TULL-KUST
Avdelning Väst

Minnesanteckningar 08-05-20
Närvarande: Mats Hansson, Kate Samuelsson, Gunnel Dacke, Linda Falk, Renée
Stridh, Netty Börjesson, Kathrine Månsson, Sune Carlsson, Annica Danielsson och
Marie Alvefelt.
§1

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

§2

Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.

§3

Netty Börjesson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen
beslutsuppföljning.

§4

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§5

Inkomna skrivelser
Inga nya.

§6

Ominriktning av Tullverket 2008
Ominriktningen har förhandlats två gånger. Bl.a. har ett nytt pensionserbjudande
kommit som går att söka fram till 26/5 med samma förutsättningar som tidigare.
Fyra arbetsgrupper ska tillsättas för det fortsatta arbetet med att utveckla och
effektivisera Tullverkets verksamhet. Personerna i dessa arbetsgrupper ska vara
utsedda innan maj månads utgång.

Chefen för KC Ombud har varit på Arendal och pratat med personalen om de
förändrade arbetsuppgifter som uppkommer med anledning av ominriktningen.
Vissa arbetsuppgifter flyttas till andra KC och vissa arbetsuppgifter koncentreras
till Arendal.
I övrigt så fortgår förhandlingarna.
§7

RALS
Förhandlingarna pågår fortfarande i en positiv anda.

§8

Tullråd
Tullråd hölls 13-14 maj på förbundet i Stockholm. Generaldirektören var
inbjuden men fick förhinder.
Den mesta tiden gick till att diskutera ominriktningsbeslutet och Tull-Kust:s
medverkan i arbetsgrupperna. Alla var överens om att det är mycket viktigt att
vi är representerade i dessa grupper.
Arbetsmiljö- och konsekvensanalyser av ominriktningen ansågs vara mycket
viktigt att det blir genomfört.
Val till olika arbetsgrupper inom Tull-Kust gjordes. En tjänsteman från
Svinesund blev invald i beklädnadsgruppen. Valet till studiekommittén
bordlades.
Tull-Kust har begärt förhandling angående löner, utanför RALS, till SMThandläggare och CBRN-utbildad personal.
En presskonferens hölls 14 maj angående rapporten, Den osynliga lönsamheten.
Rapporten finns att läsa på Tull-Kust:s hemsida.

§9

Avdelningsmöte
Vi avvaktar RALS-avtalet innan ett datum bestäms för avdelningsmöte.
Preliminärt kommer mötet att hållas 16,17 eller 18 juni.

§ 10

Kurser
Se kurskatalog på hemsidan!
En fördjupningskurs för styrelseledamöter diskuterades.

§ 11

Rapporter
Landvetter
Flytten till de nya lokalerna är klar. De nya lokalerna är inte färdigbyggda än så
just nu ser det ut som en byggarbetsplats. Övervåningen beräknas vara klar i
vecka 23.
Svenska Narkotikapolisföreningen
En tjänsteman berättade kort om Svenska Narkotikapolisens vårkonferens som
hölls i Karlstad 9-11 juni. Bl.a. var där en debattör, Torgny Pettersson, som var
inledningstalare på konferensen som nämnde tullverkets kostymgrupp. Han var
också mycket imponerad av Tull-Kust som engagerade politiker som till slut
gjorde att Tullverket fick 50 miljoner extra i budgeten.
Central uppbörd är nu igång. Föreningsdragen till bl.a. GTIF utförs tills vidare
av adm. i Sundsvall.
Win-member är ett medlemsregister som kommer att finnas på Tull-Kust:s
hemsida och som kommer att vara lösenordsbaserat.
A-kassan
Avgiften till A-kassan kommer att sänkas fr.o.m. 1 juli i år. Tull-Kust ser också
över a-kassan och kommer troligen att byta a-kassa för att få ner avgiften
ytterligare.

§ 12

Övriga frågor
Är det någon avkortning på torsdag 5 juni? Nej!

§ 13

Nästa styrelsemöte bestämdes till måndag 16 juni kl. 09.00. Plats meddelas
senare.

§ 14

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.

