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UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING
OM FARTYGS BEMANNING OCH
FARTYGSPERSONALENS BEHÖRIGHET
Ålands Landskapsregering har tagit del av kommunikationsministeriets
utkast till Statsrådets förordning om fartygs bemanning och
fartygspersonalens behörighet (Kommunikationsministeriets brev
LVM/1237/03/2016). Förslaget till förordning föreslås ersätta gällande
förordning (FF 166/2013) med anledning av att en del av gällande
bestämmelserna om bemyndigande (i fråga om besättningens behörighet)
flyttas till lagen transportservice 320/2017 (RP 145/2017).
Utkastet till en ny förordning om fartygs bemanning och
fartygspersonalens behörighet motsvarar i huvudsak den gällande
förordningen 166/2013. Genom den nya förordningen genomförs bl.a. de
ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen
angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning. I
utkastet tydliggörs även kravet på de kompetenskraven inom sjöfarten
som är under behandling i riksdagen med anledning av den planerade
ändringen i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för
fartyg (1687/2009). Ålands landskapsregering har tidigare yttrat sig om
förändringarna i nämnd lagstiftning.
Ålands landskapsregeringen noterar att förslaget till
bemanningsförordning även ställer krav på utbildningsanordnare enligt
STCW samt att skolfartyg förvaltas och drivs av en godkänd
utbildningsanordnare enligt lagen om fartygspersonal och
säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), lagen om transportservice
(320/2017) eller i enlighet med den sk bemanningsförordningen.
Godkänd utbildningsanordnare är en utbildningsanordnare som
Trafiksäkerhetsverket har godkänt med stöd av lagen om
transportservice.
Behörighetsfördelning och nuläge
Enligt 18 § 14 och 21 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991)
har landskapet Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om undervisning,
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båttrafik och farleder för den lokala sjötrafiken. Handelssjöfart hör
enligt 27 § 13 punkten till rikets lagstiftningsbehörighet. Frågor som
gäller förhållandet till utländska makter hör till rikets
lagstiftningsbehörighet (27 § 4 punkten).
Till rikets lagstiftningsbehörighet hör offentlig sjörätt, inklusive de
bestämmelser om sjösäkerhet som också ska tillämpas på Åland enligt de
internationella avtal som Finland godkänt. Till landskapets
lagstiftningsbehörighet hör i sin tur anordnande av undervisning,
skolförvaltning och examina.
Enligt detaljmotiveringen till 27 § 3 punkten i självstyrelselagen omfattar
rikets lagstiftningsbehörighet kunskapskrav för viss av staten godkänd
kompetens, vilket betyder att frågor som gäller sjöfolks certifiering hör
till rikets lagstiftningsbehörighet.
Enligt republikens presidents förordning om utvärdering av
sjöfartsutbildning i landskapet Åland (802/2005, nedan
överenskommelseförordningen) handhar Sjöfartsverket för närvarande
utvärderingen av sjöfartsutbildningen på Åland till den del utbildningen
med stöd av bestämmelserna i 1978 års internationella konvention
angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
(nedan STCW-konventionen, FördrS 22/1984) förutsätter detta.
Arrangemanget har varit i kraft sedan 1998. Enligt bestämmelserna i
STCW-konventionen ska ett utomstående organ handha utvärderingen av
sjöfartsutbildningen. Trafiksäkerhetsverket svarar för de uppgifter som
förutsätts enligt bestämmelserna i konventionen.
För närvarande föreligger ett förslag till uppdatering av gällande
överenskommelseförordningen genom ett remissförfarande till
landskapsregeringen (JM dnr 13/08/2008). Enligt förslaget handhar
Trafiksäkerhetsverket i fortsättningen utöver utvärderingen av
läroanstalter som ger sjöfartsutbildning även, på det sätt som förutsätts
enligt bestämmelserna i STCW-konventionen och i direktivet om
minimiutbildning, godkännandet av anordnare av sjöfartsutbildning och
av innehållet i sjöfartsutbildningen på Åland.
Landskapsregeringens ställningstagande
Ålands landskapsregering har bekantat sig med utkastet till regeringens
förslag till ny bemanningsförordning och konstaterar att behörigheten att
lagstifta om de kunskapskrav som gäller sjöfolks certifiering hör till
rikets lagstiftningsbehörighet. Ålands landskapsregering omfattar de krav
på kunskap och på godkända utbildningsanordnare som ställs i förslaget
till ny bemanningsförordning.
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FÖR KÄNNEDOM:

Ålands gymnasium, info@gymnasium.ax
Högskolan på Åland, info@ha.ax
Ålands sjösäkerhetscentrum, info@maritimesafety.ax

