämmelse med överenskommelsen. l sådantett
fall detär dock lämpligt begär beslutetatt parterna skallatt avstegom
upphävas.

Med hänsyn dels till syftet med möjlighet till frånen avsteg
sjöarbetstidslagens regler i enlighet med vad har skisseratssom ovan,
dels till hur den praktiska tillämpningen utformas jag,avses attmenar
modellen inte kan strida grundläggande arbetsrättsligamotanses
principer. Av skäl kan den inte heller stridasamma demotanses
åtaganden främja användningenatt kollektivavtal Sverige harav som
åtagit sig internationella överenskommelser,genom avsnitt 6. l .2-se
6.l.4. Såvitt jag kan bedöma kan den inte heller strida motanses
någon ILO-konvention.annan

9.2.4 Alternativ till den föreslagna modellen

Som nämnts i avsnitt 9.1 har utredningen bl.a. diskuteratovan en
långtgående modell, innebär Sjöfartsverketmera skulleatt kunnasom

lägga beslut sjöarbetstiden tillett grund för minimibesättnings-om ett
beslut även det finns kollektivavtal reglerarettom arbetstiden. Ettsom
sådant minimibesättningsbeslut skulle kunna tillämpas inte omedelbart,

väl kollektivavtaletsnär rättsverkningar, inklusivemen efterverkan av
avtalets regler arbetstid, har upphört. En sådan modell har dockom
den nackdelen överenskommelseatt inte träffas mellanom-
sjöarbetsmarknadens i enlighet med beslutetparter det blir oklart-

minimibesättningsbeslutetnär kan tillämpas. Detta kan upphov tillge
problem inte enbart för berörda även i sambandparter utan med
tillsynsförrättningar på fartyg. Det måste också beaktas över-att
trädelser minimibesättningsbeslut är straffbelagda, 12av kap. 2 och
3 §§ fartygssäkerhetslagen. Det är utifrånäven denna synpunkt
otillfredsställande tidpunkten för ikraftträdandetatt skall såvara
obestämd den skulle bli i detta fall jfr avsnitt 12 Ansvarsfrågor.som
Jag har utifrån redovisade synpunkter valt inte lägga framnu att ett
sådant förslag.

Jag vill slutligen tillägga jag givetvis har försöktatt utrönaatt om
det finns några andra lagstiftningsåtgärder avseende sjöarbetstiden som
skulle kunna medföra ytterligare flexibilitet och rationaliseringar i
fartygsarbetet. Några uppslag till sådana åtgärder har inte kommit
fram. I det sammanhanget har jag även orienterats initiativ ochom

har tagits i det praktiska livet inya syftegrepp som uppnå så välatt
fungerande möjligt. Det bör också framhållassystem som kanatt man
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förvänta sig det pågående arbetet inom EGEU i fråga överens-att om
kommelserregler för sjöarbetstiden resultat inom några år. Seger om
detta i avsnitt

9.3 Beslutsförfarandet Sjöfartsverketsoch roll som
beslutsmyndighet

Enligt kap. 8 § fartygssäkerhetslagen5 skall Sjöfartsverket samråda
med organisationer företräder redare och ombordanställda, innansom
verket meddelar beslut minimibesättning. Sjöfartsverket görett om
därvid i allmänhet förslag till besättning tillsammans medettupp som
redarens ansökan minimibesättning underställs organisationerna förom
yttrande inom cirka veckor, varefter verket beslutar i ärendet.tre

Innan Sjöfartsverket beslutar i ärenden från sjöarbetstids-avstegom
lagens regler ordinarie arbetstid, bör motsvarandepå redarenssättom
ansökan remitteras till de organisationeravsteg representerarom som
redare och ombordanställda. särskildNågon bestämmelse dettaom
behövs inte. §dock I 5 sjöarbetstidskungörelsen föreskrivs nämligen
redan i dag Sjöfartsverket, handläggerdet ärende enligtnäratt ett
sjöarbetstidslagen eller enligt kungörelsen och ärendet viktär störreav
eller har principiellt intresse, skall bereda berörda organisationer för

Ärendenredare och ombordanställda tillfälle yttrande.att avge om
måste sådan karaktär de omfattas dennaavsteg attanses vara av av

bestämmelse.
Enligt utredningens förslag skall i ärende frånett avstegom

sjöarbetstidslagen förutom sjösäkerhetskraven de sociala aspekterna
beaktas. SjöfartsverketAtt således blir hänsyn tilläventvunget att ta
sociala spörsmål kan uppkomma bör inte medföra egentliganågrasom
problem. Vad det gäller ibeakta utsträckningär så normalatt storen
mänskligsocial välfärd möjligt, självfallet med hänsyn tilltagensom
sjöfartslivets speciella förhållanden. Sjöfartsverket med dess kännedom

förhållandena till sjöss bör kunna hantera detta störreutanom
problem. Det får också förutsättas inteverket beslutaratt avstegom

mycket undersökning förhållandena i det enskildautan en noggrann av
fallet.

praktiska erfarenheter, kan kommit framParternas ha i skildasom
sammanhang bl.a. i samband med kollektivavtalsförhandlingar- -
bör kunna till god hjälp vid beslutsfattandet.vara
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10 Sjöarbetstid för s.k. seglande delägare
och med dem jämställda

10. 1 Inledning

Med seglande delägare förstås sådan personal ombord på fartygett
del fartyget.äger vissaI fall deär betraktasom arbets-av att som

de kan ha låtit bildatagare; bolagt.ex. hyr fartyget samtidigtett som
de anställts bolaget för arbete fartyget,på medan det isom andraav

fall inte föreligger något anställningsförhållande.
Sjöarbetstidslagen gäller skeppstjänst. Med detta begrepp avses

arbete vilken är anställd på svenskt fartyg,som fören person, ett
fartygets räkning eller eljest på grund förmans uppdrag utförav
ombord fartygetpå eller på ställe 1 §. Detta innebär följakt-annat
ligen seglande delägare inteatt kan betraktas anställdom en påsom
fartyget omfattas han inte sjöarbetstidslagen. Han omfattas inteav
heller arbetstidslagen, eftersom den endast gäller arbetstagare.av

10.2 Tidigare utredningsarbete

Frågan seglande delägare bör omfattas sjöarbetstidslagen harom av
tidigare det harutretts lett till någonutan ändringatt lagen. Iav

betänkandet Sjöarbetstidsfrågor Ds K 1980:17 avgivet Fartygs-av
miljöutredningen föreslogs regler skulle begränsa arbetstiden försom
bl.a. seglande delägare. Med hänsyn till de säkerhetsrisker som en
alldeles oreglerad arbetstid kan medföra ansåg utredningen det
ofrånkomligt begränsa arbetstiden förävenatt denna Ut-grupp.
redningen föreslog huvudregel arbetstid högst 12 timmarsom en om

dygnet i närfart och lokalfart och högst 10 timmar dygnetom iom
oceanfart. Den föreslagna bestämmelsen såg följandepå sätt.ut

Utför19 § någon fartygsarbete arbetstagare, fårutan hansatt vara
arbetstid inte överstiga 10 timmar dygnet, fartyget användsom om
i oceanfart, och timmar12 dygnet, det ianvänds närfartom om
eller lokalfart. Arbete isägs får16 § dock utförassom utan
begränsning.

Under förhållanden, då enligt denna lag eller kollektivavtal som
i 13 eller 15 § arbetstagare har arbetstid, antingenavses en en
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överstigervilkenövertid,formiarbetstid ellerordinariesåsom av
arbetstagareicke ärdenfårstycket,förstaisägsvad somsom

arbete hanför detanställdsjälvhanlika längearbeta voresom om
utför.

sådan medlemocksågällerparagrafi dennaVad sägs avsom
i 4 §vadenligtlagenvilkenfamilj påredarens annarsangessom

tillämplig.inte är

skepps-begreppetföreslogs ersättafartygsarbete,Med termen som
räkningför fartygetsarbeteförslagutredningensenligtavsågstjänst,

någonställeeller påfartygetombord påutförs annat somavsom
befattning påiantingen tjänstgörochfartygetföljer med ensom
Utredningensgöromål.tillfälligaförmed dettaföljerellerfartyget
huvudsakmotsvarade i16 §§ochi 15bestämmelsertillförslag nu

respektivestyckenaandraoch§ första11bestämmelser igällande
§och13 § 4nuvarandemedöverensstämde13 §stycket.tredje§11

styckena.första-tredje2 §föreskrivs ivadmotsvarade som nu
företagareomfatta ocksåskulle komma19 §iBestämmelsen att egna

sig vissåtagitellergöromåltillfälligaförmed fartygetföljer somsom
bakgrundskalldeli dennadrift. Förslaget motfartygetsdel avsesav

föreslogfartygsarbete,definitionenframgårutredningen, avatt avsom
med-tillfälligtsådanabl.a.tillämplig påbli ävenskullelagenatt

skeppstjänstbetraktasinte kanarbetevilkasarbetstagare,följande som
gällande regler.enligt nu

seglande delägarebeträffandeförslagsittmotivering tillallmänSom
80-87.följande s.huvudsakiutredningenanförde

anställd fartygetpåbetraktasinteutför arbetetdenKan somsom
rederianställningmednuvarandemedhellreeller system ---

frågadet ärfartygdettjänstgöra påföranställd att om,somsom
praktiskFörhållandet ärhonom.tillämplig påintelagenär av
alltmerdethar gjortutvecklingtidersochbetydelse, senare

fråga demsärskilt iaktuelltblivitharbetydelsefullt. Det somom
blottde själva ägervilketfartyg iförfartygsarbeteutför ett en

del.mindre
mindre själv-ellerombord kanställningDelägarens vara mer

hansifrågasättaanledningsaknasåtskilliga fall attständig. I
frånutgåanledninghar allocharbetsgivare, attställning mansom

vårdaroch välfartygettillsig ägarebetraktardelägarenatt som
tveksamt. Enförhållandetfall kanandradetta. Isig vara meraom

övamöjlighetfall inte störrevissa attkanske ihardelägare
befattning.ianställddrift änfartygetsinflytande på sammaen

bortbörgällande,det gjortsfall harsådana attSärskilt för seman
verkligavederbörandesefterfrågahellreochdelägandetfrån

arbetsförhållanden.
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Man har skäl fråga det kan tänkasatt delägaren arbetarattom
så mycket, han blir alltför trött ochatt säkerheten därigenomatt
äventyras. Svaret på den frågan kan knappast bli något änannat att
risk för farlig uttröttning inte kan uteslutas, delägaren fårom
arbeta hur mycket helst. Det blir då enligt utredningenssom
mening ofrånkomligt begränsa arbetstidenatt även för sådana
delägare utför fartygsarbete kunna betraktasutansom att som
arbetstagare. Motsvarande regleringar finns också i fråga denom
yrkesmässiga biltrafiken och luftfarten.

Lagstiftningen begränsning arbetstiden tillkommenärom av
främst sociala skäl. Detta gäller också i fråga sjöarbetstids-av om
lagen, även där även hänsyn till säkerheten i viss harom mån

Övervägerspelat in. begränsa seglandeatt delägares arbetstid,man
sker detta däremot utslutande hänsyn till vad säkerheten fårav

kräva. En följd härav är gränsen för huranses att mycket en
delägare bör få arbeta rimligen kan komma sättas högreatt än vad

kan Ånormal arbetstid för de anställda.som anses andravara
sidan måste vad tillåtetär för anställd också tillåtetsom en vara
ñr den inte är anställd.som

Begränsar delägamas arbetstid, torde konsekvensen fordraman
arbetstidenpå sätt begränsaratt för denman samma som ensam

Ävenäger sitt fartyg och utför fartygsarbete. redaresom en som
inte äger någon del i fartyget har lejt det börutan omfattassom av
bestämmelserna. Vidare sådana medlemmar redarenssynes av
familj, enligt 2 § sjöarbetstidslagen är undantagna från lagenssom
tillämpning, i förevarande avseende böra jämställas mednu
delägare i fartyg.

