Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

30. september 2015

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00

Mødested:

Tolden i Padborg, Toldbodvej 8, 6330 Padborg

Deltagere:

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

Afbud:

Ingen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Formand for udvalget bød velkommen til dagens møde.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Dagsorden besluttede at udvide dagens dagsorden med 2 ekstra punkter: Punkt 7. Told
Compliance og Punkt 8. Reorganiseringen af Told i SKAT. Øvrige punktnumre blev konsekvenstilrettet.

3.

Opfølgning på referat fra seneste møde (fast punkt)
Toldudvalget gennemgik referatet fra seneste møde.
Toldudvalget drøftede/besluttede følgende i den forbindelse:




4.

TRYG-Fonden / Rockwool fonden mv. udskydes til mødet den 27. november 2015,
men indgår også i behandlingen af punktet omkring Finanslov 2016
Toldudvalgets nye kommissorium er godkendt i DTS hovedbestyrelse den
Opfølgning på reorganiseringen i Told sættes på dagsordenen til mødet den 27.
november 2015

Status og drøftelse af rapport om værnemidler
Der er blevet rykket for den endelige rapport om værnemidler på de senest 2 SU-møder
i Indsats. Der er indtil videre alene udsendt et ”sammenskriv”, men baggrundsmaterialet, og i særdeleshed konklusionerne, mangler stadig.
Det er udvalgets opfattelse, at der allerede nu er sat initiativer i gang i forhold til værnemidler, men der mangler konkret information. Udvalget kan blot konstatere, at medarbejderrepræsentanter ikke officielt har været involveret. Både medarbejdere og toldudvalget vil gerne bidrage.
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Toldudvalget har tidligere modtaget notat fra en toldmedarbejder, der beskriver regler
mv. omkring toldmedarbejdernes beføjelser, som Toldudvalget vil sammenholde med
rapportens endelige konklusioner samt ledelsens udmeldinger og initiativer, jf. ovenfor.
5.

Finanslov 2016 – Initiativer
Toldudvalget drøftede de udmeldinger omkring Finanslov 2016, der var udmeldt fra Regeringen.
Toldudvalget tog udgangspunkt i den udmeldte økonomiske forhandlingsramme i finansloven, samt de kommende forhandlinger om et politiforlig. Herunder det bredde interesse omkring et velfungerende grænsekontrol.
Toldudvalget vil løbende være i dialog med forbundsformand Jørn Rise i forbindelse med
finanslovsforhandlingerne, og vil af denne vej forsøge at klæde Jørn på til de drøftelser,
han har med relevante politikere, andre faglige organisationer mv.
Toldudvalget havde endvidere en drøftelse af, hvilke konkrete kontrolbeføjelser toldmedarbejderne har i forbindelse med illegal vareførsel. Eksempelvis i forhold til politiets beføjelser ved fysisk kontrol.
Toldudvalget besluttede, at der skulle tages kontakt til folketingets partier og/eller skatteordførere/retsordførere, men ville afvente en nærmere koordinering med forbundsformanden.
Toldudvalget følger løbende de kommende finanslovsforhandlinger, og stiller sig gerne til
rådighed i forbindelse med eventuelle møde(r)/drøftelser med politikere mv.

6.

Drøftelse af arbejdet med UCC (EU-Toldkodeks)
UCC var på seneste SU-møde i Indsats (3/9-15) og også beskrevet i Nyhedsbrev fra underdirektør Preben Buchholtz (Nyhedsbrev nr. 16 + 18).
Toldudvalget mangler konkret information omkring ressourceanvendelsen mv. i forbindelse med udviklingen af det nyt UCC. Herunder rekruttering til opgaven – eksternt/internt. Toldudvalget noterer sig, at første ”milepæl” er den 1. maj 2016, hvor dele
af systemet skal fungere.
Toldudvalget noterede sig også, at der er en del information omkring UCC i form af artikler, hjemmeside mv., men konstaterer også, at meget af dette er målrettet erhvervslivet.
DTS Toldudvalg følger udviklingen løbende.

7.

Told Compliance
DTS Toldudvalg drøftede Told Compliance afrapporteringen (Compliance II).
Toldudvalget konkluderede, at der stadig er en del fejl i angivelserne i forbindelse med
den legale vareførsel, og at der således stadig er behov for en kontrolindsats på området. Ellers tog toldudvalget rapporten til efterretning, og vil ikke foretage sig yderligere i
den forbindelse.

8.

Reorganiseringen af Told i SKAT
Toldudvalget drøftede den senest udmeldte reorganisering i Told, jf. Preben Buchholtz
nyhedsbrev nr. 14.
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Det er Toldudvalgets opfattelse, at der har manglet medarbejderinvolvering i SU-regi
forud for beslutningen, hvilket der har været, og er, et stort ønske om. Toldudvalget er
dog bekendt med, at der er kommet uformelle input i forhold til beslutningen, som i skrivende stund undersøges.
Den nye organisering træder i kraft den 1. oktober 2015, og Toldudvalget vil løbende
følge udviklingen.
9.

