Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

2. juni 2015

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00

Mødested:

Havnen i Aarhus, Østhavnsvej 31, 8000 Aarhus C

Deltagere:

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

Afbud:

Jørn Rise
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REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Formanden for udvalget Kim Andersen bød velkommen til dagens møde, der denne gang
blev afholdt på havnen i Aarhus. Meddelte, at der var afbud fra Jørn Rise.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Toldudvalget blev enige om at udvide dagsordenen med nyt punkt 11, ”Status og drøftelse af rapport om værnemidler”.

3.

Opfølgning på referat fra seneste møde (fast punkt)
Toldudvalget gennemgik referat fra seneste møde (den 10. april 2015).
Udvalget drøftede/besluttede følgende:





4.

Eventuel ansøgning om midler fra TRYG-Fonden/Rockwool-Fonden udskydes til et
senere møde i Toldudvalget.
Told Compliance II rapporten blev kort drøftet på mødet med underdirektør Preben Buchholtz. Udvalget sætter emnet på dagsorden til næste møde.
Som opfølgning på kontrollen til SØS, Skibskontrollen, drøftede Toldudvalget kort
notat fra Intranettet omkringstatus og ikrafttrædelse af det Nationale Single Window i det maritime informationsudviklingssystem SafeSeaNet V3.
Kim Andersen meddelte, at han sidder i forretningsområdet Indsats Kompetenceudvalg. Toldudvalget vil løbende følge op på området, herunder udbydelse af kurser mv. og rekruttering af undervisere.

Kommissorium for DTS Toldudvalg (forslag vedlagt dagsorden)
Toldudvalget drøftede det udsendte udkast til nyt kommissorium og kom i den forbindelse med rettelser. Kommissoriet tilrettes og tages med på næste møde i Dansk Told &
Skatteforbunds hovedbestyrelse, der endeligt skal godkende.
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5.

Opfølgning på møde med underdirektør Preben Buchholtz
Da der var tale om et uformelt møde med Preben Buchholtz, blev der ikke taget referat
fra mødet.
Toldudvalget drøftede mødet med underdirektør Preben Buchholtz. Udvalget er af den
opfattelse, at det var et godt og åbent møde, hvor alle emner kunne diskuteres i en åben
dialog. Udvalget drøftede endvidere under dette punkt Preben Buchholtz’ nyhedsbreve,
der jævnligt udsendes til alle toldmedarbejdere. Toldudvalget hilste dette initiativ velkommen.
Toldudvalget besluttede at foreslå Preben Buchholtz, at denne mødeform kan anvendes
løbende i fremtiden. Umiddelbart blev et møde i efteråret 2015 nævnt.

6.

Reorganiseringen af Told i SKAT – Udfordringer
Med udgangspunkt i den nye organisering af Told, drøftede Toldudvalget de organisatoriske initiativer, der umiddelbart er lavet i den forbindelse. I forhold til det planlagte, er
der sket mindre justering i Nørre Alslev i forhold til ledelsestilhørsforhold. Derudover er
det sket mindre flytninger af medarbejdere fra Kystvejen til Frihavnen med tilhørende
skift af funktionsleder.
Toldudvalget drøftede også fremtiden, især flytningen af toldmedarbejderne på Sluseholmen til Høje-Taastrup fra 2019/2020.
Toldudvalget drøftede ”kongstanken” med den nye organisering af tolden i form af større
fleksibilitet ressourcemæssigt. Udvalget er bekymret for, at nogle områder i tolden vil
blive nedprioritet, eksempelvis hundeføreropgaven og den illegale kontrol, i forhold til de
bundne ekspeditionsopgaver.
Toldudvalget følger området tæt, og bidrager gerne i form af inddragelse og dialog i forbindelse med konkrete initiativer.

7.

Folketingsvalg i 2015 og Finanslov for 2016 – Initiativer
Folketingsvalg 2015
Som følge af, at folketingsudvalget nu er udskrevet, besluttede Toldudvalget at udarbejde et brev til et bredt udvalg af politikere og medier. Udvalget drøftede og besluttede en
række områder, som skal indarbejdes i brevet. Der blev nedsat en hurtigt arbejdende
”skrivegruppe” bestående af Kim Andersen og Jan Nørner, der i samarbejde med forbundsformand Jørn Rise udarbejder brevet. Brevet sendes i høring i udvalget inden udsendelse.
Finanslov 2016
Initiativer vedrørende Finanslov 2016 udskydes til næste møde.

