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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 89 
Bemötande i ärende rörande upphandling av färjetrafik 
Hummelvik - Torsholma och Åva - Osnäs 
ÅLR 2015/10748 
619 I1 

Ålands landskapsregering har 23.10.2015 av Ålands polismyndighet fått 
en begäran om bemötande till anmälan som Marcus Måtar lämnat in som 
företrädare för Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands 
maskinbefälsförbund i ärende som berör upphandlingen av färjetrafik 
Hummelvik-Torsholma och Åva-Osnäs. 
 
Landskapsregeringen beslöt att bemöta anmälan enligt följande: 
 
Polisens anmälningsnummer 5830/S/963/15 

 
Villkoren gällande upphandlingen: 
Beställaren kan endast av giltiga skäl förbjuda anlitandet av 
underleverantörer. Sådant förbud har inte funnits i nu aktuella 
upphandlingar. Då anlitandet av underleverantörer inte är en 
omständighet som har givits någon vikt vid utvärderandet av anbuden 
finns det ingen anledning att begränsa eller förbjuda anlitandet av vissa 
underleverantörer under avtalstiden. Det viktiga är att anbudsgivaren 
ansvarar för verkställandet av avtalet med beställaren. 
 
De arbetsrättsliga frågorna: 
Det är i första hand arbetsgivaren, d.v.s. anbudsgivaren Nordic Jetline 
Finland Oy (NJLF), som ansvarar för att lagar och avtal uppfylls i 
förhållande till de anställda. Landskapsregeringen ska uppfylla sina 
skyldigheter enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet. Därutöver 
ska landskapsregeringen övervaka att avtal i enlighet med anbud följs. 
Detta har landskapsregeringen gjort. 
 
Svar på frågor i begäran om bemötande: 
 
1. Landskapsregeringen har 26.3.2015 tecknat avtal med NJLF för 

Färjetrafik Åva – Osnäs (ÅLR 2014/2337 Bilaga 1) som är giltigt till 
2.6.2019. Landskapsregeringen har 23.3.2015 även tecknat avtal med 
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NJLF för färjetrafik Hummelvik-Torsholma (ÅLR 2014/2176 Bilaga 
2). Upphandlingarna av linjerna genomfördes i form av öppna 
upphandlingar (Bilaga 3 och 4 för respektive linje). 
 

2. Det är inte tillåtet att utesluta en anbudsgivare på grund av 
användande av en underleverantör. Syftet med att 
landskapsregeringen ber om information om underleverantörer på 
förhand är att landskapsregeringen vill försäkra sig om att 
underleverantören fyller kraven i lagen om beställarens 
utredningsskyldighet. Syftet är inte att förbjuda anbudsgivaren att 
använda en underleverantör under avtalsperioden om den har 
utelämnat informationen i anbudsskedet. Under avtalstiden kan 
Entreprenören ta upp andra underleverantörer utan att det strider mot 
likabehandlingen i upphandlingen. Det är alltid Entreprenören själv 
som ansvarar för utförandet av avtalet med Beställaren. Situationen 
skulle bli omöjlig om man i avtal som kan fortlöpa i flera år förbjuder 
sin avtalspart att använda en underleverantör för att den inte i 
anbudsskedet hade meddelat om det. 

 
3. NJLF är förvärvaren av rörelsen både för Hummelvik-Torsholma och 

Åva-Osnäs och således skyldig att erbjuda befintlig sjöpersonal arbete 
enligt 1 kap. 10 § i lagen om sjöarbetsavtal (FFS 756/2011). Enligt 
dessa bestämmelser skall en finsk förvärvare i samband med en 
överlåtelse av rörelse fråga befintliga arbetstagare om de vill övergå i 
anställning till förvärvaren. Detta har NJLF gjort. Ålands 
landskapsregering skickade en lista på personer som NJLF skulle 
fråga huruvida de ville övergå. Landskapsregeringen fick tillbaka en 
lista över personer som ville övergå. När trafiken började var det 3 
personer på Viggen och två var på Knipan och Alfågeln som 
övergick. För dessa personer skrev landskapsregeringen över 
arbetsavtalen till NJLF (Bilaga 5 och 6). De andra personerna skrev 
arbetsavtal med NJLFs underleverantör Kalbåda Shipping Oy. 

 
4. Enligt uppgift från NJLF är Kalbåda Shipping Oy ett bolag i samma 

koncern som NJLF. Dessa bolag kan ingå avtal om att överföra 
personal åt varandra dock med de anställdas samtycke. Detta är en 
fråga mellan enskild arbetstagare och arbetsgivaren. 
 

5. Landskapsregeringens avtalspart NJLF kan anlita underleverantör. Se 
punkt 4.2. i anbudsförfrågan. Landskapsregeringen har av NJLF och 
Kalbåda Shipping Oy begärt och erhållit de dokument (Bilaga 7) som 
krävs i lagen om beställarens utredningsskyldighet (FFS 1233/2006). 
Se även punkt 2. 

 
6. Ålands landskapsregering har överfört arbetsavtalen med sex (6) 

befälhavare och med en (1) maskinchef till NJLF, se punkt 3. För 
dessa personer är det Ålands landskapsregerings kollektivavtal med 
berörda förbund som är bindande för NJLF. NJLF har kollektivavtal 
med Finlands sjömansunion (Bilaga 8) som de tillämpar för den 
personal som har arbetsavtal med Kalbåda Shipping Oy. 

 
7. Enligt uppgift från NJLF har alla anställda skriftliga arbetsavtal 

(Bilaga 8). Sju (7) personer överförda från Ålands landskapsregering 
till NJLF och de andra anställda med Kalbåda Shipping Oy.  
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8. Kalbåda Shipping Oy har näringsrätt på Åland (ÅLR 2015/9066). 
 
Landskapsregeringen anser med stöd av ovanstående att dess 
tjänstemän och minister varken uppsåtligen eller av oaktsamhet har 
brutit mot tjänsteplikten. Samtliga tillämpliga bestämmelser och 
föreskrifter har följts. Marknadsdomstolen har också i beslut den 
12.3.2015 (Dnr 2014/704 och 2014/705) funnit att 
landskapsregeringen i sina upphandlingar av aktuella linjer inte har 
förfarit i strid med de rättsregler som gäller för offentlig upphandling. 

 
_______________________________________________ 
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