All tjänstgöring ombord är inte lika viktig för sjösäkerheten.
Man kan därför vilja överväga begränsa de seglande delägamasatt
och med dem jämställdas arbetstid endast i fråga vissaom
befattningshavare, exempelvis de tillhör däcks- eller maskin-som
avdelningen. En sådan inställning dock inte hållbar. Varjesynes
medlem besättningen kan ha viktiga säkerhetsuppgifter iav t.ex.

nödläge.ett
En närliggande, tänkbar lösning är begränsa delägamasatt

arbete endast i den demån utför arbete direkt betydelse förav
sjösäkerheten. En befattningshavare inom däcksavdelningen skulle

fritt få arbeta medt.ex. expeditionsarbete eller andra sysslor som
tillhör intendenturavdelningen, medan hans arbetstid pá bryggan
skulle begränsad. villDet emellertidvara påsynas som om man
detta sätt skulle alltför mycket urholka den garanti för vederböran-
des tjänstbarhet reglering delägamas arbetstid är avseddsom en av

åstadkomma. Inte helleratt denna lösning kan därför anbefallas.
När det gäller bestämma hur mycket ickeatt anställd bören

arbeta, uppmärksamheten först böra riktas närfartsynes ochmot
lokalfart, där fartyget tillär sjöss under kortare tidsperioder, där
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präglas de förhållandenfartygsarbetet inte utmärker denav som
sjöresan och där avlösning lämpligen kan ordnas medlånga tätare

oceanfart. iintervaller än vid Det bör beaktas det är närfartatt
tvåvaktssystem enligt sjöarbetstidslagen får förekomma,6 §som

längreoch i kollektivavtal medgivna arbetstider dygn tordeper
bättre för fart oceanfart.änpassa annan
vill timmar dygnet lämpligtDet 12 om voresynas som om en

avvägd för hur mycket icke arbetstagare bör få arbeta igräns en
lokalfart. anförts förutnärfart och I enlighet med vad i dettasom

tillkommer emellertid, anställd får arbeta längreavsnitt att om en
timmar dygn, exempelvistid 12 under på grundän ett att ettav

tillämpas eller därför medgivet i kollek-tvåvaktssystem det äratt
inte anställd få lika längetivavtal, bör den är arbetasom som om

anställd med placering i den aktuella befattningenhan själv vore
för det det frågaeller arbete ärannars som om.

timmaralltså 12 dygnet får den lämpligasteOm om varaanses
arbetstiden i lokalfart förför närfart och den ickegränsen ärsom

lämpligenarbetstagare, återstår avgöra gränsen bör dras iatt var
oceanfart. Tjänstgöringen ombordfråga under längreom en

sjöresa torde ansträngande, det inte kanså attvara pass anses
tillrådligt medge tjänstgöring till timmarupppgâr 12att en som om

under sådandygnet Däremot 10 timmar dygnen resa. synes per
princip inte föri mycket.vara

överväganden ligger bakom utredningens inställningDe tillsom
begränsning arbetstiden för seglande delägare och med dessaav
jämställda, utför fartygsarbete, i huvudsak tillämpliga ocksåärsom

Äveni fråga de fartygsarbetandes vilotid. beträffande vilotidom
därför icke arbetstagaretorde den är böra jämställas medsom en

arbetstagare.
ingalunda givet, de bestämmelserDet är begränsaratt som

arbetstiden för dem inte är anställda ombord skall in itassom
sjöarbetstidslagen. med åtskilligt fogMan kan göra gällande, att
sådana bestämmelser sjösäkerhetsbestämmelser, och däravär rena
sluta de bör plats i sjösäkerhetslagen eller möjligen i någonatt
ytterligare författning. Enligt utredningens mening detär dock ur
praktisk synvinkel föredra alla regler arbetstidens längdatt att om
för dem arbetar för fartyg i författning,samlas alltsåettsom en
sjöarbetstidslagen, grunderna för reglernaäven kan växla.om

Arbetsgivarsidans kritiska till utredningens förslag. lexperter ettvar
särskilt yttrande framhöll bl.a.de sjöarbetstidslagen endast böratt
omfatta arbetstagare och arbetstidsföreskrifter behövs föratt om
seglande delägare skall dessa föreskrifter i säkerhetslagstift-tas en
ning endast sådant arbete klart betydelse förärsamt avse som av
säkerheten ombord. sigDe vände också utredningens uppdelningmot

delägarnas arbetstid vad gäller oceanfart respektive närfart ellerav
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lokalfart och ansåg övervägande skäl talade föratt medge tolvatt
timmars arbetstid beträffande all fart.

Utredningens förslag kom aldrig remissbehandlas och ledde,att som
nämndes inledningsvis, inte till någon förändring lagstiftningen.av

10.3 Allmänna utgångspunkter

Om överväger begränsa arbetstiden för seglandeatt delägareman
ligger det tillnära hands jämföra med de bestämmelseratt gällersom

arbetstid vid vägtransporter. Bestämmelserna i arbetstidslagen förom
landanställda främst tillgodose allmänt socialaatt synpunkter ochavser
arbetarskyddssynpunkter. Denna lagstiftning emellertid inteanses
tillräcklig för förhindra trafikfarlig trötthet hos förarna.att För att
trafiksäkerhetens krav skall tillgodoses finns det därför, framgåttsom

redovisningen i avsnitt 2.6, de allmännautöver arbetstidsreglernaav
särskilda trafiksäkerhetsskäl betingade bestämmelser begränsarav som
arbetstidsuttaget och tillförsäkrar förarna tillräcklig vila dygn.per
Dessa regler gäller till skillnad från arbetstidslagen endastsom--

arbetstagare den enskilde förarenoavsett fordonetavser ägerom--
han kör eller han anställd.ärom

Några direkt motsvarande säkerhetskäl betingade kompletterandeav
bestämmelser till sjöarbetstidslagen begränsar arbetstidsuttagetsom
finns inte. I och för sig skall Sjöfartsverket enligt fartygssäker-
hetslagen fastställa fartygs minimibesättning, varvidett sjösäker-
hetsaspekter avgörande.är Ett sådant beslut innebär dock inte i sig
något absolut hinder från sjösäkerhetssynpunktmot ett alltför högt
arbetstidsuttag. Detta medför sjöarbetstidslagens bestämmelseratt kan

hasägas självständig säkerhetsfunktion begränsaen attgenom
arbetstidsuttaget. Möjligen kan det anmärkningsvärt lagsynas att en

har säkerhetsfunktion dispositiv.är Att sjöarbetstidslagensom en
gjorts dispositiv det till ochär med möjligt helt avtala bort lagenatt-

får dock bakgrund de ombordanställdasmot organisatio-attses av--
har sådan styrka det inte är sannolikt de sluteratt avtalner en att som

inte tillgodoser säkerhetsaspekten.
Mot bakgrund sjöarbetstidslagen således har inteatt endastav en

social funktion även sjösäkerhetsfunktion, dvs.utan motverkandeen
besättningen på grundatt trötthet inte kan fullgöra sinaav av

arbetsuppgifter på tillfredsställande sätt, detett svårt anföraattsynes
bärande skäl seglande delägare skall omfattasmot lagenatt vadav
gäller begränsning arbetstiden. Det frånmåste sjösäkerhetssynpunktav
rimligen lika viktigt den enskilde besättningsmannen inteattanses
arbetar i tillstånduttröttat han anställdär fartygetpå elleroavsett om
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därförfartyget. Jagianställd delägare attickehan är anserom
för sådanasjöss begränsastill ävenarbetstidensäkerhetsskäl kräver att

anställda.betraktasinte kandelägareseglande somsom
Fartygsmiljöutredningenfannframgått attSom manomovan

på sättbordeseglande delägareförarbetstidenbegränsar sammaman
Ävensitt fartyg.för den ägerarbetstidenbegränsa enensamsom

lejt det bordeharfartygetdel iinte någonredare äger utan somsom
dennadelarbestämmelserna. Jagomfattasutredningenenligt av

arbetstidsbe-införasäkerhetsskäl skallOmbedömning. man av
anställda börandraför änsjöarbetstidslagenistämmelser grupper

bestämmelse. Isådanomfattasdessa tvåsåledes även av engrupper
skäl förpraktiskanämndasamtligakallasföljandedet grupper avnu

delägare.seglande
seglandeframhållasdockoklarhet börundvika attFör omatt

inte i sig någondetinnebärsjöarbetstidslagenin underförsdelägare
till-lagensfrånundantagnade ärförförändring som nugrupper

tjänstgörexempelvisdelägareseglandeOmenligt 2lämpning en
fortfarandesåledesmaskinchef kommer haneller attbefälhavaresom

uppfyllda.i övrigtförutsättningarna ärundantagen omvara

10.4 Förslag

delägareför seglandearbetstidenBegränsning10.4.1 av

norskai denfinns detutländskför rättredogörelsenframgåttSom av
seglande delägaremedförbestämmelsesjöarbetstidslagen attsomen

arbeidstiden påstycket lov§ andraEnligt 1lagen.omfattas omav
förflera tillsammansdrivsfartygsålundaskip gäller ettatt avom

räknas denneombordutför arbetedessaochräkning någon avegen
särbestäm-heller någrainteinnehållerfartyget. Lagenanställd påsom

helt ochsålundajämställsdessaseglande delägareförmelser utan
tillämplig ensamägareintedäremotanställda. Lagenmed ärhållet

fartyg.av
valts i denlösningdenavvisadeFartygsmiljöutredningen som

seglande delägarenbetrakta densjöarbetstidslagen, dvs.norska att som
uttryckte det,inte,villeUtredningenfartyget.anställd på mansom

lösning.radikalföreslå såen
fördelarpraktiskabetydandeemellertidfinns detmeningEnligt min

anställdaför ickesjöarbetstidsuttagetinnebärlösningmed attsomen
lösninganställda. Enförgällervadenlighet medibegränsas somsom
blir enklarelageninnebäranställdaanställda medjämställer icke att
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tillämpa, eftersom det inte blir nödvändigt i det enskildaatt falletatt
ställning till den seglande delägaren skallta anställdom anses vara

eller ej. Någon tveksamhet vilka regler skall tillämpasom som
behöver således inte uppkomma begränsning arbetstids-om samma av

gäller for alla arbetar i befattninguttaget på visstettsom samma
fartyg. Eftersom arbetstiden till sjöss för anställda i praktiken regleras

kollektivavtal bör lösning, inte bygger på särreglering,genom en som
också innebära den seglande delägare arbetar fartygpå däratt ettsom
arbetstiden regleras kollektivavtal i likhet med övrig personalgenom
skall följa kollektivavtalets regler.

Vad vid första anblick kan tala helt jämställasom emot atten synas
seglande delägare med anställda deär sociala motiv liggeratt som
bakom arbetstidslagstiftningen inte behöver beaktas för denna grupp.
Om arbetstiden för de icke anställda begränsas sker det endast av
säkerhetskäl. Med hänsyn härtill kan det inte fog gällandegörasutan

for hurgränsen mycket delägare bör få arbetaatt kan högresättasen
vad kanän normal arbetstid för anställda. Fartygs-som anses vara

miljöutredningen förslog också, framgått längreattsom ovan, en
arbetstid skulle godtas för seglande delägare; högst 12 timmar om
dygnet i närfart och lokalfart och högst 10 timmar dygnet iom
oceanfart skillnad gjordes inte på ordinarie arbetstid och övertid.

praktikenI förhåller det sig dock undantagslöstnästan så deatt
seglande delägare arbetar fartyg därpå personalen vaktindelad,ärsom
dvs. fartyg igår oceanfart- och närfart, följer arbetstids-som samma
schema de anställda. Att skerså är naturlig följdsom atten av
besättningen tjänstgör i skift. Med hänsyn härtill torde behovet av
särregler för dessa seglande delägare begränsat. På fartygytterstvara
där tvåvaktssystem tillämpas och den ordinarie arbetstiden således

tilluppgår 12 timmar dygnet finns det för Övrigt knappast hellerom
något för utökat ordinarie arbetstidsuttag, sjösäker-utrymme ett om
heten inte skall i fara.sättas

