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Bilaga 8

(Översättning)
Recommendation 139

Rekommendation 139

Recommendation Concerning Em;i;:;;rP�bk�Arisi�g .- fr�m
�hiical ii�i;.i;:;i'ents- on Board
Ship

Rekommendation om sysselsätt
ningsproblem på grund av teknisk
utveckling ombord på fartyg

The General Conference of the
International Labour Organisa
tion,
Having been convened at
Geneva by the Governing Body of
the International Labour Officc,
and having met in its Fifty-fifth
Session on 14 October 197_0, and.
Considering that in times of
accelerated changes in the opera
tion of merchant ships, both as
regards technical and organisa
tional methods and as regards
economic aspects, special attention
needs to be given to the employ
ment problems which may arise
from such changes in order to
safeguard and improve the condi
tions of seafarers, provide suf
ficient and suitable manpower for
the maritime industry, and general
ly secure for all concerned the
greatest benefits from technical
progress, and
Considering further that in thc
establishment and implementation
of national and regional man
power plans under the World Em
ployment Programme of the In
ternational Labour Organisation .
adequate attention should be given
to the changing manpower re
quirements of the maritime in
dustry, and
Noting that technical ca-opera
tion is available from the Jnter
national Labour Organisation for
the purpose of maritime man-

Internationella arbetsorganisa
tionens allmänna konferens,

T�

som av styrelsen för Internatio
nella arbetsbyrån sammankallats
till Gencve och där samlats den
14 oktober 1970 till sitt femtiofem
te sammanträde, och
som finner att det, i tider av ac
celererande förändringar i fråga
om driften av handelsfartyg både
när det gäller tekniska och organi
satoriska metoder och när det gäl
ler ekonomiska aspekter, är nöd
vändigt att de sysselsättningspro
blem som kan uppstå på grund av
sådana förändringar ägnas särskild
uppmärksamhet för att trygga och
förbättra sjöfolkets villkor, förse
sjöfartsnäringen med tillräcklig
och lämplig arbetskraft och all
mänt sett tillförsäkra alla som är
berörda största möjliga fördelar
av den tekniska utvecklingen, och
som vidare finner att det vid in
förande och tillämpning av natio
nell och regional arbetskraftspla
nering enligt Internationella ar
betsorganisationens världsomfattande sysselsättningsprogram bör
tagas behörig hänsyn till sjöfarts
näringens skiftande arbetskrafts
behov, och
som beaktar att Internationella
arbetsorganisationen medverkar i
tekniskt samarbete för planering
och teknisk utveckling bcträffan-
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power planning and development,
including the introduction and
adaptation of maritime training
schemes to meet the requirements
of modern merchant ships, and
Noting the terms of existing in
ternational labour Conventions
and Recommendations which may
be relevant to employment pro
blems arising from technical
developmcnts, and in particular
of the Placing of Seamen Con
vention, 1920, the Seafarers' Pen
sions Convention, 1946, the Em
ployment Service Convention a:nd
Recommcndation, 1948, the Ter
mination of Employment Recom
mendation, 1963, and the Employ
ment Policy Convention and Ree
ommendation, 1964, and
Considering that it is important
to adopt a programme of action
specifically designcd to mect the
requirements of thc maritime in
dustry, and
Having decided upon the adop
tion of certain proposals with re
gard to problems arising from
technical developments and mod
ernisation of board ship, whieh
is the fourth item on the agenda
of the session, and
Having determined that these
proposals shall take the form of
a Recommendation,
adopts this twenty-ninlh day of
October of the year one thousand
nine hundred and seventy the fol
lowing Recommendation, which
may be cited as the Employmcnt
of Seafarers (Tcchnical Develop
ments) Recommendation, 1970:
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de arbetskraft inom sjöfarten, in
nefattande införande av och an
passning till utbildningssystem i
fråga om sjöfart som möter de
krav som ställs i moderna han
delsfartyg, och
som beaktar bestämmelserna i
existerande internationella arbets
konventioner och arbetsrekom
mendationer som kan vara av be
tydelse vid sysselsättningsproblcm
på grund av teknisk utveckling,
särskilt 1920 års konvention om
arbetsförmedling för sjömfo, 1946
års konvention om pensionering
av sjömän, 1948 års konvention
och rekommendation om den of
fentliga arbetsförmedlingens orga
nisation, 1963 års rekommenda
tion om uppsägning av anställ
ningsavtal och 1964 års konven
tion och rekommendation om
sysselsättningspolitik, och
som finner att det är viktigt att
antaga ett handlingsprogram som
är siirskilt utformat för att möta
sjöfartsnäringens krav, och
som beslutat antaga vissa för
slag med anledning av problem
som uppstår på grund av teknisk
utveckling och modernisering om
hord på fartyg, vilken fråga utgör
den fjärde punkten på samman
tdidets dagordning, och
som bestämt att dessa förslag
skall taga form av en rekommen
dation,
antager denna den tjugonionde
dagen i oktober månad nitton
hundrasjuttio följande rekommen
dation. som kan benämnas 1970
års rekommendation om syssel
sättning för sjöfolk (teknisk ut
veckling).

