Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT – EKSTRAORDINÆRT MØDE
Mødedato:

16. december 2015

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00

Mødested:

Dansk Told & Skatteforbund

Deltagere:

Kim Andersen (formand for DTS Toldudvalg), Henrik Michaelsen,
Jørn Laursen, Steen Lauridsen og Jan Nørner (sekretær for DTS
Toldudvalg)

Afbud:

Ingen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT – EKSTRAORDINÆRT MØDE:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen bød velkommen til dagens møde.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Toldudvalget besluttede at tilføje et nyt punkt 4: Arbejdstid. Dagsordenen blev herefter
godkendt.

3.

Opfølgning på referat fra seneste møde (fast punkt)
Da dagens møde i Toldudvalget var ekstraordinær, blev punktet udskudt til næste møde.

4.

Arbejdstid
Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat forhandler for tiden nye arbejdstidsregler for
forbundets medlemmer, herunder medarbejdere i kontinuerlig tjeneste. Forbundsformand Jørn Rise gav på mødet en kort status på forhandlingerne.
Toldudvalget havde i den forbindelse en overordnet og generel drøftelser omkring regler,
muligheder mv., og kom i den forbindelse med input til Jørn Rise og det videre forløb.

5.

Forberedelse af uformelt møde med underdirektør Preben Buchholtz Hansen
Toldudvalgets sekretær noterede sig følgende emner (ikke prioriterede), der ønskes
drøftet med underdirektør Preben Buchholtz Hansen:





Opfølgning på Finanslov 2016, herunder eventuel ekstern rekruttering
Bemanding i Aalborg Lufthavn
Opfølgning på drøftelser omkring PT-samarbejdet – Sydsjælland
Status på udlevering af våben (træningsremedie) til brug for våbenhundekontrol
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6.

Trafikregulering i forbindelse med toldkontrol – aktioner
Værnemidler
Toldmedarbejdernes beføjelser – indledende drøftelse
UCC, herunder ”sideforskydninger” og rekruttering/bemanding i øvrigt
Kompetenceudvikling – Grund, efter- og videreuddannelse
Organisering af toldafdelingen, herunder særlige arbejdsområder
Arbejdsvilkår for toldmedarbejdere i Skibskontrollen
Grænsekontrol / Transportøransvar

Uformelt møde med underdirektør Preben Buchholtz Hansen
Da der er tale om et uformelt møde, er der ikke taget referat herfra. Dog kan det nævnes, at der blev taget udgangspunkt i ovennævnte emner.

7.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Kim Andersen orienterede om, at spørgsmålet omkring Værnemidler er på dagsordenen
til næste møde i SU-Indsats. Mødet holdes den 8. februar 2016, og DTS har meddelt, at
der kommer skriftligt notat/input forud for mødet. Der arbejdes for tiden på dette notat/input.
Nyt møde
Næste møde er aftalt til den 20. januar 2016. Mødet holdes i Nr. Alslev.
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