En för vilken det eventuellt skulle kunna tänkas finnas behovgrupp
särregler de enskildaär innehar mindreav personer som en passage-

rarbåt, taxibåt, i lokalfart.går Enligt 9 § sjöarbetstids-t.ex. en som
lagen i lokalfartär hamn den ordinarie arbetstiden högst 10utom
timmar dygnet och 56 timmar i veckan. Om seglande delägareom
jämställs med anställda torde denna regel i fallmånga komma att
reglera arbetstiden för berörda på grundägare kollektivavtalattav
med avvikande bestämmelser saknas. Redan arbetstidsuttag 10påett
timmar dygnet dock relativt högt.är Med hänsyn till detom att
dessutom enligt nuvarande bestämmelser i sjöarbetstidslagen möjligtär

förutom den ordinarie arbetstiden arbeta 13 timmaratt övertid under
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vad lagen medgerarbetstidsuttag utövertorde behovetvecka ettaven
icke anställda.för dennatämligen begränsat även avgruppvara

för seglandeövervägande skälsålundatalarmin meningEnligt att
regleringendet gälleranställdamedjämställs närdelägare av

praktiska fördelar ochlösning harsådantill sjöss. Enarbetstiden
fallde fåbegränsat. Förhögstsärreglering framstårbehovet somav
vadarbetstidsuttag utöverfinnas behovtänkaskani vilka det ettett av

införasi sjöarbetstidslagendetmedger kanlagenkollektivavtalet en
10.4.3.i avsnittjagåterkommerTill dettatill dispens.möjlighet

tillämpning påsjöarbetstidslagens10.4.2 Närmare om
seglande delägare

definitionenEnligtskeppstjänst.tillämpas påsjöarbetstidslagen av
skeppstjänsträknas tillsjöarbetstidslagen§skeppstjänst i 1begreppet

fartyget,ombordutför påombordanställdedenbara arbeteinte som
förförutsättning det skerunderställearbete på attäven annatutan

uppdrag.grund förmanseljesträkning eller påfartygets av
för seglande delägarearbetstidentill regleringmitt förslagEnligt av

såledesRegleringen kommer ävenanställda.medjämställasskall dessa
skeppstjänst.arbete kan utgörasådantgällaför dem att ansessom

börskeppstjänstbegreppetinnebördengäller denVad närmare av
utförsarbetesakensligga ifårframhållas det natur att somatt anses

detendastskeppstjänstbetraktasbördelägareseglande omsomav
för företaget,Administrativt arbetefartyget.direkt för t.ex.utförs

detskeppstjänstbetraktassåledes inteskallbokföring, oavsett omsom
ställe.eller någotombord påutförs annat

det intepassagerarbåtar lärvissa mindreinnehavareFör varaav
körningar. Hurolikaväntetid mellanuppkommerdetovanligt att

regleraskommerskall betraktasskeppstjänsteniuppehåll attsådana
före-bestämmelsedennasjöarbetstidslagen. lstycket§ fjärde3av

i fallundantas,arbetstidberäkningvidskrivs utom som avsesatt av
delsmåltidsrast,hamn, delssvensklokalfart inom annati 8 § dvs.

besked fårförmansenligtsjömannenskeppstjänsten,uppehåll i om
minstoch dettauppehålletunderarbetsplatsensig frånavlägsna varar

körningar medmellan tvåuppehålletKommertimme. t.ex. enen
uppehållet såledesskalltid timmekortare änpassagerarbåt att envara

Om lagen börförs underdelägareseglandearbetstiden.iräknas
skalldetlängredet inte sägs,ändras på sålagtexten sättdock attatt

från arbets-avlägsna sigfårsjömannenbeskedförmanspå somvara
platsen.
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Mitt förslag innebär vidare, såsom framgått det finnsattovan, om
kollektivavtal angående arbetstidenett för de anställda på visstett

fartyg, skall arbetstidenäven för den seglande delägare arbetarsom
fartygetpå regleras avtalet. En bestämmelse detta börav itasom

paragraf i sjöarbetstidslagen.en ny

10.4.3 Undantag från sjöarbetstidslagen

Det kan eventuellt finnas sådana udda fall i vilka det skulle saknas
anledning låta seglande delägare omfattasatt lagen. Med stödav av
den dispensmöjlighet redan finns i 2 § sjätte stycket synnerli-som nu

skäl kan regeringen eller den myndighetga regeringen be-som
Sjöfartsverketstämmer medge undantag från lagens tillämpning i

sådana fall.
Det kan också finnas sådana fall då det visserligen inte föreligger

skäl medge undantag från lagensatt tillämplighet i dess helhet men
omständigheterna ändå sådanaär visst frånatt gällandeett avsteg
bestämmelser motiverat.är För sådana situationer bör det öppnas en
möjlighet medge från de arbetstidsbestämmelseratt avsteg som annars
skulle gälla, dvs. möjlighet bestämma längre arbetstidatt än vad lagen

Avsteg bör dock kunna medges endastanger. det finns särskildaom
skäl. Häri ligger det skall finnas klartatt dokumenterat behovett av

från lagens regler.ett Enavsteg grundförutsättning för skallatt avsteg
medges bör självfallet högre arbetstidsuttagatt ett kanvara anses
förenligt med grundläggande sjösäkerhetskrav. Se förslaget till-
14 § sjöarbetstidslagen.a

10.4.4 Sjöarbetstidslagens tillämpning medlemmar av
redarens familj m.fl.

Enligt 2 § sjöarbetstidslagen undantas från lagens tillämpning
skeppstjänst utförs medlem redarens familj, fartygetssom av en av om
bruttodräktighet understiger 500. Undantaget hade vid lagens tillkomst
sin direkta motsvarighet i den dåvarande allmänna arbetstidslagens
undantag för medlemmar arbetsgivarens familj. I 1982 årsav
arbetstidslag har emellertid detta undantag mönstrats Av för-ut.
arbetena till lagen prop. 198182: 154 62 framgår anledningenatts.
härtill motsvarande undantagatt i frågaett bestämmelsernavar om om
arbetstidens förläggning i 1949 års arbetarskyddslag inte fördes över
till arbetsmiljölagen, dennär lagen fr.o.m. den l juli 1978 ersatte
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1982arbetstidslagen årdendetNärarbetarskyddslagen. nyagenom
äldrei denarbetstidsbestämmelsernasamordninggenomfördes aven
slopaföljdriktigtdetansågsarbetsmiljölagen attiocharbetstidslagen

arbetstidsområdet.helapåfamiljemedlemmarförundantaget
ochdelägareseglandeförslåsdetoch dåbakgrund härav attMot nu

ocksåbörsjöarbetstidslagenomfattasskalljämställdamed dem av
sjöarbetstidslagen.bortfamiljemedlemmarförundantaget tas ur

ochmaskinchefenvidare bl.a.föreskrivssjöarbetstidslagen att12 §
tillämpninglagensfrånundantasöverstyrmannenfrämste styrmannen

Även direkt framgårintedetvaktindelade.de inte är avomom
omfattasförhållandenunder alladeemellertidgäller avlagtexten att

ensamt ombordmaskinbefálrespektiveendedelagen är styrmanom
jagsyfte föreslårförtydligande52-56. I att1938:223se s.prop.

paragrafen.iuttryckligendetta anges
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11 Anteckningar arbetstidom

Enligt 15 § sjöarbetstidslagen skall för fartyg föras anteckningar om
arbetstid enligt föreskrifter utfärdas tillsynsmyndighetensom av
Sjöfartsverket. Föreskrifter detta finns i Sjöfartsverkets till-om
lämpningskungörelse den juli7 1972 till sjöarbetstidslagen. Av dess
3 § framgår anteckningarna skall förasatt befälhavaren eller underav
hans tillsyn någon enligt sjöarbetstidslagens bestämmelser harav som

arbetsledande ställning ombord. Av 3 § framgåren det vidare att
anteckningar skall föras enligt journal 1 Sjöfartsverket, förattmen
mindre fartyg eller där särskilda skäl föreligger, kan medge att
redovisning skeppstjänst får ske i form eller påav sätt.annan annat
Så har också skett. För personal på vissa passagerarfartyg t.ex.
färjor detär sålunda möjligt använda förenklad arbetstids-att en
journal journal 2, den ordinarie arbetstiden schemalagd.är Förom
personal tjänstgör fartygpå på vilka arbetstiden regleradsom är

kollektivavtal mellan Sveriges Redareförening ochgenom de sjöfack-
liga organisationerna detär under vissa förutsättningar också möjligt

använda sjöarbetstidsjournalatt 5 respektive SA i stället för journal
Dessa två journaler har utarbetats sjöarbetsmarknadens ochav parter
har utformats för automatisk databehandling skallatt kunna tillämpas.
Journalerna har fastställts Sjöfartsverket.av

Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg SWEREF
har till mig framfört synpunkter journalföringenpå så den skallsom

Ävenske i dag. i övrigt har under utredningsarbetet framställts frågor
tillämpningenrör reglerna, möjlighetensom delegerat.ex.av attom

reglerna för journalföringen.ansvaret Till viss delav det sigrören
svårigheter tolka föreskrifterna ochatt missförståndom harom som

uppkommit i samband därmed. Till del rör Synpunkternaen annan
förhållanden beroendeär vad arbetsmarknadenssom harav parter
kommit överens Det givetvisär viktigt föreskrifterna ochom. att
journalerna utformadeär så de medger flexibel ochatt praktisken

Änhantering arbetstidsredovisningen. viktigare blir dettaav om
seglande delägare förs under sjöarbetstidslagen. Min uppfattning är

det finns anledning föratt och Sjöfartsverketparterna överatt se
systemet.
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12 Ansvarsfrâgor

Såsom framgår avsnitten 2.1 och 2.3 finns det i sjöarbetstidslagenav
och i fartygssäkerhetslagen straffbestämmelser för överträdelse av
lagarna. Sålunda föreskrivs i 18 § sjöarbetstidslagen bötesstraff för
bl.a. befälhavare uppsåtligen eller oaktsamhet användersom av en
sjöman till skeppstjänst i strid lagen eller föreskrift förmot till-

Ävenlämpningen lagen. redaren kan drabbast.ex. straffansvarav av
för överträdelse han känt till eller bort känna till.som

Enligt 12 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen döms befälhavare,en som
uppsåtligen eller oaktsamhet framför fartyg i strid vadav grov ett mot

gäller i fråga minimibesättning eller bemanningsföreskriftersom om
till böter eller fängelse i högst månader.sex

Enligt paragraf döms redare, uppsåtligen ellersamma en som av
oaktsamhet underlåter göra vad skäligen kangrov att fordrassom av

honom för förhindra fartyget framförsatt i stridatt vadmot som
gäller i fråga minimibesättning eller bemanningsföreskrifter tillom
böter eller fängelse i högst månader.sex

12I kap. 3 § finns straffbestämmelser böter vid oaktsamhet i
motsvarande situationer.

Den tidpunkt vid vilken beslut från sjöarbetstidslagenett avstegom
kan tillämpas enligt förslaget i avsnitt 9.2 blir inte fixerad i själva
beslutet kan bli beroende vid vilkenutan tidpunkt kollektivavtal inteav
längre har någon rättsverkan. Det kan givetvis hävdas det äratt
mindre tillfredsställande även straffansvaret enligt jöarbetstidslagenatt s
skall bli beroende sådan omständighet med denav en sagtssom nu
risk för oklarhet kan följa därav. Härvid bör dock följandesom
beaktas. De beslut det här frågaär torde bli få och desom om som
förekommer blir säkerligen föremål för uppmärksamhet demav som
berörs, befälhavare och redare. Genomt.ex. organisationerna på
sjöarbetsmarknaden torde de berörda få tillgång till juridisk hjälp för

avgöra eventuella tveksamheter iatt enskilt fall. Den harett gjortsom
vad rimligen kan begäras för underrätta sigsom beslutsatt ettom
effekter bör givetvis inte drabbas straffansvar. Det viktigaste ärav
emellertid det enligt den föreslagnaatt modellen i praktiken blir
minimibesättningsbeslutet ikraftträdandet beslutstyrsom ettav om

eftersom syftet medavsteg, begäran i normalfalletavstegen om
kommer få till stånd ändratatt minimibesättningsbeslut.att ettvara I
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minimibesättningsärendeibeaktasbeslut ettmedoch avstegatt ett om
upphörtkollektivavtal harträffattidigareklartstårdetförst när att ett

s.k. efter-någoninte hararbetstidbestämmelserdessochgälla omatt
9.2.2.avsnittidettaSeoklarhet. närmareundviksverkan, om

falli mångadelägareseglandeanställdaicketillMed hänsyn att
befälhavaren änställningsjälvständig gentemottorde ha meren

de över-straffansvar,drabbasdebör ävensjömänanställda omav
tillämpningenförföreskrifterellerbestämmelser avträder lagens

itredje styckein ibördettabestämmelse nyttetttasdessa. En om
sjöarbetstidslagen.18 §

skallförfattningsskrivningförriktlinjerStatsrådsberedningensEnligt
elleruppsåtfrågaikrävsvadstraffbestämmelsevarje omi somanges

antagit prop.harnyligenriksdagenriktlinjerEnligtoaktsamhet. som
understryks199394:321rskr.199394:JuU27,bet.1993941130,

igenomspecialstraffrätten gåsrekommenderasoch det atthärpåkravet
ibörhäravbakgrundhänseende. Motdettakontroll i nyssför

det krävsstyckettredje§i 18straffbestämmelse attföreslagna anges
straffansvar.föroaktsamhetelleruppsåt

vilketallmänhetii lagenstraffbestämmelsernagällandedeI anges
1stycket§ första20Undantag utgörkrävs.rekvisitsubjektivt som

oaktsamhetellerföreskrivs uppsåt1i punktdetföreslåroch 2. Jag att
straffansvar.förkravuppsåtpunkt 2ioch som
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Överklagande13

Det har länge varit strävan avlasta regeringenatt ärendenen av
löpande så statsråden och departementenart att får bättre tid för större
och övergripande frågor. Enligt riktlinjerna i 1983841120prop. om
regeringens befattning med besvärsärenden skall utgångspunkten vara

regeringen i allmänhet inteatt bör prövningsinstans än närvara annat
det behövs politisk styrning praxis. En princip tillämpasen vidav som
val fullföljdsinstans är ärenden där rättsfråganav att är avgörande
skall tillgå domstol, medan ärenden där lämplighetsbedömningar
dominerar skall iprövas administrativ ordning.

