Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

8. maj 2014

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00

Mødested:

Dansk Told & Skatteforbund, Hjalmar Brantings Plads 8, 2100 København Ø

Deltagere:

Orla Olesen, Jørn Rise, Søren Månsson, Claus Ulrich-Larsen, Laila
Gori Jessen, Kim Andersen og Jan Nørner

Afbud:

Klaus Hymøller

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:

1.

Velkomst (fast punkt)
Formand for udvalget Orla Olesen bød velkommen til dagens møde. Orla meddelte, at
der var afbud fra Klaus Hymøller til dagens møde.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Toldudvalget besluttede at indsætte et nyt punkt 3: Ny aktivitetsplan for Toldudvalget

3.

Ny aktivitetsplan for DTS Toldudvalget
Toldudvalget var af den opfattelse, at tiden var inde til at lave en ny aktivitetsplan for
udvalget. I den forbindelse havde udvalget en drøftelse af, hvilke hovedtemaer, der bør
indgå i denne, og umiddelbart blev der sat fokus på følgende (ikke prioriterede) emner:











Finanslov og Folketingsvalg 2015
Fremtidig ressourceanvendelse og opgavevaretagelse på toldområdet i SKAT
Fremtidig rekruttering til toldområdet i SKAT, herunder styrkelse af grænsekontrollen ved grænserne
Kompetenceudvikling – efter- og videreuddannelse samt kurser
Toldmedarbejdernes beføjelser og ansættelsesmæssige forhold
Større medlemsinddragelse i toldudvalgets arbejde
Fokus på ”produktion”, både i forhold til legal og illegal (smugleri) vareførsel
Sikkerhed og Sundhed, herunder samfundsøkonomiske og sundhedsmæssige
konsekvenser
Styrkelse af det nordiske samarbejde i NTO (Nordisk Toldtjenestemands Organisation)
Styrkelse af samarbejdet med interne interessenter i SKAT (ledelsen, andre organisationer)
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Toldudvalget arbejder videre med ny aktivitetsplan på et temamøde den 25. juni 2014.
Inden temamødet udarbejder Orla Olesen og Jan Nørner et materiale, der kan tages udgangspunkt i på temamødet. Udvalgets medlemmer opfordredes i øvrigt til løbende at
komme med input.
4.

Implementering af mobil, fleksibel og efterretningsbaseret toldkontrol - opfølgning og status (fast punkt)
Toldudvalget besluttede lade dette punkt være en del af den ny aktivitetsplan, jf. punkt
3 ovenfor.

5.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Beslutningsforsalg
Dansk Folkeparti har sendt et beslutningsforslag om styrket grænsekontrol til behandling
i Folketinget. Toldudvalget drøftede dette forslag, og er som udgangspunkt enig i intentionerne i forslaget, men ikke i selve den praktiske gennemførelse. Udvalgssekretrær Jan
Nørner skriver til skattepolitisk ordfører for DF, Dennis Flydtkjær, og inviterer til et møde
med repræsentanter fra toldudvalget, hvor forslaget nærmere kan drøftes.
Nyhedsbrev
Toldudvalget blev enige om at udarbejde et nyhedsbrev til Dansk Told & Skatteforbunds
hjemmeside, hvor det kan orienteres om udvalgets arbejde med en ny strategiplan.
Toldudvalget ønsker at inddrage toldmedarbejderne i arbejdet, sådan at forstå, at medarbejderne opfordres til at komme med input/ønsker til, hvad de mener udvalget bør
beskæftige sig med.

6.

Arbejdsopgaver og kontrolbeføjelser, herunder drøftelse af spørgeskema samt
møde med toldledelsen
Toldudvalget er tidligere af SKAT blevet inviteret til en drøftelse omkring ovenstående.
Orla Olesen har i den forbindelse kontaktet Jørn Bøgebjerg for at høre, hvor langt de var
nået med arbejdet omkring spørgeskemaerne, som skulle danne grundlag for mødet.
Der er endnu ikke indkommet svar fra alle lande, men arbejdet er efterhånden langt
fremskredent.
Toldudvalget besluttede allerede nu at kontakte toldledelsen for at få sat et møde i
stand. Jan Nørner skriver til underdirektørerne for de to afdelinger.
Toldudvalget var herudover enige om, at området er et oplagt emne til det kommende
møde i Nordisk Toldtjenestemands Organisation (NTO).