I. Manpower Planning

I. Arbetskraftsplanering

1. Each Member which has a
maritime industry should ensure
the establishment of national man
power plans for that inclustry with-

1. Varje medlem som har en
sjöfartsnäring bör säkerställa att
nationella arhetskraftsplaner upp
rättas för denna näring inom ra-
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in the framework of its national
employment policy.
2. In preparing such manpower
plans account should be taken of
(a) the conclusions drawn from
periodic studies of the size of the
maritime labour force, the nature
and extent of employment, the
distribution of the labour force
by such characteristics as age and
occupational group and probable
future trends in these ficlds;
(b) studies of trends in the
evolution of new techniques in
the maritime industry both at
home and abroad, in relation,
among other things, to structural
changcs in the industry in the
form of(i) changed methods of opera
tion nf ships, tcchnically and
organisationally; and
(ii) modifications in manning
scales and job contents on dif
fercnt types of ships;
(c) forecasts, in thc light of the
foregoing studies, of the probable
requiremcnts, at diffcrent datcs in
the futurc, for various categories
and gradcs of seafarers.
3. Such manpower plans should
be designed to obtain for ship
owners and seafarers as well as
for the community as a whole the
greatest benefits from technical
progress, and to protect from
hardship seafarers whose employ
ment is affected thereby.
4. (1) lf they do not formulate
the manpower plans themsclves,
representatives of shipowners' and
seafarers' organisations should be
consultcd in connection with their
formulation and subsequent ad
justment, and the co-operation
and participation of these organi
sations should be sought in the
practical application of the plans.
(2) There should be regular
consultation between shipowners
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men för den nationella sysselsätt
ningspolitiken.
2. Vid utarbetandet av sådana
arbetskraftsplaner bör hänsyn ta
gas till
a) slutsatser som drages av pe
riodiska studier om storleken av
arbetsstyrkan till sjöss, sysselsätt
ningens art och omfattning, ar
betsstyrkans fördelning efter så
dana utmt-irkande drag som ålder
och yrkesgrupp samt troliga fram
tida tendenser inom dessa områ
den:
bl studier av utvccklingstcnden
scr i fråga om ny teknik inom
sjöfartsnäringen både hemma och
utomlands i förhållande bl. a. till
strukturförändringar inom indu
strin i form av
i) ändrade metoder, i tekniskt
och organisatoriskt avseende,
för drift av fartyg; och
ii) jämkningar i bemannings
skalor och arbetsuppgifter på
olika typer av fartyg;
c) prognoser, med ledning av
förut nämnda studier, om sanno
lika behov vid olika tidpunkter i
framtiden av sjöfolk av skilda ka
tegorier och grader.
arbetskraftsplaner
3. Sådana
bör utformas så att de ger såväl
redare och sjöfolk som samhället
i sin helhet största möjliga förde
lar av den tekniska utvecklingen
och skyddar sjöfolk, vars anställ
ning påverkas av utvecklingen,
från umbärande.
4. 1) Om representanter för re
dares och ombordanställdas or
ganisationer icke själva utformar
arbetskraftsplanerna hör de råd
frågas i samband med planernas
utformning och vid senare juste
ring och dessa organisationer bör
anmodas att samarbeta och delta
ga i den praktiska tillämpningen
av planerna.
2) Redarna och ombordanställ
da samt deras skilda organisatio-

Prop. 1971:158

84

and seafarers and their various
organisations on employment
problems related to technical
changc.

ner bör ha regelbundna samråd
om sysselsättilingsproblem som
har samband med tekniska för
ändringar.

