FÖRSLAG NR 7
TULL-KUST FRAM TILL ÅR 2019
YRKESPROFIL TULL
Riksdagen och Regeringen har givit Tullverket i uppdrag att
1. fastställa och ta ut tullar, skatt och avgifter så att en riktig uppbördkan säkerställas,
och
2. övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om inoch utförsel av varor följs.
Dessa uppgifter syftar till att bidra till finansieringen av såväl den offentliga sektorn i
Sverige som Europeiska Unionens verksamhet. Uppdraget innefattar att underlätta
legal handel, medan illegal handel och annan gränsöverskridande kriminalitet ska
hindras.
TULL-KUST anser att Tullverkets uppdrag endast kan utföras om dess anställda har
bred utbildning och hög kompetens. Därför ska TULL-KUST arbeta för


ökad gemensam grundutbildning



fortlöpande kompetensutveckling och vidareutbildning



extern utbildning för utveckling av yrkesrollen



fortlöpande chefsutveckling



ökade möjligheter till karriärväxling inom Tullverket

TULL-KUST anser att Tullverket fortsatt ska bedriva verksamhet över hela landet och
vara den naturliga företrädaren för staten, på platser där verksamhet med
gränsöverskridande anknytning bedrivs. TULL-KUST ska därför arbeta för tillräcklig
personalförsörjning och utökade befogenheter avseende


utförande av kontroller över hela Sveriges territorium, avseende
smugglingsbekämpning



befogenhet att kontrollera identitet på selekterade personer i utlandstrafiken



befogenhet att utöva personkontroll/passkontroll



befogenhet att ingripa mot terrorism, trafficking, människosmuggling, brott mot
immaterialrätt, samt annan gränsöverskridande brottslighet.

Att ge Tullverkets tjänstemän utökade befogenheter i övervakningen av
gränsöverskridande verksamhet, är effektivt ur både ett statsfinansiellt och ett
verksamhetsmässigt perspektiv.

TULL-KUST ska fortsätta med att bidra till upprätthållandet av ett högkvalitativt
samhällsskydd, med hjälp av medlemmarnas engagemang, effektivitet och
yrkesstolthet.

YRKESPROFIL KUSTBEVAKNINGEN
Kustbevakningen är en civil myndighet som ansvarar för sjöövervakning och
miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges
kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.
Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning
samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar
myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska
gränsöverskridande brottslighet.
Därför anser TULL-KUST att alla anställda i myndigheten skall ha en väl fungerande
arbetsplats där TULL-KUST under perioden kommer att verka för att:







aspirantutbildningens kvalité bibehålls samt att myndigheten kontinuerligt
fortsätter utbilda Kustbevakare,
flygets operatörer som är ACO-R likställs med OSC och OSC-ER 1 gällande
status och ersättning,
personalen som arbetar ombord på fartyg ges rätt behörigheter och
kompetensutveckling,
personal i stabstjänstgöring och i ledningsfunktioner erhåller adekvat
kompetensutveckling och kompetensväxling anses vara positivt,
dykeriverksamheten noga följs upp och utvärderas efter genomförandet av
förändringen,
medverka aktivt från fackligt håll och påverka Kustbevakningens framtida
organisation vid hantering av personalfrågor, arbetsplatser och befattningar
beslutas.

TULL-KUST kommer även under perioden fortsatt arbeta för att:



det ges en rättvis och bra löneutveckling där verktyg i I-lönehanteringen ska
förbättras,
arbetet fortsätter med befogenhetsutredningen där Kustbevakningstjänstemän
ges tydligare ingripandemöjligheter.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
1 ACO-R, OSC och OSC-ER koordinerar räddningsenheter på plats.

att bifalla TULL-KUSTs inriktning till yrkesprofil - TULL och yrkesprofil - KUST