7.

Ændrede rejseregler ved udbetaling af dagpenge/godtgørelse ifm. deltagelse i
Customs 2013 og 2014
Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat har fået en række henvendelser fra toldmedarbejdere vedrørende ændret praksis/ændrede regler for udbetaling af dagpenge/godtgørelser i forbindelse med deltagelse i Customs 2013 og 2014. Medarbejderne
oplevet ændringerne som forringelser, og har derfor stillet spørgsmålstegn ved legaliteten i dette, herunder anvendelse af EU-satser kontra danske sats- og godtgørelsesregler,
skattemæssige forhold ved udbetalingen og opsigelsesvarsel ift. tidligere praksis.
Inden mødet i toldudvalget, havde Jan Nørner været i kontakt med Politiforbundet i
Danmark for at høre, hvilke regler de anvende i forbindelse med det formelle europæiske
samarbejde. Politiforbundet oplyste, at de ingen lokale aftaler har, og dermed følger de
regler, der er gældende for ansatte i staten (Cirkulære om Tjenesterejseaftalen).
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Toldudvalgte havde herefter en drøftelse af de ændrede regler i SKAT og besluttede i
den forbindelse, at Jan Nørner tager et møde med underdirektør Kim SaastemoinenJakobsen og funktionsleder Leif, hvor problemstillingerne kan drøftes.
8.

Drøftelse vedrørende udsendt notat om Udveksling af oplysninger, kryptering af
mails, sikker E-mail mv.
SKAT, Told & Afgifter har udarbejdet et notat omkring Udveksling af oplysninger, kryptering af mails, sikker E-mail mv. Notatet har efter sigende medført, at der har dannet sig
en generel usikkerhed om, hvad toldmedarbejderne må og ikke må i forhold til besvarelse af henvendelser ift. gældende lovgivning (personhenførbare oplysninger – persondataloven).
Det var toldudvalgets opfattelse, at det ikke generelt opleves som et problem i dagligdagen, og toldudvalget var ej heller bekendt med konkrete eksempler.
Toldudvalget opfordrer til, at i de situationer, hvor der opstår tvivl blandt toldmedarbejderne i forbindelse med udveksling af oplysninger med andre, tages der straks en drøftelse med funktionslederen.
Toldudvalget havde endvidere en drøftelse af, hvorvidt ”regelsættet” kan være begrænsende i forhold til den mobile, fleksible og efterretningsbaserede toldkontrol? Spørgsmålet tages med på et kommende møde med toldledelsen i SKAT.

9.

Opfølgning på APV-MTU 2013 på toldområdet (mail fra Kim Andersen af 5. februar 2014)
Toldudvalget gennemgik og drøftede afrapporteringen fra APV-MTU 2013 på Told og Afgifts- og toldområdet. Toldudvalget bemærkede, at arbejdsmiljø er også en del af spørgeskemaet nævnt under dagsordenens punkt 6, hvorfor udvalget valgte at afvente afrapporteringen herfra.
Toldudvalget er opmærksomt på, at forbundets arbejdsmiljøudvalg har bearbejdet hele
APV-MTU 2013, hvorfor toldudvalget også vil afvente afrapporteringen vedr. spørgeskemaerne, og herefter tage kontakt til forbundets arbejdsmiljøudvalg.

10.

Bemanding af vagtplaner på toldekspeditionsområdet
Toldudvalget drøftede den udfordring der ligger i, at det nogle gange kan være vanskeligt at bemande vagtplaner på nogle toldekspeditionsområder, specielt når der er perioder med sygdom, kurser mv. Specielt på de ”små” ekspeditionssteder er det vanskeligt
at være fleksibel i den forbindelse grundet manglende ressourcer.
Toldudvalget udtrykte utilfredshed med situationen, specielt henset til, at der er tale om
bunde opgaver/ekspeditioner, der kræver medarbejderes tilstedeværelse. Toldudvalget
opfordrer ledelsen i TOLD til at se på problemstillingen, og toldudvalget deltager gerne i
en drøftelse omkring dette.

11.

