Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

10. april 2015

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00

Mødested:

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

Deltagere:

Kim Andersen, Henrik Michaelsen, Jørn Laursen, Steen Lauridsen
og Jan Nørner

Afbud:

Ingen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Formand for udvalget Kim Andersen bød velkommen til dagens møde. Meddelte, at det
er et lidt utraditionelt møde, idet udvalget senere på dagen får besøg af underdirektør
Preben Buchholtz.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

3.

Opfølgning på seneste møde (fast punkt)
Toldudvalget gennemgik referatet fra seneste møde (16. januar 2015).
Udvalget besluttede følgende:








Eventuel ansøgning om midler fra TRYG-Fonden/Rockwool-fonden udskydes til
næste møde.
Told Compliance II er nu offentliggjort. Toldudvalget vil drøfte afrapporteringen
med underdirektør Preben Buchholtz.
Uniformsudvalget har haft første møde. HK har udskiftet deres repræsentant i
udvalget. Dansk Told & Skatteforbund er stadig repræsenteret ved Laila Gori Jessen.
Vedr. kontrol til søs (skibskontrollen), arbejder Henrik Michaelsen videre med området. Kim Andersen havde på intranettet fundet materiale vedr. SKATs maritime
strategi. Kim videresender til udvalget.
Vedr. kompetenceudvikling, er der nu nedsat et kompetenceudvalg i forretningsområdet Indsats. DTS repræsentation er i skrivende stund ikke kendt. Toldudvalget vil fortsat arbejde for flere kurser/uddannelser, herunder mere information
inden for toldområdet.
Undersøgelsen omkring Værnemidler skulle nu være færdigbehandlet i sikker-
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4.

hedsorganisationen. Toldudvalget spørger underdirektør Preben Buchholtz om
status.
Vedr. arbejdstidsaftale på det kontinuerlige område, er det ifm. aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2015 ikke sket ændringer, der gør, at mulighederne
for at indgå aftale er ændret. Toldudvalget kontakter Jørn Rise for nærmere.
Kim Andersen har udarbejdet en mailliste med alle DTS’ere på toldområdet, der
kan anvendes ved udsendelse af nyhedsbreve, referater fra udvalgsmøder mv.

Forberedelse af møde og møde med underdirektør Preben Buchholtz
Toldudvalget havde inviteret underdirektør Preben Buchholtz til dagens møde.
Da der var tale om et uformelt møde mellem toldudvalget og underdirektøren, blev der
ikke taget referat under dette punkt.
Dog kan det nævnes, at der under mødet var nogle fokusområder, som der fremadrettet
vil blive arbejdet med.

5.

Kommissorium for DTS Toldudvalg (vedhæftes dagsorden)
Jan Nørner sender udkast til ændret kommissorium for toldudvalget til skriftlig behandling. Det bemærkes, at kommissoriet formelt skal godkendes af Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse.

6.

Forretningsorden for DTS Toldudvalg
Dette punkt blevet behandlet under punkt 5.

7.

Aktivitetsplan for DTS Toldudvalg 2015 –
Toldudvalget gennemgik og tilrettede udvalgets liste over emner, som udvalget fremadrettet kan/skal arbejde med. Udvalget har som udgangspunkt primært fokus på følgende
områder (ikke prioriterede):








8.

Folketingsvalg 2015
Finanslov 2016
APV/MTU 2014 (dog med den bemærkning, at dette arbejde er forankret i Dansk
Told & Skatteforbunds Arbejdsmiljøudvalg)
Toldområdet og toldmedarbejdernes beføjelser, herunder Toldkontrolhåndbogen
Kompetenceudvikling
Synlighed og kommunikation (nyhedsmails, hjemmeside, Dansk Told & Skat)
Nordisk samarbejde

Eventuelt, herunder mødeplanlægning 2015
Eventuelt
Kim Andersen henviste til ”Fagligt Netværk Told”, som er et udvalg SKAT har nedsat.
Mødeplanlægning
Toldudvalget planlagde følgende ordinære møder resten af 2015:




Tirsdag, den 2. juni 2015, kl. 10, havnen i Aarhus
Onsdag, den 30. september 2015, kl. 10, Padborg
Fredag, den 27. november 2015, DTS, Hjalmar Brantings Plads
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