I princip gäller alla beslut överklagas frånatt Sjöfartsverketsom
enligt fartygssäkerhetslagen skall prövas kammarrätten. Ettav par
undantag har dock gjorts. Bland skall beslut fartygsannat rörsom
bemanning överklagas hos regeringen 13 kap. 3 § fartygssäker-
hetslagen. I 198788:3 med förslag till fartygssäkerhetslagprop. ny

förklaring till detta undantag inslagetanges lämplighets-som att av
bedömning i sådana beslut betydande.är

Beslut från sjöarbetstidslagenavsteg den harom artav som
föreslagits i avsnitt 9.2 har sambandnära med beslutovan ett om
minimibesättning. Det står därför klart dessa arbetstidsbeslut böratt
överklagas i Ävenordning minimibesättningsbesluten.samma som
beslut från sjöarbetstidslagenavsteg vad gäller seglande delägareom
kan ha samband med beslut minimibesättning, kanske dockom men
inte i lika utsträckning. Någon anledningstor särbehandla någonatt
särskild kategori beslut finns dock inte. Alla arbetstidsbeslut börav
alltså överklagas i ordning.samma

Frågor besvärsprövning övervägs i olika sammanhang ochom med
olika utgångspunkter. En utgångspunkt denär nämnda medovan
inriktning fördelningen besvärsärenden mellan regeringen ochav
andra instanser. En utgångspunkt bestämmelsernaär i denannan
Europeiska Ävenkonventionen de mänskliga rättigheterna. i övrigtom

utvecklingen förvaltningsområdetpå gå i riktningsynes ökadmot
domstolsprövning enligt instansordningen förvaltningsmyndighet-
länsrätt-kammarrätt-Regeringsrätten med krav på prövningstillstånd
redan i ledet länsrätt-kammarrätt. Om någon ändring skall igöras
nuvarande besvärsordning på sjöfartens område bör övervägandena

i dess helhet. Intill desssystemet så eventuelltavse har skett föreslår
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skallarbetstidsbeslutensagda,detmedenlighet attijag, ovan
1988:205lagenerinrarregeringen. Jagtill omöverklagas om

vissabl.a.vilkenenligtförvaltningsbeslut,vissarättsprövning av
Regeringsrätten.kanregeringsbeslut prövas av

fartygssäker-§kap. 413enligtgällermed vadanalogiI som
arbets-tillkommerklagorättföreskrivassärskiltbörhetslagen att en

intresse.medlemmarnassaken röri den mantagarorganisation,
harsjöarbetstidskungörelsen. Jagi 2 §besvärsbestämmelse finnsEn

ändring iförslå någonsammanhangdettaianledningfunnitinte att
skälföreliggaskulleemellertid attOm detordning.denna anses
meningenligt minbör desjöarbetstidslagen,ibesvärsreglernaplacera

efterplaceras närmastjämkningarredaktionellaerforderligamed --
§§.18-20ansvarsbestämmelserna
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14 Ekonomiska konsekvenser

1 enlighet med 13 § kommittéförordningen 1976:119 har jag att
redovisa beräkning kostnaderna för genomföraen de förslagav att

lämnas. För mig liksom för andra kommittéersom och särskilda
utredare gäller dessutom regeringens direktiv dir. 1984:5 angående
utredningsförslagens inriktning. Enligt dessa direktiv får Förslagen inte
öka de offentliga utgifterna Äveneller minska statsinkomsterna.
kostnadskonsekvenserna för företagen och enskilda skall belysas.

Såvitt jag kan bedöma kommer såväl antalet ärenden frånavstegom
sjöarbetstidslagen enligt 13 § andra stycket antalet dispensärendensom
avseende seglande delägare enligt 14 § andra stycket bli tämligenatta

Ärendenbegränsat. sistnämnda slag torde dessutom bli aktuellaav
främst under övergångsperiod innan praxis har lagts fast. Sjöfarts-en
verkets handläggning den föreslagna lagstiftningen börav mot nu
angiven bakgrund kunna ske inom för befintligaramen resurser.
Beträffande förslaget sjöarbetstidslagen skallatt omfatta även seglande
delägare bör vidare beaktas viss information till deatt berörda torde

Ävenbli aktuell. kostnaderna härför bör kunna inomrymmas
befintliga resurser.

När det gäller konsekvenserna för rederibranschen kan följande
beträffandesägas förslaget Sjöfartsverket skall kunnaatt medge avsteg

från sjöarbetstidslagens regler ordinarie arbetstid. I de fallom ett
sådant beslut kommer regleraavsteg arbetstiden förom att personalen

detpå aktuella fartyget, kan detta leda till minskade bemanningskost-
nader för rederiet. Hur besparingarna blir dockstora är svårt att ange,
eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är
också ogörligt uppskatta förslagets konsekvenseratt för rederibran-
schen i dess helhet. Allmänt torde dock kunna sägas antalet beslutatt

blir få.avstegom
Det har gäller också i frågasagtssom de alternativaovan om

modeller har diskuterats. Några skillnaderstörresom i ekonomiska
effekter för rederibranschen mellan den föreslagna modellen och
alternativa modeller respektive varianter bedömer jag inte föreligga.
Skulle det några skillnader, torde de tala till förmånvara försnarare
den föreslagna modellen, eftersom den erbjuder störst möjligheter till
samförståndslösningar och därmed bättre effektivitet.
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Vad beträffar förslaget seglande delägare skall omfattasattom av
sjöarbetstidslagens regler kan det i och för sig möjligen hävdas att
detta kommer medföra ökade personalkostnader eller minskatatt ett
kapacitetsutnyttjande för vissa de företag berörs förslaget.av som av
Härvid emellertid följande beakta. Den seglandeär att grupp av

förslaget främst fådelägare kommer betydelse för deärattsom som
mindre passagerarfartyg iinnehar går lokalfart. Som framhållitssom

i avsnitt 10.4.l sjöarbetstidslagens regler arbetstiden fartygpåger om
lokalfart föri relativt högt arbetstidsuttag.går utrymme ettsom

Behovet ytterligare arbetstidsuttag därförtorde tämligenav vara
begränsat. skall beaktas möjligheten till dispensDessutom detom
föreligger särskilda skäl och det förenligt med sjösäkerhetens krav.är
Med härtill torde förslaget inte medföra beaktansvärdahänsyn några
kostnader för berörda delar rederinäringen. mindre kostnaderDeav

kan föranledas kravet arbetstiden skall journalföras fårpå attsom av
betecknas försumbara.som
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15 Ikraftträdande

Kollektivavtalen sjöarbetsmarknaden gäller förpå närvarande
kalenderårsvis. SjöfartsverketFörslaget skall kunna medgeatt avsteg
från sjöarbetstidslagens regler ordinarie arbetstid bör träda i kraftom

möjligt under 1995,så år så eventuella beslutsnart att avstegsom om
införkan meddelas de avtal skall slutas beträffande år 1996.som

fråga förslaget seglande delägareI och med dem jämställdaattom
skall omfattas sjöarbetstidslagens bestämmelser bör beaktas vissaattav
informationsåtgärder krävs och dispenser kan behöva meddelasatt
innan de bestämmelserna börjar tillämpas.nya

Mot bakgrund dessa överväganden föreslår jag författnings-attav
ändringarna träder i kraft den juli1 1995, sjöarbetstids-attmen
bestämmelserna skall tillämpas seglande delägare ochpå med dem

Ävenjämställda först fr.0.m. den oktober 1995. för1 medlemmar av
redarens familj bör äldre bestämmelser gälla intill sistnämnda dag.

99





SOU 1994:106

16 Specialmotiverin g

16. l Sjöarbetstidslagen

1 §

I paragrafen har lagts till tredje stycke. Bestämmelsen,ett nytt som
motiveras i avsnitt 10.4, innebär ickeäven anställdaatt s.k. seglande
delägare och med dem jämställda den sitt fartygäger ochsom ensam
den har hyrt fartyg omfattas lagensett bestämmelser.som I övrigtav
har paragrafen endast justerats språkligt.

2§

Beteckningen förste har byttsstyrman överstyrman, bättreut mot som
stämmer överens med nutida språkbruk. I förtydligande syfte föreslås
också det i paragrafen utryckligenatt maskinchefen ochattanges
överstyrmannen inte undantas från lagens tillämpning, de ärom

maskinbefál respektiveensamt ende ombord. Förslagetstyrmannen
innebär inte någon ändring i sak, avsnitt 10.4.4.se

Vidare har beteckningen lustfartyg bytts den modernareut mot
fritidsfartyg. Med dettatermen fartyg används för fritids-avses som

ändamål och inte för affärsdrift. Förslaget innebär inte någon ändring
i sak.

Undantaget för medlemmar redarens familj har tagits bort.av
Förslaget motiveras i avsnitt 10.4.4.

Sjätte sista stycket har förtydligats så det klart framgåratt att
undantag enligt andra meningen undantag i fråga visst fartygavser om
från hela lagen. I analogi med vad gäller enligt fjärde stycket ochsom
vad föreslås i 13 och 14 §§ bör möjligheter till tidsbegränsningsom a
och meddelande villkor finnas även här.av

I övrigt har endast ändrats språkligt.texten

3 §

Med anledning det föreslås seglande delägareatt skall omfattasattav
lagen har fjärde sista stycket ändrats på så detav sätt inte längreatt

detsägs skall förmanspå beskedatt sjömannen får avlägsnavara som
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sjömän inteför anställdaändring i sak ärarbetsplatsen. Någonfrånsig
språkligt.justeratsparagrafen endastövrigt haravsedd. l

13§

denregeringen ellerinnebärBestämmelsenstycketAndra är attnytt.
frånvisstfår medgebestämmerregeringenmyndighet ett avstegsom

förutsättning sjöarbets-arbetstid underordinariereglerlagens attom
kollektivavtalträffakunnat någotinte harmarknadens parter om

möjlighetenförhandlatharalltsåkrävsDet att parternaavsteget. om
innan ansökankollektivavtalgöra avstegatt avsteg om gesengenom

också, detkrävs det ärkunna medgesskallin. För attatt ett avsteg
socialtillfredsställandekrav ochsjösäkerhetensmedförenligt att en

fårbeslutbesättningen. Ettförupprätthållasstandard kan avstegom
fartyget reglerasaktuellaarbetstiden detmeddelas även genomom

kollektivavtaletintebeslut innebärsådantkollektivavtal, attettmen
längre har någonkollektivavtalet integälla. Först närupphör att

Med rättsverkantillämpas.rättsverkan får beslutet avsteg avsesom
anställningsavtalenenskildaför deefterverkankollektivavtaletsäven

utförligt i avsnitt 9.2.motiverasBestämmelsenarbetstiden.vad gäller
arbetstidensvillkor,medfår förenasbeslutEtt t.ex.avsteg omom

får också tidsbegränsas.förläggning. Det
fårgivetvis inteföljergrundsatserallmännaAv avstegatt ett

Sverige harförpliktelserskulle strida någradetmedges mot somom
inteSverigenärvarandeåtaganden. För ärinternationellagrundpå av

sjöarbetstid.särskiltåtagande rörbundet något somav

14a§

stycket innebäri förstaBestämmelsenParagrafen är att omny.
fartyg reglerasvisstanställdaför de påarbetstiden ett genom

för dearbetstidsbegränsning gälla ävenkollektivavtal skall samma
fartyget.arbetardelägareseglande som

till dispensmöjlighetstycketi andradelägareseglandeFör enges
Dispens kanskulle gälla.arbetstidenden regleringfrån annarssomav

beslutstycket. Ettenligt förstaarbetstiden reglerasi falldeävenges
Bestämmelsentidsbegränsas.villkor ochförenas meddispens fårom

10.4.3.avsnittmotiveras i
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14b§

Paragrafen är Motiven till den bl.a.är villkoren förattny. ett
medgivande kan spela roll. Om de inte följs bör det finnasstoren
möjlighet särskilt återkalla medgivandet. Samma betraktelsesättatt kan
anläggas vid ändringar andra väsentliga förutsättningar förav
medgivandet. Tillsynsmyndigheten, Sjöfartsverket, föreslås pröva
uppkommande frågor återkallelse, förslag till 2 § sjöarbetstids-om se
kungörelsen. Sådana frågor kan givetvis aktualiseras hos verket genom
anmälningar från de anställda, deras organisationer och andra.
Beträffande återkallelse minimibesättningsbeslut, 5 kap. 9 §av se
fartygssäkerhetslagen.