II. Recruitmcnt and Placement

Il. Rekrytering och förmedling

5. Recruitment of seafarers in
to thc maritime industry should
take account of existing man
power plans and of thc forccasts
contained therein.
6. (1) Mobility within thc rnari
time labour force should be facil
itated by the operation of an cf
fective employment service.
(2) Where thc placement of
seafarers is thc concern of sp•>
cialised employment offices, and
where these offices are respon
sible for finding jobs ashore, place
ment in such jobs should be
facilitated by close collaboration
between those officcs and the ge
neral public employment service.
7. (1) Having regard to natura!
wastage, positive steps should be
taken by those responsible to avcrt
or minimise as far as practicable
the effects of any material reduc
tions in the number of seafarers
employed, by such measures as
providing employment opportuni
ties on as widc a range of ships as
is reasonablc and practicablc, and
by retraining wherc appropriate.

5. Rekrytering av sjöfolk till
sjöfartsnäringen bör ske med be
aktande av existerande arbets
kraftsplaner och av prognoserna
som dessa innehåller.
6. 1) Rörligheten av arbetskraf
ten inom sjöfartsnäringen bör un
derlättas genom en effektiv ar
bctsförmedlingsverksamhet.
2) Om förmedling av sjöfolk
är en angelägenhet för särskilda
förmedlingskontor och om dessa
kontor: är ansvariga för att skaffa
arbete i land bör förmedling av
sådant arbete underlättas genom
nära samarbete mellan dessa kon
tor och den allmänna offentliga
arbctsförmedl ingen.
7. 1 ) Med beaktande av na
turlig avgång bör de som är an
svariga vidtaga aktiva åtgärder
för att så långt möjligt förhindra
eller begränsa följderna av varje
väsentlig reduktion av antalet om
bordanställda genom sådana åt
gärder som att föranstalta om sys
sclsättningsmöjlighcter ombord på
en så vid krets av fartyg som är
rimligt och utförbart samt genom
vidareutbildning när detta lir
lämpligt.
2) Utväljandet av sjöfolk. som
påverkas av en minskning av ar
betsstyrkan bör göras enligt
överenskomna kriterier och på en
grundval anpassad till sjöfartsnä
ringcns speciella förhållanden.

(2) The sclection of seafarers
to be affected by a reduction of
the workforcc should be madc ac
cording to agreed critcria and on
a basis appropriate to the special
conditions of the maritime in
dustry.
information
8. Up-to-date
should be made available on the
nature of technical changcs on
board ship for the guidancc of
seafarers and potential seafarers.

8. Aktuell information om in
nebörden av de tekniska föränd
ringarna ombord på fartyg bör
göras tillgänglig för vägledning
av sjöfolk och av personer som
överväger gft till sjöss.
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Hf. Training and Retraining

9. Wherc tcchnical changes re
quire study of the need to train
seafarers and to help them to
adapt to these changes, account
should be taken of the Vocational
Training (Scafarers) Recommen
dation, 1970.
10. Where changes in functions
and required skills arising from
technical devclopments are likely
to affect seafarers, basic training
of those concerned, including
certificated pcrsonnel, should be
reviewed to take account of thcse
changes and to cnsure that sea
farers are adequately trained for
the functions they will be requir
cd to carry out.
1 1. Where the naturc of tech
nical developments so requires,
consideration should be given to
the possibility of retraining sea
farers to enable them to takc full
advantage of the opportunities of
fcrcd by these developments.
12. Therc should be consulta
tion with shipowners' and sea
farcrs· organisations, and bctween
them, whcre tcchnical dcvelop
ments are likely le lead to changes
in manning scales or in certifica
tion requirments or t9 significant
changes in the duties and func�
tions of various categorics of sea
farers.
13. Changes in thc duties and
functions of the various categories
of seafarers should be cxplained
c\early and with adequate notiec
to those involved.
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III. Utbildning och vidareutbildning