Ny organisering af toldområdet og toldopgaven i Skatteministeriet pr. 1. april
2013 (fast punkt)
Det er toldudvalgets overordnede opfattelse, at der stadig er snitflade-udfordringer i forhold til opdelingen af toldopgaven på Indsats (Told og Afgifter) og Kundeservice (Told).
Toldudvalget vil fortsat følge udviklingen, og tager gerne en drøftelse med toldledelsen
omkring udfordringerne. Endvidere var det toldudvalgets opfattelse, at SKATs kommende/fremtidige lokalisering kan have en væsentlig indvirkning på organiseringen af toldopgaverne.
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12.

Ressourceanvendelsen på toldområdet (fast punkt)
Toldudvalget drøftede to eksterne stillingsopslag udsendt af SKAT:



SKATs Døgntjeneste
DUAL-officer til skibskontrollen

Toldudvalget anerkender, at det kan være vigtigt med tilførelse af nye og manglende
kompetencer, ligesom det kan være vanskeligt at besætte stillingerne internt fra, men
toldudvalget opfordrer til, at ledelsen gør en indsats i forhold til at kigge ”in-house” for
at se, om der er nogen vi herfra kan kompetenceudvikle (efteruddanne) til stillingerne.
Specielt henset til, at der netop har været en større afskedsrunde i SKAT, hvor måske
nogle af disse fyrede kolleger kunne være brugt.
Toldudvalget havde endvidere en drøftelse omkring ansættelsesudvalg i forbindelse med
besættelse af stillingerne. Her var det opfattelsen, at ledelsen ville anvende medarbejderrepræsentanter ved samtalerne, hvilket toldudvalget bifalder.
13.

Opfølgning på arbejdet i arbejdsgrupperne vedrørende initiativerne (fast
punkt):
Toldudvalget havde en overordnet drøftelse af, hvorvidt arbejdsgrupperne har ”overlevet
sig selv”? Tiden, herunder ny organisering af toldopgaven i SKAT har gjort, at indsatsområder mv. har ændret sig. Samtidig har Toldudvalget besluttet at udarbejdet en ny
fremadrettet strategi, jf. punkt 3 ovenfor.
Toldudvalget besluttede på dette grundlag at nedlægge arbejdsgrupperne Kompetenceudvikling, Legal vareførsel og fysisk varekontrol og Projekter på toldområdet.
Dog i forhold til arbejdsgruppen Kompetenceudvikling besluttede udvalget, at indlede
et tættere samarbejde med Dansk Told & Skatteforbunds Kompetenceudvalg. Jan Nørner
sørger for denne kontakt – hurtigst muligt.

14.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Ytringsfrihed: Justitsministeriet er ved at udarbejde en ny vejledning omkring statsligt
ansatte medarbejderes ytringsfrihed. Organisationerne under FTF er inviteret til at deltage i dette arbejde, hvorfor Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat har efterlyst eventuelle konkrete eksempler, hvor medarbejdere er blevet begrænset i deres ytringsfrihed.
Toldudvalget drøftede dette, og det er opfattelsen, at der ER eksempler i SKAT, hvor
medarbejderens ytringsfrihed er blevet krænket. Udfordringen er bare, at de pågældende medarbejdere ikke tør stå frem.
OK’15:Toldudvalget drøftede de kommende overenskomstforhandlinger, herunder udtagelse af krav. Udvalget kom i den forbindelse ind på de helbredsmæssige udfordringer,
der er forbundet med døgn-/skifteholdsarbejde. Helbredsmæssige udfordringer, der er
understøttet af en Rapport/et Forskningsresultat. Jan Nørner, der er DTS sekretariats
ansvarlige i forhold til arbejdet med udtagelse af krav til aftale- og overenskomstforhandlingerne for 2015, tager problemstillingen med i det videre arbejde.
Senior- og fratrædelsesordninger: Toldudvalgets medlemmer spurgte ind til mulighederne for anvendelse af senior- og fratrædelsesordninger. Jan Nørner oplyste, at i forhold til fratrædelsesordninger ønsker SKAT som langt overvejende hovedregel alene at
tilbyde dette i forbindelse med større personaletilpasninger.
I forhold til seniordninger, eksempelvis deltid med fuld pensionsindbetaling, er der for
tiden ikke indgået lokale aftaler om, idet ledelsen ikke ønsker dette.
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Nyt møde
Næste møde (temamøde) i DTS Toldudvalg blev aftalt til den 25. juni 2014, kl. 10. Mødet afholdes i Dansk Told & Skatteforbund.
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