18§

Tredje stycket Bestämmelsenär innebär seglandenytt. delägareatt en
skall dömas till böter han uppsåtligen eller oaktsamhet utförom av
skeppstjänst i strid sjöarbetstidslagen eller föreskriftermot för
tillämpningen lagen. I övrigt har paragrafen endast ändratsav
språkligt.

Också överträdelser avstegsbeslut enligt 13 § andraett stycketav
eller 14 § andra stycket och villkor har meddelats i sambanda av som
därmed faller under denna paragraf. Någon särskild straffbestämmelse

detta såsom i 20 § behövs således inte. Jämförom prop.- -
198182:154 76 förslag till arbetstidslag.s. ny

20§

Paragrafen har ändrats på så det isätt första stycket 1 och 2att anges
Ändringenvad krävs i fråga uppsåt eller oaktsamhet.som om mo-

tiveras i avsnitt 12. Vidare har i förenhetligande syfte andra meningen
i andra stycket lagts till, under 2 En sådan bestämmmelse behövsse
här till skillnad från vad falletär beträffande 13 § andrasom-
stycket och 14 § andra stycket- eftersom undantag enligt 2 § sjättea
stycket lagen i dess helhet. övrigtl har paragrafen endastavser
justerats språkligt.

20 §a

Paragrafen, innebärär återkallelse medgivandeattsom ny, etten av
enligt 2 § sjätte stycket, 13 § andra stycket eller §14 andra stycketa
skall gälla omedelbart, det inte förordnas något Vadom annat.
beträffar sådana beslut enligt 13 § andra stycketavstegom som
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finns det i denarbetstiden,kollektivavtalfinnsmeddelas detnär ett om
inteövrigt har dettillämpas. Ide kansärreglerparagrafen närom

sjöarbets-enligtsärskilt reglera beslutnärfinnas behov attansetts
kan tillämpas.tidslagen

Sjöarbetstidskungörelsen16.2

2 §

vadSjöfartsverketbemyndigas utöverbestämmelsenI att, som nu
§ andraoch 14§ andra stycketenligt 13beslutmeddelagäller, a

beslutabemyndigas verketVidaresjöarbetstidslagen.stycket att om
regeringen ochtillfår överklagas ävenbeslutåterkallelse. Verkets en

berörsmedlemmardesshar klagorättarbetstagarorganisation avom
13.i avsnittSe dettabeslutet. om
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Särskilt yttrande Billy Franssonexpertenav

Direktiven

Enligt direktiven för översyn vissa sjöarbetstidsfrågor skall förslagav
lämnas till sådana ändringar i sjöarbetstidslagen medgersom en
rationell bemanningsorganisation ombord på fartyg samtidigt som
grundläggande sjösäkerhetskrav tillgodoses. En sådan lagstiftning som
inte hindersätter i förvägen rationell bemanningsorganisation,en
tillmäts betydelse.stor

Myndighets medge undantagrätt

Det föreliggande lagförslaget under vissa speciella förhållandenger -den myndighet regeringen bestämmer möjlighet medgesom undan---
från lagens regler beträffandetag ordinarie arbetstid. Emellertid blir

den föreslagna konstruktionen dengenom praktiska och- nyttan-
det företagsekonomiska värdet detpå föreslagnaatt sättet nåav en
rationellare bemanning alltför litet.

Reglering arbetstid för delägareägare, fl.av m.

Enligt förslaget skall fartygsägare, delägare, förhyrare liksom
medlemmar redarens familj på fartyg under 500av Brt sinnu
arbetstid reglerad lagen eller kollektivavtalm.m. kanav av som vara
gällande för de ombordanställda i fartyg.ett

Jag kan inte ställa mig bakom detta förslag.
Lagforslaget innebär i denna del längre gående reglering iän denen

svenska arbetstidslagen, undantar såväl icke anställdasom ägare som
anställda i företagsledande ställning liksom med hänsynpersoner som
till sina arbetsuppgifter har förtroendet själv disponera sinatt över
arbetstid.

Om någon form arbetstidsföreskrifter säkerhetsskäl behövs förav av
ägare mfl. så bör dessa i säkerhetslagstiftningtas och dåen avse
sådant arbete klart är betydelse för säkerhetensom ombord.av

De säkerhetsmässiga erfarenheterna det gällande regelverketav nu
indikerar inte något behov sådan reglering.av en
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kommerlagenunderbefattningshavaresådanaInförandet av
bemannings-utformamöjlighetenpåverkanegativt atttvivelsutan att

liksomfartygetdelägdaellerägdai detrationelltorganisationen egna
familjen.deninomhelt skötsfartyglitetdriften egnaett somt.ex. av

bemanningskostnadsökning blirochmerarbeteadministrativtEtt en
följden.sannolikt
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rl
Kommittédirektiv

Dir. 1993:114nOversyn vissa sjöarbetstidsfrågorav

Dir. 1993:114

Beslut vid rcgcringssammanlrädc 1993-10-07

Chefen för Kommunikationsdcpartemcittet, statsrådetOdell, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskildatt utredare tillkallasen med uppgift lämna förslagatttill sådanaändringar i sjöarbetstidslagen1970: 105 medger rationellsom enbemanningsorganisation ombord fartyg samtidigt grundläggandesomsjösäkerhetskravtillgodoses.

Behov rationnliscringnr inomav sjöfartsnliringeri

Staten har sedan början 1980-talet med kortareav uppehåll lämnat ettomfattandeekonomiskt stöd till densvenskasjöfartsnäringen.1sambandmedbeslut rederistöd i olika formerom har regeringen och riksdagen betonatbehovet insatser också frånav sidaparternas att rationaliseringargenombidra till kostnadssänkningar.
Genom etableringen de norska och danskaav internationella skepps-registren NlS respektive DIS blev lågkostnadssjöfartenän påtagligmeräveni vårt närområde.Skillnader bemanningskostnadermellan fartyg undersvenskrespektive NlS- och DIS-flagg blev därmed ytterligare markerade tillsvensk nackdel. Redan i riksdagens beslut rederistödett årom 1988konstaterades det fannsatt sektorer inom den internationella sjöfarten därsvensksjöfart, även med statliga subventioner, inte skulle kunna delta mednågon framgång. Men det har samtidigt stått klart konkurrenskraftenatt försvenska fartyg inte enbart kan garanteras svenskaav staten sub-genomventioitcr. Det blir därför avgörande betydelseav för den svenskahandels-
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2

kansjälvasjöarbetsmarknadenutvecklingflottans fortsatta att parterna
rationaliseringar.kostnadernasänka genom

långsiktigtillförslagbereddsigförklarat presentera enattRegeringenhar
redovisakansjöarbetsmarknadens parterförutsattsjöfartspolitik att

skulleinsatserstatligamedtillsammans geåtgärderkostnadssänkande som
sjöfart.svenskutveckladförförutsättningar en

Sveriges1992 mellani oktoberträffadesöverenskommelsedenI som
Maskinbefálsför-SvenskaFartygsbefälsförening,SverigesRedareförening,

debefálsorganisationemaattuttaladeSjöfolksförbundetSvenskaochbundet
vissaocharbetstidsreglervissaborttagandetdiskuteraberedda avattvar

och ävenbemanningsreglernavilliga överdeVidareersättningar. att sevar
rationaliseraochutvecklabemanningsreduceringar attsamtöverväga

Sjöfolksförbundet attombordorganisationen. manangavarbetsuppgifter i
minimibemanning.fråganberörderamavtal omförhandlade ett somom

konkurrens-fjärrsjöfartenssvenskaför denbetydelseavgörandeärDet av styrka.oförminskadmedbedrivas vidarekanrationaliseringsarbetetkraft att
ihinder vägenlagstiftningen inte sätterbetydelsesamtidigt attär storDet av sjösâker-etableradetillgodoserbemanningsorganisationrationellför somen

hetskrav.

bestämmelsergällandeNu

sjöarbetstidslagenireglerassjösstillarbetstidenBestämmelser om
sjöarbetstidslagen1970:550.sjöarbetstidskungörelsenoch1970:105

timmars40principen1982:673arbetstidslagen omliksombygger
ekonomiperso-tillhörintesjömänvaktindeladefråga somarbetsvecka.l om denhuvudregel attdockgällerradiopersonal somi frågaochnalen om

timmar8högstuppgå tillnärfart får omochiarbetstidenordinarie ocean-
för dettaskäletviktigasteveckan. Deti56 timmarinnebärvilketdygnet,

vilkaunderförhållandenspeciellade40-timmarsveckan ärfrånavsteg måstesysslorvissakravutförs, med atttill sjössfartygarbetet ett
iindelasmåstepersonalhela dygnet attkontinuerligt under saintpussas

trevaktssystem.vanligen ivarandra,avlöservakter som ordinariebestämmelsersärskildainnehåller även omSjöarbetstidslagen
ordinarieekonomipersonalen samttillhör omsjömänförarbetstid som

igårfartygochnärfartigår somfartygmindrearbetstid som
övertidvederlag,bestämmelser m.m.finnslokalfart. Dessutom om

utförsskeppstjänstundantas avbestämmelser somsjöarbetstidslagensFrån
fartyget,anställdaärminstdenne tre personerbefälhavare, utombl.a. om

inte ärskeppstjänstcrderasfrämstemaskinchef och styrman, omsamt
fårtillämpning görasfrån lagensundantagYtterligarei vakter.indelade

godkäntsellerslutitsarbetstagarsidan enavkollektivavtal somgenom enligt lagenarbetstagarorganisationcentralorganisation, är att ansesomsom
ellerregeringenfårVidarei arbetslivet.medbestämmande1976:580 om
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myndighet regeringen bestämmer även i övrigt medge frånsom undantag
tillämpningen lagen det finns synnerliga skäl. sådantEtt bemyndigan-av om
de har lämnats Sjöfartsverket, beslut får överklagas hos regeringen.vars
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskrivasom

arbetstidslagen skall tillämpas påatt skeppstjänst har undantagits frånsom
sjöarbetstidslagen.Från de begränsningari fråga ordinarie arbetstidom somföreskrivs i 4-9 §§ sjöarbetstidslagen får dessutom görasavsteg genom
kollektivavtal tillkommit i den ordningsom Någonsom anges ovan.
motsvarande förrätt regeringen eller den myndighet regeringensom
bestämmer medge från bestämmelsernaatt avsteg ordinarie arbetstidom
finns däremot inte.

överväganden

De bestämmelser i sjöarbetstidslagen reglerar vaktgång, ordinariesom
arbetstid och övertid begränsar i vissa avseenden möjligheterna till en
rationell drift fartyg till sjöss. Samtliga sjöarbetsmarknadenav parter har
förklarat sig beredda diskutera förändringar iatt bemanningsfrågor och av
organisationen arbetet ombord. I de fall kollektivavtalslösningarav intesom
kan mellan de berördapresteras blir sjöarbetstidslagensparterna bestämmel-

gränssättandeför vad kan åstadkommas.ser som
speciellaI de fall ändradorganisationombord fartyg tillgodosersom en

väsentliga rationaliseringsintressen och samtidigt uppfyller grundläggande
sjösäkerhetskravbör reglering övervägas möjlighet tillen ettsom ger mer
flexibelt arbetstidsuttag. Ett åstadkommasätt detta kanatt attvara ge
regeringeneller den myndighet regeringenbestämmerbemyndigandesom att
under vissa förutsättningar besluta från sjöarbetstidslagensavstegom
bestämmelser ordinarie arbetstid. Vidare kan det finnas anledningom att
från utgångspunkteröverväga bredare tillämpning lagen.samma en av

Utredningsuppdraget

En särskild utredare bör därför tillkallas för göra översynatt en av
sjöarbetstidslagen.