9. Om tekniska förändringar
gör det nödvändigt att studera be
hovet av att utbilda sjöfolk och att
hjälpa dem att anpassa sig till för
ändringarna, bör 1970 års rekom
mendation om yrkesutbildning
(sjöfolk) beaktas.
10. Om förändringar i arbets
uppgifter och i kraven på kun
nande på grund av teknisk ut
veckling förväntas få följder för
sjöfolk, bör grundutbildningen för
dem som berörs, innefattande per
sonal med behörighetsbevis, om
prövas med beaktande av dessa
förändringar och för att säker
ställa att sjöfolket är lämpligt ut
bildat för de arbetsuppgifter de
blir satta att utföra.
11 . Om arten av teknisk utveck
ling gör det nödvändigt, bör möj
ligheten att vidareutbilda sjöfolket
övervägas :för att göra det möjligt
för sjöfolket att draga full nytta av
de tillfällen denna utveckling er
bjuder.
1 2. Samråd med redares och
ombordanställdas organisationer
och mellan dessa bör äga rum, om
teknisk utveckling förväntas leda
till ändringar i bcmanningsskalor
eller i behörighetskraven eller till
påtagliga · ändringar i ansvar och
, arbetsuppgifter för olika katego
rier av sjöfolk.
13. Ändringar i ansvar och ar
,betsuppgifter för olika kategorier
av sjöfolk bör tydligt och med
lämpligt varsel förklaras för dem
som berörs.

IV. Regularity of Employment and
lncome

IV. Regelbundenhet i sysselsättning
och inkomster

14. (1) Considcration
should
be given to schcmes providing
regularity of employmcnt and in
comc for scafarers and suitable
personnel to man ships.

14. 1) övervägande om system,
som medför regelbundenhet i sys
selsättning och inkomster för sjö
folk samt tillhandahåller lämplig
personal för bemanning av fartyg,
bör ske.
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(2) Such schemes mighl pro
vide, for instance, for contracts of
employment with a company or
with the industry for seafarcrs
with appropriate qualifications.
15. Consideration should also
be given to arranging for sea
farers, as part of the national
social security system or other
wisc, some form of bcnefits dur
ing periods of unemployment.
16. (1) Efforts should be made
to mect thc needs of seafarcrs,
particularly older persons, who
have special diffculty in adjusting
to technical changc.
(2) Amongst possiblc measures,
consideration should be given to-(a) rctraining for other indus
trics through government and
other schemes that arc available;
and
(b) thc provision of adequatc
bencfits, within the framework of
social security systems or other
schemes, for those who are requir
cd to leave the maritime industry
at an carlier age than is generally
thc case.
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2) Sådana system kan t. ex. av
se anställningskontrakt med ett re
deri eller med näringen för sjö
folk med lämpliga kvalifikationer.
15. Det bör också övervägas att,
såsom del av det nationella so
ciala försäkringssystemet eller på
annat sätt, för sjöfolk ordna nå
gon form av u nderstöd under pe
rioder av arbetslöshet.
1 6 . 1) Ansträngningar bör gö
ras för att möta behov hos sjöfolk,
särskilt äldre personer, som har
särskilda svårigheter att anpassa
sig till tekniska förändringar.
2) Bland möjliga åtgärder bör
övervägas
a) omskolning till arbete inom
andra näringar genom statliga el
ler andra tillgängliga system ; och
b) föranstaltande om lämpliga
understöd inom ramen för ett so
cialt förslikringssystem eller på an
nat sätt till dem som är nödsaka
de lämna sin anställning inom re
derinäringen vid en tidigare ålder
än som vanligen är fallet.

V. Intcrnational Co-opcration

V. Internationellt samarbete

17. To avoid hardship to such
seafarers cmployed in foreign
ships as are likely to be affected
by tcchnical changes aboard ship,
the governmcnts and shipowncrs'
and seafarers' organisations con
cerned should undertake carly
consultation and should co-oper
atc with a view to(a) adjusting the supply of these
seafarers gradually to the chang
ing rcquirements of the foreign
countries on whose ships they arc
employed; and
( b) minimising the effects of
redundancy by the joint applica
tion of relevant provisions of this
Recommendation.

1 7. För att undvika svårigheter
för sådant sjöfolk, som är anställt
i utländska fartyg och som kan
förväntas bli berört av tekniska
förändringar ombord på fartygen,
bör regeringarna och berörda or
ganisationer för redare och om
bordanställda överlägga i ett tidigt
skede och samarbeta i syfte att
a) anpassa tillförseln av detta
sjöfolk gradvis till de ändrande be
hoven i de främmande länder på
\'ars fartyg de är anställda; och
b) begränsa verkningarna av
överskott genom tillämpning ge
mensamt av relevanta bestämmel
ser i denna rekommendation.

