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Yttrande från TULL-KUST
Kustbevakningens budgetunderlag för åren 2020-2022
TULL-KUST delar i allt väsentligt budgetunderlaget för åren 2020-2022 och
Kustbevakningens hemställan om ett ökat årligt anslag.
Kustbevakningen har ett akut behov att få ökade resurser för att bibehålla nuvarande
ambitionsnivå. Det begränsade resurstillskottet som beslutades i statsbudgeten för 2019 är
på långa vägar inte tillräckligt för att myndigheten ska klara av att hålla nuvarande
ambitionsnivå samtidigt som Kustbevakningen dessutom tillförs nya och väsentligt utökade
uppgifter.
Den 1 april i år träder den nya Kustbevakningslagen in som i och med det direkta brottsbekämpningsområdet kommer att kräva mycket resurser, det kommer i sin tur leda till
negativ påverkan på den övriga verksamheten. TULL-KUST delar helt Kustbevakningen syn
på att om det finns en förväntan att delta inom det indirekta brottsbekämpningsområdet är
behovet på ökade resurser än större än det som framställs i Budgetunderlaget och Yttrandet
från TULL-KUST.
När det gäller Totalförsvaret och Krisberedskapen finns det mycket oklarheter i dagsläget och
där ser TULL-KUST positivit att Kustbevakningen har poängterat att det är initiala behovet
som framställs i hemställan och vad det verkliga behovet på sikt kommer att bli är svårt i
dagsläget att förutse.
En stor del av Kustbevakningens fartyg är åldersstigna och det är av stor vikt att myndigheten
tilldelas resurser för att möta de krav som finns idag både ur miljöhänseende och i ett
arbetsmiljöperspektiv för att kunna genomföra nödvändigt underhåll och nyanskaffningar.
Åtgärderna behöver genomföras så snart som möjligt då behovet har funnits under en längre
tid men den ekonomiskt osäkra situationen har resulterat i att man har skjutit på nödvändiga
åtgärder.
Sammantaget finns enligt TULL-KUST ett omfattande behov av ett ökat anslag framför allt
för att öka antalet medarbetare i den operativa verksamheten men även för att möta de behov
som finns på materialsidan som vi beskrivit ovan. TULL-KUST uppskattar att det behövs
ytterligar 200 kustbevakare inom en snar framtid för att kunna upprätthålla nuvarande
förmåga, utföra nytillkomna uppgifter samt upprätthålla en god operativ bemanning på
fartygen. TULL-KUST delar vad som anförs i budgetunderlaget angående vikten av att
årligen rekrytera nya kustbevakare till myndigheten, men ser även ett behov av en något
högre utbildningstakt. Det är också viktigt att hålla en balans mellan medarbetare i den
operativa verksamheten och medarbetare i stöd och ledning. Kustbevakningens
aspirantutbildning är i förhållande till budgeten i sin helhet en relativt stor post, därav är det
av största vikt att hemställan om resurser för kontinuerlig rekrytering hörsammas.
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