Utgångspunkten för utredaren skall lämna förslag till sådanaattvara
författningsändringar rationell bemanningsorganisationatt ombord påen
fartyg medgessamtidigt grundläggandesjösäkerhetskravtillgodoses. Desom
företagsekonomiskaoch samhällsekonomiskaverkningarna förslaget börav
belysas. För det fall alternativa förslag till lösningaratt lämnas skall dessa
värderas utifrån rationaliseringsbehov sjösäkerhetskrav.och

Utredaren skall i sitt arbete hänsyntill de förpliktelserta Sverige kansom
ha grund internationella överenskommelser, varvid ILO:s konventionav
nr 47 arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan särskiltom skall
beaktas. En undersökning vilka motsvaranderegler gäller i andraav som
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viktiga sjöfartsnationer inom EG bör göras.samt
Utredaren förutsättsvidare jämförelsergöra medde allmänna arbetstidsbe-

stämmelsema. Utredaren skall under gängarbetets de kontakter medta
berörda organisationer myndigheteroch behövs.som

Utredaren skall lämna förslagäven till de följdändringareventuella i andra
författningar följer förslagen.som av

Utredaren skall beakta regeringens direktiv dir. 1984:5 angående
utredningsförslagens inriktning och dir. 1988:43 angåendeEG-aspekter i
utredningsverksamheten.

Uppdraget skall redovisas den 30 april 1994.senast

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Kommunikationsdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med uppdrag lämna förslag till ändringar i sjöarbetstids-att-
lagen,

besluta sakkunniga, sekreterare biträde tillochatt experter, annatom
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
kostnaderna skall belasta sjätte huvudtitelns anslag 2. Utredningaratt A

Övrigaanslagsposten utredningarm.m. m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandensöverväganden bifalleroch hans
hcmställan.

Kommunikationsdepartementet
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Sjöarbetstidslagen 1970: 105

Inledande bestämmelser

§1 Denna lag äger, med de inskränkningar i 2 till-som anges
lämpning på skeppstjänst.

Med skeppstjänst förstås i denna lag arbete vilken ärsom person,
anställd på svenskt fartyg, för fartygets räkning eller eljest på grund

förmans uppdrag utför ombord fartygetpå eller påav ställe.annat

2 § Från lagens tillämpning undantages skeppstjänst utföressom av
befälhavare, denne minstutom är anställdatre påom personer

fartyget,
maskinchef, hans skeppstjänst indelad iär vakter,om
främste hans skeppstjänststyrman, indeladär i vakter,om
föreståndare för ekonomiavdelning, denne minstutomom sex

är anställda inom avdelningen,personer
läkare,
musiker,
den är anställd uteslutande för meddela undervisning,som att
medlem redarens familj, fartygets bruttodräktighetav under-om

stiger 500.
Från lagens tillämpning undantages skeppstjänstäven på
fiskefartyg detnär användes sådant och fartyg användessom som

till verksamhet omedelbart förbunden med fiske,
räddningsfartyg detnär användes sådant,som
lustfartyg.
Ytterligare undantag från lagens tillämpning får göras genom

kollektivavtal, på arbetstagarsidan slutits eller godkäntssom av
organisation, vilken är central arbetstagarorganisationatt anse som
enligt lagen 1976:580 medbestämmande i arbetslivet.om

Har redaren eller ägaren svenskt fartyg helt eller delvisettav
upplåtit driften fartyget till utlänning, får regeringen eller denav en
myndighet regeringen bestämmer efter ansökan redaren eller,som av

denne utlänning,är ägaren medge denna lag heltom eller delvisatt
inte skall gälla i fråga fartyget. Ett medgivande skall begränsas tillom
viss tid och förenas med de villkor behövs.som
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underrättelseskyl-medgivande,förförutsättningarnafrågaI ettom
59 §medgivande gälleråterkallelseochvillkorändradedighet, ettav

1973:282.sjömanslagenstyckenatredjeandra och
till-skall gälla pålagdennaförordna,får statenRegeringen att

ellerregeringenfårskäl föreligger,synnerligaOmhörigt fartyg. myn-
frånundantagmedgei övrigtregeringen bestämmer ävendighet som

lagen.tillämpningen av

medlag förstås3 § I denna
gäller,vilken lagenförskeppstjänstutfördensjöman: som

ellerbesättningensföranställdpersonalekonomipersonal: ärsom
harsysslorför andrauppassning,förplägning eller sompassagerarnas

expeditionsgöromål ellerförellerarbetemed sådantsamband annan
tjänstgöring,liknande

vakter ochindelad iskeppstjänst ärsjömandagman: somvars
ekonomipersonalen,radio- ellertillhör

passagerarfartygscertifikat,harfartygpassagerarfartyg: som
24,till klockan0från klockantidendygn:

dygn,följandevarandrasjuperiod påfastvecka: aven
anlöperfartygetkännetecknasfärdsättgång:oavbruten attavsom
tid 2längreland under änmedberöringikommerellerhamn annars

tillfälle,vid någottimmar
brutto-med fartyg,hamnsvenskfråntill ellerlokalfart: varsresa

förhållanden krävervanligaunder500, vilkenunderstigerdräktighet
oavbruten gång,12 timmarsänmer

ellersjöterritoriumSverigesinomlokalfart,dockfart,närfart:
Östersjön varandesjöfartsförbindelseimed dennaelleriannars

nordpynt,Trondheimsfjorden-Shetlandslinjeninnanförfarvatten
longituddennadärifrån längslongitud,västligtill 11°därifrån västerut

längsdärifrånoch österutlatitudnordligtill 48°västkustIrlandsöver
till Brest,latituddenna

linjen.angivnanärfartfördenfart bortomoceanfart:
fartvidsträcktastei denanvändashela tidenunderFartyg resaanses

oförutseddtill sådandockHänsynomfattar. tagesresansom
sjöskada ellerföranledesutsträckning storm, annanavsomresanav

nödsituation.
fartygssäkerhetslagenmeningen8 § andraenligt 1 kap.Förordnande

i den månsjöarbetstidslagentillämpningenvigäller1988:49 även av
tillämpningen.förbetydelseförordnandet har

ifalliarbetstid undantages,beräkningenVid utom avsessomav
skeppstjänsten,iuppehålldelsmåltidsrast,dels8 omannat

arbetsplatsenfrånsigfår avlägsnabeskedförmansenligtsjömannen
timme.minst 1och dettauppehålletunder varar
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Ordinarie arbetstid i och närfartocean-

§4 l och närfart får den ordinarie arbetstiden förocean- dagman
uppgå till högst 8 timmar dygnet och 40 timmar i veckan.om

5 § För vaktindelad sjöman tillhör ekonomipersonalen och försom
sjöman tillhör radiopersonalen får den ordinarie arbetstidensom i

och närfart till högstuppgå 8 timmar dygnet,ocean- om annatom
följer 6 Under fartygets uppehåll i hamn får denav ordinarie
arbetstiden heller överstiga 40 timmar i veckan. Vid tillämpning av
andra punkten medräknas dygn under vilket fartyget går från eller
kommer till hamn.

6 § På fartyg, bruttodräktighet understiger 500, får i närfart denvars
ordinarie arbetstiden för sjöman i 5 § tilluppgå högst 24som avses
timmar under två dygn i följd fartygetnär tillär sjöss.

Under dygn då fartyget frångår eller kommer till hamn får den
ordinarie arbetstiden tilluppgå högst 8 timmar, fartyget ligger iom

Ärhamn minst halva dygnet. fartyget till sjöss eller under gångannars
delenstörre sådant dygn, får den arbetstid tillämpasav motsvararsom

arbetstiden enligt första stycket med den begränsningen den ordina-att
rie arbetstiden medan fartyget ligger i hamn får överstiga den tid

återstår från 9när timmar dras den ordinariesom arbetstid sjö-som
redan fullgjort under dygnet.mannen

För sjöman omfattas första och andra styckena får densom av
ordinarie arbetstiden under fast period två veckor överstigaen av
112 timmar.

Första--tredje styckena gäller sjöman tillhör maskinpersona-som
len, fartygets maskinstyrka överstiger 550 effektivaom hästkrafter.

7 § För sjöman tillhör ekonomipersonalen får den ordinariesom
arbetstiden i och närfart uppgå tillocean-

a på passagerarfartyg högst 9 timmar dygnet och 56 timmar iom
veckan,

b på fartyg högst 8 timmar dygnet.annat om

Ordinarie arbetstid lokalfarti

8 § I lokalfart inom svensk hamn får den ordinarie arbetstiden uppgå
till högst 9 timmar dygnet och 40 timmar i veckan,om raster
inräknade.

När det behövs med hänsyn till arbetets eller arbetsförhållan-natur
dena i övrigt, får ordinarie arbetstid tillämpas, tiden underannan om

113



2 1994:106Bilaga sou

veckan40 timmar iöverstigerveckorhögst fyraperiodfast aven
genomsnitt.i

arbetstiden uppgåordinariefår densvensk hamnlokalfart§9 I utom
i veckan.56 timmarochdygnettimmar10till högst om

övertidVederlag, m.m.

Överstiger arbetstidenordinarieden§10
till-§eller 97 ägervilketi fall påi veckantimmara 40

lämpning,
6vilket §i fallveckor påperiod tvåfastunder80 timmarb aven

tillämpning,äger
fritid i hamni formvederlagöverskjutande tid utgåförskall av

till-kollektivavtal,ifastställtsvadenligteller på sätt somannat som
tredje stycket.i 2 §ordningdenkommit i angessom

arbetstidordinarie ärdenunderskeppstjänst§ll Utöver som
arbetstidordinarie ärden längre4-9 §§ ellerenligtmedgiven som

ordningtillkommit i denvilketkollektivavtal,iöverenskommen som
sjömanövertid åläggasskeppstjänst påfårtredje stycket,§i 2anges

kollektiv-medges i sådantveckan och, såi13 timmarhögstunder om
i veckan.5 timmarhögstytterligareavtal,

Övertidsarbete regelbundet.förekommabör
undantagesbegränsningenföreskrivnastycketförstaden iFrån

förnödvändigövertid ärskeppstjänst på som
eller gods,fartyg, livfara förhotandeavvärjaa att

223 §222 ellerstycket,§ andra62hjälp enligtlämnab att
1891:35 1,sjölagen s.

skallsäkerhetsanordningarövning medsådanideltagac somatt
författning,ellerenligt lagföretagas annan

ivakttjänst hamn,nödvändigd
i hamn,myndighetpåkallasåtgärde avsom

minskad underblivitbesättningenföranledest åtgärd attavsom
resan,

planeraskunnatuppskov ochtålakanåtgärdg somsomannan
tid.utföras påatt annan

24underskeppstjänst16 timmarshögstfår åläggas12 § Sjöman
följd.timmar i

klockantiden mellanundervarje dygnskallårunderSjöman sexton
sammanhängande tidundervilatillfälle8 beredasklockan20 och att
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minst nio timmar. Annan sjöman skall under 24 timmar iav följd
beredas tillfälle vila under sammanhängande tid tillräckligatt längd.av

Den ålägger anställd arbetstid i skeppstjänst skall skäligsom taga
hänsyn till arbetstid i arbete den anställde utför förannat som samma
arbetsgivare.

Skeppstjänst, i 11 § tredje stycket får åläggassom avses a-c,
sjöman hinder första, andra och tredjeutan styckena.av

Övriga bestämmelser

13 § Från de begränsningar föreskrives i 4ø-9 §§ fårsom avsteg
göras kollektivavtal, tillkommit i den ordninggenom som som anges
i 2 § tredje stycket.