8.

Afrapportering fra NTO mødet i Norge
Kim Andersen og Jan Nørner deltog som repræsentanter for DTS Toldudvalg i NTO mødet (Nordisk ToldtjenestemandsOrganisation) i Norge.
NTO møderne, hvor landene Island, Finland, Norge, Sverige og Danmark deltager, er
primært med henblik på erfaringsudveksling og udveksling af oplysninger om tiltag i landenes respektive toldorganisationer. Følgende hovedemner blev drøftet på mødet:


Ny organisering og flytning af opgaver i den norske toldadministration
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9.

Effektiviseringskrav i de nordiske toldadministrationer
Toldmedarbejdernes beføjelser i forbindelse med toldkontrol
Toldmedarbejdernes værnemidler (peberspray, stikveste mv.)
Strafmuligheder i forbindelse med indsmugling af dopingmidler
Fremtidigt samarbejde i NSO samt eventuelt andet europæisk samarbejde
Administrative arbejdsbyrder på bekostning af reel og faktisk toldkontrol

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
Toldudvalget har indtil videre udsendt 2 nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er sendt til samtlige
DTS toldmedarbejdere. Fremover udsendes nyhedsbrevet fast umiddelbart efter afholdelse af ordinære møder i DTS Toldudvalg.
Toldledelsens nyhedsbreve
Toldledelsen via Preben Buchholtz har indtil videre udsendt 6 nyhedsbreve. Toldudvalget
roser nyhedsbrevene for deres indhold og informationsniveau.
DTS Hjemmeside
DTS Toldudvalgs referat bliver fast lagt på Dansk Told & Skatteforbunds hjemmeside.
Anden information mv. vil løbende blive lagt på.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
I det seneste Dansk Told & Skat har DTS Toldudvalg 2 indlæg. Ét indlæg med præsentation af udvalget og en artikel med information omkring NTO mødet i Norge.

10.

Eventuelt møde med toldmedarbejderne – Havnen i Aarhus
DTS Toldudvalg havde inviteret toldmedarbejderne på havnen i Aarhus til at besøge DTS
Toldudvalg i forbindelse med mødet. Her havde medlemmerne/medarbejderne mulighed
for at komme med spørgsmål og forslag til emner/områder, som DTS Toldudvalg kunne/skulle arbejde med.

11.

Status og drøftelse af rapport om værnemidler
Toldudvalget har modtaget den rapport der er lavet omkring anvendelsen af værnemidler i Norge, Sverige, Tyskland og Danmark. Toldudvalget er bekendt med, at rapporten
har været drøftet i lederkredsen, men der er endnu ikke kommet udmeldinger herfra.
Toldudvalget havde en indledende drøftelse omkring anvendelsen af værnemidler i forbindelse med toldkontrollen i Danmark, herunder for og imod i forbindelse med udøvelsen af kontrollen.
Toldudvalget vil nærlæse rapporten og andet materiale udvalget har modtaget, og drøfte
på kommende møde. Endnu engang opfordrer Toldudvalget til, at ledelsen inviterer til
dialog omkring resultatet/resultaterne/konklusionerne i rapporten.

12.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Formand for toldudvalget Kim Andersen orienterede om følgende:



Det alternative legitimationskort – Indlæg på SKATs Intranet.
Artikel i Metroekspres om stigning i indsmugling af skydevåben.
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Udfordringer i forbindelse med implementeringen af nyt IT-system i tolden – UCC
– Union Customs Code, herunder udlån af toldmedarbejdere i ”driften” på bekostning af andre opgaver samt større arbejdspres på øvrige toldmedarbejdere. Der
erlagt et indlæg på SKATs Intranet om UCC.
Stop for brug af overvågningskamera og overvågning af passagererne i bagageområdet i Kastrup Lufthavn med tab af beslag i forbindelse med Khat-smugling til
følge. Et problem, da det har været et godt værktøj i forbindelse med smuglerikontrollen.
Indskrænkning af kontrolmulighederne i forbindelse med stempling af taxfree
indkøb (momsrefusion) for turister.
Problemer med større administrativ byrde i forbindelse med ny procedure til rettelse af fejl i angivelser, konstateret i forbindelse med fysisk kontrol (straksafgørelser).

Nyt møde
Næste ordinære møde i DTS Toldudvalg er aftalt til den 30. september 2015. Mødet holdes i Padborg.
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