Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

DAGSORDEN
Mødedato:

16. januar 2015

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00

Mødested:

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

Deltagere:

Henrik Michaelsen, Jørn Laursen, Steen Lauridsen & Kim Andersen

Afbud:

Jan Nørner

Referent:

Kim Andersen

DAGSORDEN:
1.

Velkomst
Formand for udvalget Kim Andersen bød velkommen til dagens møde.
Kim meddelte, at der var afbud fra Jan Nørner til dagens møde.

2.

Godkendelse af dagsorden
Jørn Rise orienterede om hans syn på fremtiden, set med ”told briller” – Samt hans/HBs
forventning til udvalgets arbejde.
Jørn orienterede fra HSU (15/1) hvor ledelsen havde besluttet at sammenlægge TOLD og
Told & Afgifter. Noget som toldudvalget har arbejdet på i mange år. Udvalget vil arrangere et snarligt møde med Underdirektør Preben Buchholtz Hansen.
Jørn orienterede om en udtalelse fra Justitsminister Mette Frederiksen i Go’ Morgen
Danmark (12/1), om at man kunne få den forståelse at tolderne udelukkende stod ved
grænserne og tjekkede for indførsel af ”øl & vand” – Det er toldudvalgets opfattelse at
tolderne har et noget bredere arbejdsområde, og klart beskæftiger sig med et utal af
opgaver.

3.

Kommissorium for DTS Toldudvalg
Kommissorium tilrettes og fremlægges på førstkommende HB møde, hvorefter at det
opdateres via hjemmesiden for DTS.

4.

Forretningsorden for DTS Toldudvalg
Drøftelse omkring Toldudvalgets interne ”spilleregler” i forbindelse med møder mv.

5.

Aktivitetsplan for DTS Toldudvalg – 2015Kim gennemgik et udarbejdet Excel ark til brug for toldudvalgets medlemmer. Det er
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meningen at Excel arket skal bruges som et styringsværktøj for de sager der behandles i
toldudvalget, samt til at have alt materiale samlet 1 sted (1 tilgang). Det undersøges om
Excel arket kan placeres centralt (DTS), så udvalgets medlemmer alle kan opdatere i det
(pt. Har Kim ”originalen” liggende).
Drøftelse af lovforslag om styrket grænsekontrol, samt diverse spørgsmål til ministeren/skatteudvalget/retsudvalget – LINK: Beslutningsforslag, spørgsmål, spørgsmål,
spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål.
Toldudvalget vil overveje at sende en mail til Folketingets Skatteordførere / Folketingets
Skatteudvalg – Inden valget 2015 (Finanslov 2016), hvor der redegøres for Toldudvalgets syn på Toldområdet, samt synliggørelse af Toldudvalgets arbejde.
Toldudvalget overvejer at ansøge TRYG-Fonden/Rockwool-fonden om midler til at benytte en fra Center for Rusmiddelforskning, til at udarbejde statistikker m.m. til brug for at
synliggøre arbejdet på toldområdet.
Drøftelse omkring Told Compliance II rapport, nævnt i HSU 16/12 – Rapporten er endnu
ikke ”offentlig”, og udvalget har endnu ikke fået den fulde rapport I – Kun det der er
udmeldt via SKAT. Henrik vil spørge Preben Buchholtz Hansen om rapport I + II.
Laila Gori Jessen er indtrådt i uniformsudvalget, i stedet for Helle Lundquist der ikke er
uniformsbærende mere – TAK Helle, for arbejdet i uniformsudvalget, og velkommen til
Laila. HK har iværksat en undersøgelse blandt de uniformsbærende, om erfaringerne
med uniformeringen – Toldudvalget holdes ajour via uniformsudvalget/Laila.
Kontrol til SØS – Status – Undersøges nærmere af Henrik til næste møde – Kontakter
funktionsleder Henrik T. Jensen der har ansvaret for skibskontrolgruppen, samt Knud
Erik Rasmussen.
Drøftelse omkring uddannelse, og kursus udbud på toldområdet – Igennem flere år har
kollegaerne efterspurgt uddannelse/kurser som ikke nødvendigvis skulle tages via master, akademi eller diplom – Men mere kurser som ”struktureret efteruddannelse” i
”gamle” dage – Toldudvalget er bevidst om at Danske Speditører udbyder kurser, og
ifølge HR, så må kollegaerne godt søge om at komme på kurserne, men det er ikke noget som SKAT vil reklamere for. Ønsket fra udvalget, ville være at SKAT offentliggjorde
alle uddannelses- og kursus muligheder, så kollegaerne via deres MUS samtale, kunne
ønske via CAMPUS – Så kunne ledelsen se efterspørgslen, og kunne så ud fra det tage
stilling til hvilke der skulle udbydes/oprettes – Udvalget er bevidste om at SKAT mangler
undervisere, desuagtet at enkelte ansatte underviser externt – Toldudvalget henstiller til
SKAT, at der laves en aftale for undervisere i SKAT Langt om længe har SKAT modtaget svar fra Norge (har fra Sverige & Tyskland) omkring
Værnemidler (Henrik formåede at få det, efter en enkelt henvendelse – Efterfølgende så
sendt til SKAT). Toldledelsen udarbejder en indstilling til direktionen vedrørende personlige værnemidler – Jørn Rise vil rykke for svar via Lene Roos/Sikkerhedschef AMU samt
via DTS Arbejdsmiljøudvalg.
Drøftelse omkring det stigende krav til dokumentation/retssikkerhed ved det daglige
arbejde – Herunder artikel i FTF – Artikel + Artikel.
Toldudvalget vil ”skimme” de udmeldte rapporter APV/MTU 2014 – Told & Afgifter – På
adresser – TOLD. Tilbagemelding om ”særlige udfordringer” gives til DTS Arbejdsmiljøudvalg (cm@dts.dk).
Der er pt. Intet nyt omkring en ny arbejdstidsaftale på det kontinuerlige område – Vi
afventer overenskomstforhandlingerne, og håber så at SKAT efterfølgende, indbyder til
en snak – DTS har meddelt at Vi er villige til dialog.
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Toldudvalget vil arbejde på at udarbejde en medlemsmail (NYT fra Toldudvalget) som
kunne sendes til kollegaerne i TOLD (T & A + Told). Herudover vil udvalget i muligt omfang, planlægge deres møder på toldlokaliteter i hele DK.

6.

Eventuelt, herunder mødeplanlægning
Jan & Kim sender snarest en mail ud med forslag til kommende mødedatoer (+ steder).
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