Møde med toldledelsen i Indsats
DTS Toldudvalg ønsker at afholde et uformelt møde med toldledelsen i Indsats. Jan Nørner undersøger mulighed for møde i starten af november 2015 via kontakt til Preben B.
(møde efterfølgende aftalt til den 16. december 2015).

10.

Eventuelt møde med toldmedarbejderne i Padborg
I forbindelse med Toldudvalgets møde i Padborg, var toldmedarbejderne inviteret til at
mødes med udvalget. Flere medarbejdere/medlemmer af DTS tog i mod invitationen og
mødte op og stillede spørgsmål.

11.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
DTS Toldudvalg har udsendt 3 nyhedsbreve indtil videre. Der er planlagt mindst et nyhedsbrev mere i år - Har man ikke fået et nyhedsbrev, så kontakt
kim.k.andersen@skat.dk
Toldledelsens nyhedsbreve
Der er indtil videre sendt 18 nyhedsbreve (sidste 22/10-15) samt 5 toldfaglige nyhedsbreve (sidste 4/10-15) fra Preben B.
DTS Hjemmeside
Referater fra DTS Toldudvalgs møder bliver løbende lagt på Dansk Told & Skatteforbunds
hjemmeside. Anden information mv. vil ligeledes blive lagt på.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
DTS Toldudvalg har mulighed for at sende indlæg til redaktøren af Dansk Told & Skat.
Andet
Diverse information/artikler fra




Fagligt netværk – Told
Toldkontaktudvalget (udvalg bestående af repræsentanter fra SKAT (Told) og erhvervslivet/brancheorganisationer
Artikler på Indblik (SKATs Intranet)

Toldudvalget drøftede toldrelateret information til de tillidsrepræsentanter, der har toldmedarbejdere siddende på deres geografiske lokation, men ikke er valgt som TR i en
toldenhed. Jan Nørner undersøger, hvor vi har udfordringerne i forhold til toldområdet.
Som inspiration fortalte Kim Andersen om fælles frokostmøder, henholdsvis i Ankomsthallen, Kystvejen og Frihavnen, hvor medarbejdere, tillidsrepræsentanter (AC+HK+DTS)
og arbejdsmiljørepræsentanter kan drøfte aktuelle emner. Møderne holdes i frokostpau-
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sen og har en varighed på ½ time. Kim Andersen opfordrede til, at denne model tages i
brug på andre lokationer.
12.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Under eventuelt blev der orienteret/drøftet om følgende emne:














Administrative lettelser i forbindelse med undladelse af partshøring i forbindelse
straksafgørelser, hvor kunden er enig i ændringen. Toldudvalget drøftede problemstillingen i forhold til notatpligt, retssikkerhed mv. samt den administrative
byrde i forbindelse med registrering i flere IT-systemer.
Den generelle problemstilling med de stigende administrative byrder i forbindelse
med varekontrollen ved legal vareførsel, der betragtes om yderst ressourcetungt.
Toldudvalget ønsker en drøftelse med toldledelsen i Indsats omkring problemstillingen.
Udfordringer omkring trafikregulering i forbindelse med illegal grænsekontrol.
SKAT køber sig til disse ydelser til trods for, at toldmedarbejderne har den uddannelse, der kræves, og dermed selv kan og må forestå dette. Et effektiviseringsforslag fra DTS Toldudvalg. Steen Lauridsen arbejder videre med problemstillingen.
Afrapportering omkring arbejdet i SKATs Uniformsudvalg fra DTS repræsentant i
udvalget, Laila Gori Jessen. DTS Toldudvalg er i den forbindelse blevet kontaktet
vedrørende et ønske om ændret repræsentation i Uniformsudvalget (IKKE DTS
repræsentationen). Toldudvalget ønsker ikke at indgå i denne dialog, da der i første omgang er tale om et ledelsesanliggende.
På den seneste Indsatsdag blev der rejst spørgsmål omkring et manglende PTsamarbejde (Politi og Told) på Sydsjælland. Dette har tidligere været drøftet i
DTS Toldudvalg. Spørgsmålet tages op med toldledelsen i forbindelse med dialogforum.
I forretningsområdet Indsats er der nedsat et Kompetenceudvalg. Kim Andersen
er med i dette udvalg. Der ER kommet gang i uddannelsen på toldområdet. Positivt!
Toldmedarbejderne mangler en Tire Lisy-kode til registrering af transport mellem
opgaverne. Toldudvalget tager spørgsmålet op i forbindelse med møde med toldledelsen.
Ny hundeførerstrategi, hvor kriterier som aldersfordeling og generationsskifte
indgår i forbindelse med vurdering ved genanskaffelse af hund. Spørgsmålet tages op med toldledelsen.

Nyt møde
Næste ordinære møde i DTS Toldudvalg er aftalt til den 27. november 2015. Mødet holdes i DTS på Hjalmar Brantings Plads i København.
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