14 § Redare, vilken bundenär kollektivavtal i 10, llav som avses
eller 13 får tillämpa avtalet på sjöman, vilken sysselsättes i arbete

med avtalet, sjömannenäven är medlemsom denavses om av av-
talsslutande organisationen arbetstagarsidan.på Detta gäller dock
sjöman, omfattas tillämpligt kollektivavtal.annatsom av

15 § fartygFör skall föras anteckningar arbetstid enligt före-om
skrifter tillsynsmyndighet i 17av som avses

Sjöman har rätt själv elleratt del anteck-tagagenom annan av
ningarna. Samma tillkommerrätt facklig organisation företrädersom
sjöman fartyget.på

16 § Befälhavare skall till exemplar denna lag finnsatt ettse av
tillgängligt fartyget,på detta har bruttodräktighet minst 25.om en av

17 § Tillsyn efterlevnadenöver denna lag och föreskrifter förav
tillämpningen lagen utövas myndighet regeringen be-av av som
stämmer. Därvid 10äger kap. och 13 kap. 1-3 §§ fartygssäker-
hetslagen 1988:49 motsvarande tillämpning.

Anteckningar arbetstid skall hållas tillgängliga vid tillsynsför-om
rättning.

18 § Befälhavare uppsåtligen eller oaktsamhet användersom av
sjöman till skeppstjänst i strid denna lag eller föreskrift förmot
tillämpningen lagen dömes till böter. Detsamma gäller denav påsom
grund arbetsförhållandena har den arbetsledande ställningav som

tillkommer befälhavare.annars
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ställe hari redarensellerdömes redareTill böter även annan som
till bort kännadärvid känt ellerfartyget, hanhaft befattning med om

till överträdelsen.

visas bristådömas, detenligt 18 § skall19 § Ansvar att upp-om
tilloch tillgång nöd-bemanningen under pågåendekommit i attresa

skeppstjänstenhänseenden anordnabemanning för i allavändig att en-
hamn.funnits i besöktaligt denna lag senast

i 18 23 kap.gärning 4flera medverkat till ägerHar avsessom
tillämpning.motsvarande§§ brottsbalkenoch 5

den§ Till böter dömes20 som
stycket,eller § andra§ första stycket 1715bryter mot

del§ andra stycket någoni strid 15 vägrar att tagamot av an-
teckningarna,

oriktig eller vilseledandelämnaruppsåtligen eller oaktsamhetav
gärningen belagd medarbetstid,uppgift i anteckningar ärom om

brottsbalken.straff i
§ fjärde stycket ellermedgivande enligt 2fåttOm den ettsom

åsidosätteroaktsamhetuppsåtligen ellerbefälhavarefartygets av grov
medgivandet,villkor iunderrättelseskyldighet eller någotföreskriven

till böter.döms han

fårregeringen bestämmereller myndighet§ Regeringen den21 som
fråntotalförsvaret med avvikelseföreskrifter förmeddela särskilda

enskilda ellerförhållandet mellanFöreskrifterdenna lag. avsersom
meddelas med stödi lag får dock intemeddelasmåste avsom annars

paragraf.denna
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Sjöarbetstidskungörelsen 1970:550

1 § Sjöarbetstidslagen 1970:105 gäller i fråga skeppstjänst påom
fartyg, hör till polisväsendet, försvarsmakten, kustbevakningen,som

järnvägar, vägverket, Sjöfartsverketstatens eller tullverket.
frågaI skeppstjänst enligt första stycket har undantagitsom som

från sjöarbetstidslagen gäller i stället arbetstidslagen 1982:673.

2 § Sjöfartsverket får medge undantag enligt 2 § sjätte stycket andra
punkten sjöarbetstidslagen 1970: 105.

Sjöfartsverkets beslut får överklagas hos regeringen.

3 § Tillsyn efterlevnadenöver sjöarbetstidslagen 1970: 105 ochav av
föreskrifter för tillämpningen lagen sjöfartsverketutövas och,av av

riket, även svensk konsulutom chefen för utrikesdepartemen-av som
förordnat sådan tillsyn.tet utövaatt

§4 Efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen meddelar Sjöfartsverket
ytterligare föreskrifter för tillämpningen sjöarbetstidslagenav
1970:105. frågal tillsyn riket meddelar verket tillämp-utomom
ningsföreskrifter i samråd med utrikesdepartementet.

5 § När Sjöfartsverket handlägger ärende enligt sjöarbetstidslagen
1970: 105 eller enligt denna kungörelse och ärendet viktär störreav

eller har principiellt intresse, skall verket bereda berörda organisatio-
för redare och ombordanställda tillfälle yttrande.ner att avge
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Utdrag fartygssäkerhetslagen 1988:49ur

5 kap. Fartygs bemanning

Bemanning

1 § fartygEtt skall bemannat på betryggande sätt.ettvara

skyldigheterför befäl

2 § Befälhavaren skall till han har den kännedom fartygetattse om
han behöver för kunna fullgöra sina skyldigheter beträffandeattsom

säkerheten fartyget.på
Innan påbörjas, skall befálhavaren till fartyget görsen resa attse

sjöklart.
När ombordanställd tillträder sin befattning ombord, skall hanen

befälhavarens försorg få behövlig kännedom fartygetgenom samtom
grundläggande säkerhetsbestämmelser och åtgärder vid sjöolycka.om

3 § Maskinchefen ansvarig för driftär och underhåll fartygetsav
maskineri med tillhörande anordningar för fartygets brandsäker-samt
het.

Innan påbörjas, skall maskinchefen till maskinerieten resa attse
med de anordningar hör till detta i behörigtär skick, brand-som att
skyddsanordningarna klara tillär omedelbart bruk och vadatt som
behövs för maskineriets drift finns ombord.

Syn och hörsel

§ Varje4 medlem fartygs besättning skall ha godsåett ochav syn
hörsel hans uppgifter kräver.som

Bestämmelser hälsoundersökning sjömän finns i 18-21 §§om av
mönstringslagen 1983:929.

Minimibesättning

5 § För varje passagerarfartyg föroch varje fartyg medannat en
bruttodräktighet minst 20 gods ellertransporterarav som passagerare
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antalet besättningsmän i olika befattningarfastställas det minstaskall
sjösäkerhetssynpunkt i den fartbetryggande frånkan anses varasom
användas i minimibesättning.används i ellerfartyget attavsessom

fartygminimibesättning fastställas också förskallPå begäran ett
eller projekteringförsta stycket och under byggnadi ärsomsom avses

frånskall köpas någoneller annan.som

minimibesättning skall fastställas enligt § fårfartyg för vilket 56 § Ett
beslut har meddelats.framföras innan sådantinte ett

minimibesättning har fastställts får intefartyg för vilketEtt
storlekinte besättningen har den och denframföras, samman-om

får inte fram-i beslutet. Fartyget hellersättning i övrigt som anges
i beslutet.fartföras i än som angesannan

Sjöfartsverket.Minimibesättning fastställs§7 av
svenskaeller brukas och användsFör fartyg ägs statenav somsom

inte för affärsdrift skall minimibesätt-för statsändamål ochuteslutande
förvaltar fartyget, intefastställas den myndighetning som omav

för särskilda fall beslutar Myndig-regeringen föreskriver eller annat.
Sjöfartsverket föresamråda med beslutet.heten skall

meddelar beslut minimibesättning, skall8 § SjöfartsverketInnan ett om
företrädermed organisationer redare ochverket samråda som

ombordanställda.
med stöd § andra stycket beslutarmyndighet 7En som av om
före beslutet samråda med de organisationerminimibesättning skall

anställda inom myndigheten.företräder desom
myndigheter fastställer minimibesätt-Sjöfartsverket och andra som

minimibesättningprovisoriska beslutning får meddela attutanom
provisoriska fårorganisationerna. Sådana beslutsamråda med

medföra kostnad ellerdröjsmål skulle betydandemeddelas endast om
provisoriskt beslut gäller i högstavsevärd olägenhet. Ett tvåannan

månader.

minimibesättningmyndighet har meddelat beslut9 § Den ett omsom
får återkalla beslutet

kaneller dess utrustning har ändratsfartyget sättett somom
minimibesättningens sammansättning, ellerförha betydelseantas

förutsättningar för beslutet har ändrats.andra väsentligaom

framförasfår besluta fartyget skall10 § fartygs befälhavareEtt att
minimibesätt-uppfyller i beslutetbesättningen inte kraventrots att om

förutsättningning under
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orsaken till kraven inte uppfyllsatt är det inomatt besättningenatt
har inträffat plötsligt sjukdomsfall ellerett någon oförutseddannan
händelse,

bristen inte kan avhjälpas före fartygetsatt planerade avgång, och
den besättning finnsatt på fartyget tillfredsställandeärsom

med hänsyn till fartygets säkra framförandesammansatt och sjösäker-
heten i övrigt.

Beslutet får inte innebära fartyget framförs i någonatt fart änannan
i beslutet minimibesättning eller detta beslut frångåssom anges om att

såvitt kvalifikationerna hos befälhavaren, radiotelegrafisteravser eller
radiotelefonister.

Beslutet får inte längre tid än vecka eller, tillavse en om resan
närmaste destinationshamn längre tid i anspråk, den tidtar behövssom
för dit.resan

I beslut minimibesättning fårett befälhavarens fattarättom att
beslut enligt första stycket inskränkas ytterligare.

11 § Innan befälhavaren fattar beslut enligt 10 § skall hanett samråda
med skyddskommittén eller, det inte finns någon sådan påom
fartyget, med skyddsombudet.

12 § Fartygets redare eller ägare skall anställa dem ingår isom
minimibesättningen och tillhör däcks- eller maskinpersonalen.

Om det finns särskilda skäl till det, får regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer medge sådansom personalatt
anställs någon Innan medgivande lämnas, skallav ettannan. samråd
ske med organisationer företräder redare och ombordanställda.som

Bemanningsföreskrijier

13 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva eller i särskilda fall besluta för fartyg, inte enligtatt som

§5 skall ha minimibesättning fastställd, skall gälla andra krav i fråga
den bemanning behövs från sjösäkerhetssynpunktom beman-som

ningsföreskrzfier.

§14 Ett fartyg för vilket bemanningsföreskrifter gäller får framföras
endast besättningen är så föreskrifternaom sammansatt äratt
uppfyllda.
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Bemyndiganden

regeringen bestämmer fårmyndighetdenRegeringen eller§15 som
bemanning.föreskrifter fartygsytterligaremeddela om

bestämmer fårregeringenmyndighetRegeringen eller den16 § som
§hörselkraven enligtföreskrifter och 4ytterligaremeddela om syn-

avseendehälsoundersökning och läkarintygförsta stycket samt om
dessa krav.

regeringen bestämmer färmyndigheteller den§ Regeringen17 som
minimibesättning skallsärskilda fall beslutaförföreskriva eller att

i 5fartyg sådanaför andrafastställas änäven som avses

fårregeringen bestämmermyndigheteller den18 § Regeringen som
enligt 10 § ochanteckning beslutföreskriftermeddela omavom

sådana beslut.underrättelser om

regeringen bestämmer fårmyndigheteller den19 § Regeringen som
fartyg eller haföraföreskrifter behörighetmeddela attattom

för utfárdandeavgifter tillfartygbefattning på statensamt avom
föra fartygför andra beslutbehörighetsbevis och rätt attsom avser

fartyg.tjänstgöraeller på

Utländska fartyg

fartyg.inte utländskai 5-19 §§ gällerBestämmelserna20 §
fartyg endast i denutländskaoch 3 §§ gällerBestämmelserna i 2

föreskriver det.regeringenman
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Utdrag fartygssäkerhetsförordningenur

1988:594

5 kap. Fartygs bemanning

Allmänna bestämmelser

§1 En befälhavare på handelsfartyg och ñskefartygpåett medett en
bruttodräktighet minst 20 skall svensk medborgare och ha fylltav vara
20 år, inte Sjöfartsverket på grund särskilda skäl medgerom av annat.

Med handelsfartyg fiskefartygoch förstås detsamma i förord-som
ningen 1982: 892 behörigheter för sjöpersonal.om

2 § Maskinchefen skyldigär till befálhavaren har tillgångatt tillattse
de uppgifter maskinchefensrör ansvarsområde behövs försom som
fartygets säkra framförande.

Vakthállning

3 § Sjöfartsverket får meddela föreskrifter vakthållningen påom
fartyg.

