
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari – 31 augusti 2015

TULL-KUSTs verksamhet för perioden 1 januari till den 31 augusti 2015 redovisas 
kortfattat nedan.

Under denna period har förbundet inom OFR varit delaktigt i framtagandet av ett nytt 
pensionsavtal inom det statliga området. OFR valde att göra uppehåll i 
förhandlingarna i slutet av juni med ambition om att efter sommaren återuppta dessa 
vid de sedan tidigare överenskomna och utsatta förhandlingstillfällena. 
Arbetsgivarverket har efter sommaren inte varit intresserat av att fortsätta att 
förhandla med OFR innan de, enligt egen uppgift, förhandlat klart pensionsavtalet 
med SEKO och SACO. De sistnämnda skrev i juni under en i till innehållet okänd 
överenskommelse med Arbetsgivarverket om nytt pensionsavtal. Arbetsgivarverket 
uppvisar därmed en synnerligen mycket respektlös attityd gentemot OFR och dess 
medlemmar och deras rättmätiga och fullt naturliga intresse av att få till stånd ett så 
bra nytt pensionsavtal som möjligt.

TULL-KUST har under denna period fortsatt sitt samarbete med andra fackliga 
organisationer inom TCO och OFR och även samarbetat inom OFR/P och Optik 
samt varit representerat i TCO-styrelsen samt i andra arbetsgrupper och uppdrag 
inom TCO.

Förbundet har fortsatt sitt arbete med extern påverkan för att påvisa den 
samhällsnytta som förbundets medlemmar via sina dagliga arbetsuppgifter inom sina
respektive myndigheter utför. En särskild träff har b l a anordnats med delar av 
skatteutskottet för att påvisa den ökande och omfattande olagliga införseln av sprit 
med bussar. Med på detta möte var en polis och en tulltjänsteman. 

Förbundet undersöker f n möjligheterna att på olika sätt ytterligare spetsa till 
påverkansarbetet.  

Förbundet har internt arbetat i olika grupper med att förbereda kongressen. 

Det fackliga arbetet med de verksamhetsspecifika frågorna har företrädesvis 
bedrivits genom Tull- och Kustråden med den självklara ambitionen att få fram 
lösningar som är så bra som möjligt för TULL-KUSTs medlemmar. (Se nedan)

TULLVERKET

RALS

Under våren har parterna på såväl lokal som s k lokal/lokal nivå förhandlat så att nya 
löner fr o m 2014-10-01 blev klara under våren. Inledande diskussioner med 
motpatern om nya löner fr o m 2015-10-01 har påbörjats under augusti månad. 



Övrigt

Inom Tullverket har, efter begäran från TULL-KUST, ett arbete inletts med att 
genomföra en ny nationell hotbildsanalys. (Den senaste gjordes för cirka 30 år 
sedan).

En partgemensam översyn av de lokala villkorsavtalen har under våren påbörjats.

Anvisningar för lönesättning av lärare har tagits fram av parterna och viss utbildning 
på förträdesvis KC-nivå angående detta har genomförts gemensamt av parterna.

På de stora orterna diskuteras om att förändra nuvarande arbetsplatser till s k 
aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Tullrådet har genomfört tre stycken möten samt i stort sett varje måndag via 
telefonmöten.

KUSTBEVAKNINGEN

RALS

En överenskommelse om lönesättning fr o m. 2015-02-01 träffades i början av denna
period men den individuella lönesättningen av medlemmarna är ännu inte helt 
slutförd på regional nivå.

Övrigt

Kustbevakningen genom Vergenta (ett konsultföretag) genomför en uppdrag för att 
myndigheten ska få en effektivare styrning. Det går under benämningen BETS 
(Bättre enhetlighet och tydligare styrning).

Under denna period har också ett stort antal medlemmar varit verksamma i ett 
omfattande mydighetsuppdrag inom EU (Frontex) på Medelhavet. Med anledning av 
detta har två utlandsavtal träffats, ett inför verksamheten i operation Triton (juni-aug 
2015) och ett för verksamheten i det kommande uppdraget i operation Poseidon 
under okt-dec 2015. 

En ny arbetsmiljöorganisation inom Kustbevakningen har förhandlats fram och 
sjösatts.  Som en följd av den nya organisationen har bl a ett nationellt 
arbetsmiljöombud tillsatts.

Efter flera års förhandlande och bl a genom att konsultera LO-TCO Rättsskydd, har 
en kvinnlig medlem, som inte fått ut riktig ersättning under sin föräldraledighet, nu av 
arbetsgivaren ersatts på ett rätt sätt.

Kustrådet har genomfört tre stycken möten samt i stort sett varje tisdag via 
telefonmöten.



Avslutningsvis

Förbundets internationella arbete sker numera främst genom Nordisk 
Tullorganisation (NTO) där diskussionerna främst handlat om hur vi gemensamt skall
kunna påverka EU.

TULL-KUST har även bistått medlemmar med juridisk hjälp och rådgivning.

Ekonomin i förbundet är god och budgeten till och med augusti månad har i stort 
hållits. 

Styrelsen hänvisar i övrigt till bilagd balans- och resultaträkning.

Med dessa ord lägger vi denna period av verksamhetsåret 2015 till handlingarna och 
kongressen får ta ställning till TULL-KUSTs fortsatta verksamhet.


