AVTAL
OM LÄMPLIGHETSTESTER FÖR
TJÄNSTGÖRING I BEFÄLSYRKE
MELLAN

SVERIGES REDAREFÖRENING
(nedan kallad föreningen)
OCH

SVERIGES FARTYGSBEFÄLSFÖRENING
Föreningen och Fartygsbefälsföreningen är ense om följande avtal vilket gäller inom
parternas gemensamma verksamhetsområde.

1.
Parterna uttalar som sin gemensamma uppfattning:
att utgångspunkten, vid testning av lämpligheten att utöva befälsyrke, är att sådan skall ske
i respektive högskolas regi innan eleven påbörjar sin utbildning.
Föreningen och Fartygsbefälsföreningen skall gemensamt ta initiativ till och verka för att
en sådan ordning kommer till stånd.
2.
Föreningen och Fartygsbefälsföreningen är eniga om att tillsammans och i samarbete med
Sjöfartsverket och/eller externt anlitad expertis skyndsamt utarbeta ett förslag till regler
med avseende på genomförande av lämplighetstester av befäl i föreningens
medlemsföretag.
Utgångspunkten skall härvid vara att förekomsten av sådan testning skall vara ytterst
restriktiv och på objektiva grunder väl motiverad. Det skall även regleras vem som är ägare
av testresultatet samt noteras att detta icke kan åberopas i annat sammanhang än det som
motiverade testet.
3.
Parterna är överens om att i förslag varom ovan nämns skall regleras följande:

a) Syftet med testen, och vilka egenskaper som med hänsyn till verksamhetens särskilda
krav kan bli föremål för testning.
b) Vilka testmetoder som, baserat på vetenskaplig grund, beprövad teknik och erfarenhet,
skall godkännas.
c) Vilken kompetens/auktorisation som krävs av företag och personer som genomför testverksamhet.
d) Kompetenskrav för den som for testföretagets räkning har att tolka, meddela den
anställde och efter dennes medgivande ev. rapportera testresultat till
beställaren/arbetsgivaren.
e) Vem i företaget som är behörig att ta del av testresultat, samt ev. krav på denne.
f) Sekretess.
g) Individens rätt att påkalla förnyad testning.
h) Den tid för vilket testresultatet är giltigt.
i) Arbetsgivarens åtgärdsansvar för de individer som icke bedöms lämpliga for tjänstgöring
i den befattning eller verksamhet som testet avsåg.
4.
Parterna är eniga om att, intill dess att regelverk enl pkt 3 ovan kommit till stånd,
rekommendera medlemsföretag, Fartygsbefälsföreningens lokala representation och
enskilda befäl att sådan testverksamhet endast skall ske på sådant företag och under sådana
former som föreningen och Fartygsbefälsföreningen är eniga om att anvisa.
Enskilt befäl äger rätt att avböja erbjudande om deltagande i test planerad att utföras av
sådant företag eller under sådana former som icke är anvisade enl. ovan.
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