Syn hörseloch

§4 Besättningsmedlemmarna fartygpå i 1 § skall uppfyllasom anges
de krav på och hörsel i föreskrifter meddelade medsyn som anges
stöd förordningen 1979: 38 läkarintyg för sjöfolk. Att kravenav om

uppfylldaär skall styrkas med läkarintyg, inte får äldreett som vara
fyra år.än

Minimibesättning

§5 Vid fastställande fartygs minimibesättning skall detett särskiltav
beaktas hur arbetet på fartyget organiserat,är vad enligt lag ellersom
avtal gäller personalens ordinarie arbetstid och, detnär gäller far-om

med passagerarfartygscertiñkat,tyg tillräcklig förpersonalom att
sköta livbåtar, livflottar och livräddningsutrustning.annan

Under under vanliga förhållanden kräver tolvänen resa som mer
timmars oavbruten gång, skall fartyget ha så besättning denstor att
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gäller ivakter behövs. Detsammain i det antal ävenkan delas som
skift.delas in isådan arbetet måsteandra fall när är attresan

mindre besättning tillräckligfår fartyget inte haUnder än atten resa
intendenturtjänsten. Om fartyget enligtförpersonal kan avdelas

teleanläggning, skallföreskrifter medskallgällande utrustatvara
finnas för anläggningen skall kunna användas påpersonal också att

behörigt sätt.
det vidare beaktas arbetetminimibesättning bestäms skallNär omen

utföra arbetsuppgifterbefattningshavare kanombord innebär att en
i 6 underhållsarbetetarbetsområdeninom flera de avses omsomav

landbaserad organisation vaktsärskildskall utföras samt omav en
maskinrummet.hållas iständigt måste

storlek sammansättningminimibesättning skall ha sådan och6 § En en
för manövrering och navigering, förfår tillräcklig personalfartygetatt

nödvändigt underhållmaskineriet, för sådantövervakningdrift och av
förhar betydelse för säkerheten,dess utrustningfartyget och somav

radiotjänsten förlivräddningstjänsten, förochbrandskydds- samt
intendenturtjänsten.

minimibesättningen skall deningår ibefattning§ varje7 För som
fordras förspecialbehörighetoch utövabehörighet attsomanges

befattningen.
finns föreskrifter i förord-specialbehörigheterbehörigheter ochOm

Om finnsför sjöpersonal. detbehörigheter sär-1982: 892ningen om
där.får krav ställasskilda skäl, andra än sägssom

specialbehörighet fårbehörighet ellerfrån§ Undantag kraven på8
finnsvisst fartyg detbefattningviss påmedges i fråga ett omenom

säker-finns anledningoch det intesynnerliga skäl för det anta attatt
skulle stridafår inte medges detUndantagheten äventyras. motom

biträtts Sverige.överenskommelseinternationellnågon som av
befattning får medgesför vissbehörighetskravenfrånUndantag en

lägreinneha denbehörigden närmasti frågaendast är attsomom
finns eller det intebefattning intesådanOmbefattningen. någon om

får medgesför den, undantagbehörighetskravfinns några en person
och erfaren.kvalificeradtillräckligtärsom

inre fart fårvidsträcktare fartfartyg i änbefattning påFör etten
månader.för viss tid, högstmedgesundantag sex

myndighet hardenmeddelasbeslut undantagEtt somavom
villkor och fårfår förenas medbeslutminimibesättningen. Ettfastställt

till det.finns skäldetåterkallas när
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Berörda centrala organisationer för redare och ombordanställda skall
få tillfälle sig innan beslut fattas,att yttra det inteett frågaärom om

viss eller i övrigt tillfällig avvikelse.en resa en

9 § I beslut minimibesättning skallett det skall finnasom anges om
befattningshavare med specialbehörighet ha hand visst slagatt om av
farlig last fartyget.på

10 § Befalhavaren, maskinchefen, överstyrman, förste maskinisten och
varje med direkt för lastning, lossningannan ellerperson ansvar annan
lasthantering oljetankfartyg,på kemikalietankfartygett och gastank-
fartyg skall ha specialbehörighet för oljelasthantering, kemikalie-
lasthantering respektive gaslasthantering.

Annan personal med särskilda arbetsuppgifter och i frågaansvar om
last och lastutrustning på tankfartyg skall ha genomgått lämplig
utbildning för dessa arbetsuppgifter.

På torrlastfartyg skall det finnasett befattningshavare med special-
behörighet för torrlasthantering, Sjöfartsverket med hänsyn tillom
lastens farlighet och föreskrivermängd det.

ll § Bestämmelserna i 10 § skall tillämpas också fartygpå släparsom
eller skjuter farlig last.

12 § På passagerarfartyg i kustfartett eller vidsträcktare fartstor skall
det finnas det antal befattningshavare med specialbehörighet båt-som

sjöfartsverket bestämmer.man som
Fartygets befälhavare skall befälhavare för varje livbåtutse ochen
ställföreträdare för denne bland dem har specialbehörigheten som som

båtman.
För varje kranflottestation ombord skall dels kranskötare,utses en

dels hjälper denne. Dessa skall ha genomgått särskilden person som
utbildning för detta.

För varje motorlivbåt skall det finnas kan skötaen person som
motorn.

För varje livbåt har radiotelegrafstation, radiotelefonstationsom
eller strålkastare skall det finnas kan sköta dennaen person som
utrustning.

13 § För livflottar inte finns på kranflottestation skall det finnassom
förtrogenär väl med handhavandet och skötselnen person som av

sådana flottar.
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framgåfartyg skallminimibesättning för§ beslutEtt14 ett av enom
skall förvaraskopia denbestyrktellerhandling. Densärskild aven

ombord.
skall tillkännagesminimibesättningbeslutInnehållet i ett genomom

ombord.lämplig platsanslag på en

för vilketframgåminimibesättning skall detbeslut§15 Av ett om
användas i flera fartom-skallfartygetgäller. Omfartområde beslutet

varje område.for sådantfastställasminimibesättningskallråden,

fattats, skallminimibesättningvilket beslutforfartyg,16 § På ett om
fartyget, intebesättningen påförteckningaktuell överfinnasdet omen

beslutarsärskilda skälSjöfartsverket annat.av

får dockvidare. Detgäller tillsminimibesättningbeslut§ Ett17 om
för det.särskilda skälfinnsdetbegränsad tidformeddelas om

fartygssäker-10 §kap.enligt 5befälhavarebeslut18 § Ett av en
antecknasför detangivande skälenskall med1988:49hetslagen av

särskilt.antecknasfors, ellersådanskeppsdagboken,i annarsenom
framförtslag§kap. 11enligt 5vid samråddetOm ensamma

antecknas.denskall ocksåmening,avvikande
skallminimibesättning,beslutetmeddelatharSjöfartsverketOm om

skälen för detbeslut ochsittverketunderrättabefálhavaren genast om
samrådet.fram vidförtsmeningavvikandesamt som

Bemanningsföreskrmer

sådanabemanningsföreskrifter förfår meddelaSjöfartsverket19 §
fastställas.inte skallminimibesättningför vilkafartyg

beträffandeskallsvenskabrukasellerfartyg ägsFör statenavsom
andrai kap. 7 §föreskrivs 5vadbemanningsföreskrifter tillämpas som

minimibesättning. Kustbe-l988:49fartygssäkerhetslagenstycket om
ibemanningsföreskriftersamrådainte närdockbehövervakningen

fartyg.for dessmeddelasfallenskilda

behöverantaloch derasbefattningshavarehosBehörigheten§20
nödvändigt fråndetbemanningsföreskrifterna bara äri omanges

6-8 §§ och 13iföreskrifternaHärvid gällersäkerhetssynpunkt.
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Bemyndiganden

21 § Medgivande enligt 5 kap. 12 § andra stycket fartygssäker-
hetslagen 1988249 lämnas sjöfartsverket. Verket får ocksåav
meddela föreskrifter enligt kap.5 15 och 17 §§ beslutasamt om
avgifter enligt 19 § lag.samma
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Dygnsarbetstid, avsnitt 4.4se
övertid inte medräknad

Oceanfart

Beral Manskap

Vaktindelad Vaktfri Vaktindclad Vaktfri

Belgien 8 8 8 8 8 8 8 8

Tyskland 8 8 8 8 8 8 8 8

Danmark 7-8 7-8 7-8 7-8

spanien 8 8 8 8 8 8 8 8

Frankrike 8 8 8 8 8 8 8 8

Storbritannien 10 10 10 10

Grekland 8 8 8 8

Italien 8 8 8 8

Irland 12 8-12 12 8-12

Norge 8 8 8 8 8 8 8 8

Nederländerna 8 8 8 8

Portugal 8 8 8 8 8 8 8 8

Sverige 8 8-12 8 8 8 8 8 8

Finland 8 8 8 8 8 8 8 8

Den första siffran bestämmelser i den nationella lagstiftningen.avser
Siffran inom bestämmelser i kollektivavtal. Omparentes detavser -
för visst land enbart siffror inomett innebär dettaanges parentes
följaktligen, lagstiftning med särskilda bestämmelseratt sjöarbets-om
tid saknas och denna regleras uteslutande kollektivavtal.att genom
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Veckoarbetstid, avsnitt 4.4se
medräknadövertid inte

Oceanfart

ManskapBefál

VaklfriVaktindeladVaktfriVaktindclad

40 4040 40 4040 40Belgien 40

48 4056 4056 48 40Tyskland 40

37373737Danmark

40 4040 4040 40Spanien 40 40

48 39 4839 48 39Frankrike 39 48

707070Storbritannien 70

404040Grekland 40

404040Italien 40

84848484Irland

35,535,5 4035,5 383835,5 40Norge

56565656Nederländerna

4440 4444 40 44Portugal

4556 56 404556 56 40Sverige

384040 3838 40 38Finland 40

dygnsarbetstid.tabellen förunderSe
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Maximal arbetstid, avsnitt 4.4se
ordinarie arbetstid plus övertid

Oceanfart

Befál Manskap

Vaktindelad Vaktfri Vaktindelad Vaktfri

Belgien dag Ingen information
vecka

månad

Tyskland dag
vecka

månad 240,8 90 v, 206,4 90 vi,+ 240,8+ 90+

Danmark dag 14 14 14 14 14 14 14 14
vecka 98 98 98 98

månad 420 420 420 420

Spanien dag 12 12 12 12 12 12 12 12
vecka

månad

Frankrike dag 10-12 10-12 10-12 10-12
vecka

månad

Storbritannien Inga bestämmelser
dag

vecka
månad

Grekland dag 12 12 12 12 12 12 12 12
vecka

månad

Italien dag 11 11 11 11
vecka 77 77 77 77

månad 330 330 330 330

Irland dag 16 16 16 16
vecka 84 84 84 84

månad 336 336 336 336

Se under tabellen för dygnsarbetstid.
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Oceanfart

ManskapBefál

Vaktindelad VaktfriVaktindelad Vaktfri

1212 14 12 14 14Norge dag 12 14
76 8476 84 76 84 76 84vecka

336 336 336månad 336

Nederländerna
dag

84vecka 84 84 84
månad

informationPortugal Ingendag
vecka

månad

16 16 16 16Sverige dag 16 16 16 16
72 53vecka 72 53 61 69 6169

månad

16 16 16 16 16Finland dag 16 16 16
72 72 72 72vecka 72 72 72 72
310310 3l0310månad 31X310 31X3l0

för dygnsarbetstid.Se under tabellen
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Verkställighet beslut från sjöarbetstidslagen,avstegav om
finnsdet kollektivavtal reglerar arbetstidenettom som

Arbetsmarknadens för-harparter
handlat inte kunnatavstegom men

Redaren ansöker hos Sjöfarts-enas.
verket från sjöarbetstids-avstegom
lagen.

tSjöfartsverkets avslår
ansökan.

Sjöfartsverket beslutar i enlighet
med ansökan.

Parterna attenas om
följa beslutet. Kollektiv-

träffas enlighetavtal i
härmed.

Parterna kan inte följaattenas om
beslutet.

Det kollektivavtaletnya
kan beaktas vid beslut

minimibesättning.om

Kollektivavtalet arbetstiden sägsom
och Sjöfartsverkets beslut åbero-upp

pas.
v

kollektivavtaletNär har upphört att
gälla och dess bestämmelser om
arbetstid inte har eñerverkannågon

sjöarbetstidslagengäller och de un-
dantag därifrån Sjöfartsverketsom
har medgivit. Beslutet avstegom
kan beaktas vid beslut minimibe-om
sättning.

Sjöfartsverkets beslut kan överklagas hos regeringen. situationDenna
illustreras inte i ovanstående schema.
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