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REFERAT:
1.

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

2.

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

3.

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






4.

Punktet ”Opfølgning på reorganiseringen i told” udskydes til næste møde.
Punktet ”TRYG-Fonden” i forhold til ansøgning om midler til brug for undersøgelse
af relevante områder på toldområdet i SKAT var ikke sat på dagsorden til dagens
møde. Det blev i den forbindelse aftalt, at udvalget tager et møde med forbundsformand Jørn Rise, hvor emnet kan drøftes. Toldudvalgets medlemmer blev i den
forbindelse bedt om at komme med forslag til relevante og egnede områder, der
eventuelt kunne bringes i forslag i den forbindelse.
Vedrørende ”Status og drøftelse af rapport om værnemidler” blev det aftalt, at
Kim Andersen igen rundsender det ”sammenskriv”, der tidligere er blevet udarbejdet.
Opgaven med at få klarlagt, hvilke af SKATs lokationer, der har toldmedarbejdere, og hvor der ikke på samme lokation er en valgt tillidsrepræsentant fra Told,
udestår stadig. Jan Nørner undersøger denne del.

Finanslov 2016 – Opfølgning
Toldudvalget drøftede den vedtagne finanslov for 2016, specifikt med fokus på de dele,
der involvere toldområdet i SKAT (Politiforliget).
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Der fremgår bl.a. følgende af tekster og nyhedsbreve, der er udsendt som følge af finanslovsaftalen:
”SKAT får tilført ca. 20 mio. kr. om året til en styrket grænsekontrol fra 2016-2019. Det
er resultatet af den politiaftale, som Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået.
Med aftale styrkes SKATs indsats på følgende områder:






Tilførsel af flere toldere som en mobil indsats i grænseområderne, på havneområder og i tog.
Øget analysebaseret toldkontrol gennem en markant styrkelse af SKATs effektivitet og kvalitet i arbejdet med risikoanalyser, efterretninger mv.”
Øget anvendelse af hunde i toldkontrollen med henblik på at give SKAT større
fleksibilitet og sikre, at der vil kunne gennemføres flere kontroller, hvor der kan
være gavn af en hunds afsøgning.
Indkøb af nyt mobilt scanningsudstyr.
Nye mobile toldkontorer, der sikrer en synlig, mobil og intelligent kontrol i de
grænsenære områder, havne mv.”

Udvalget konstaterede i den forbindelse, at der bl.a. er tale om tilførelse af nye årsværk,
bl.a. i forhold hundeførere, analysemedarbejdere og øvrige toldkontrolmedarbejdere. I
skrivende stund vides det ikke, om der er tale om ekstern rekruttering, intern rekruttering eller en blanding heraf.
I forhold til tilførelsen af nye medarbejdere drøftede Toldudvalget rekruttering og uddannelse af disse medarbejdere, og det blev besluttet, at udvalget tager kontakt til faglig
sekretær Anette Albrechtsen i DTS sekretariat, der også er sekretær for DTS Kompetenceudvalg (TR Netværk), for at aftale eventuelt samarbejde i den for forbindelse.
Toldudvalget havde endvidere under dette punkt en generel drøftelse omkring en konkret henvendelse fra et medlem i tolden (mail fra Claus Ulrich-Larsen) omkring opgavefordelingen mellem Politi og Told vedrørende paskontrol. Udvalget var enige i, at det var
et godt og konkret emne at tage op i forhold til opgavevaretagelsen. Generelt var Toldudvalget enige om, at udvalget har en drøftelse omkring beføjelser og opgavevaretagelse til gode. Spørgsmålet omkring paskontrollen vil indgå i disse drøftelser. Punktet/Emnet tages med på dagsordenen til næste møde.
5.

Drøftelse af arbejdet med UCC (EU-Toldkodeks)
UCC drøftes løbende i dialogforum Told og SU Indsats. Der har indtil videre alene været
tale om generelle orienteringer. UCC udskilt til egen SU-søjle (Jim Sørensen).
Den 2. december 2015 er der møde i det eksterne branche kontaktudvalg, et møde med
erhvervslivet, og emnet UCC er igen på møde i SU-Indsats den 4. december 2015.
Toldudvalget kunne konstatere, at der allerede på nuværende tidspunkt var blevet udpeget medarbejdere fra andre områder i Told til opgaven med UCC. Der skulle være tale
om udlån med tilbagegangsret for det omhandlede medarbejdere.
Toldudvalget finder det uhensigtsmæssigt, at der ikke er sket orientering af tillidsrepræsentanterne i forbindelse med de allerede foretagne udlån. Det er opfattelsen, at ledelsen har en konkret orienteringspligt i den forbindelse.
Toldudvalget efterlyser stadig større involvering af medarbejderrepræsentanterne samt
en tids- og handlingsplan for hele processen. Hvilken indflydelse/konsekvens har det for
toldområdet generelt ift. ressourcer mv.? Er der en konkret plan for rekruttering til området? Spørgsmålene er mange, og udvalget håber da også, at der vil ske en god, løben-
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de og rettidig information bredt i hele processen.
Toldudvalget følger løbende udviklingen.
6.

Status på og drøftelse af rapport om værnemidler
Indledningsvis er det DTS Toldudvalgs opfattelse, at der i denne sag har været tale om
en utroligt langsommelig proces. Specielt henset til, at de grundlæggende undersøgelser
blev igangsat for flere år siden. Og det er stadig udvalgets opfattelse, at der ikke har
været den fornødne medarbejderinvolvering i forløbet, men at der alene har været taget
initiativer, hvor alene funktionslederne har kunne komme med input.
Når det er sagt, så kvitterer udvalget for, at der nu er kommet en konkret udmelding ud
fra ledelsen om, hvilke anbefalinger og tiltage der gøres i forbindelse med diskussionerne
omkring værnemidler for toldmedarbejderne.
Toldudvalget drøftede herefter den indstilling, der er kommet fra ledelsen, og som skal
behandles på mødet i SU-Indsats den 4. december 2015. Som udgangspunkt mener udvalget, at ledelsens indstillinger med udgangspunkt i, at der ikke må ske en ”optrapning”
af en eventuel situation, tager udgangspunkt i en meget defensiv holdning på bekostning
af medarbejdernes sikkerhed. Også når der henses til, hvordan forholdene håndteres i
andre lande. Dog finder Toldudvalget, at de områder ledelsen har udtaget til konkrete
initiativer er yders relevante, og udvalget mener således ikke, at der er andre områder,
der burde være med.
I forlængelse af drøftelserne omkring værnemidler, havde Toldudvalget den kort diskussion omkring toldmedarbejdernes beføjelser i øvrigt. Et emne, som efter udvalgets side
læner sig op ad drøftelserne omkring værnemidler. Toldudvalget tager emnet ”Toldmedarbejdernes beføjelser” på dagsordenen til næste møde i udvalget.

7.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
DTS Toldudvalg har udsendt 4 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
Frem til afholdelse af dagens møde i DTS Toldudvalg, har toldledelsen udsendt i alt 20
nyhedsbreve samt i alt 6 toldfaglige nyhedsbreve.
DTS Hjemmeside
Referater fra DTS Toldudvalgs møder bliver løbende lagt på Dansk Told & Skatteforbunds
hjemmeside.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
DTS Toldudvalg har løbende mulighed for at sende forslag til indlæg mv. til redaktøren af
forbundsblandet Dansk Told & Skat.
Andet
Intet under dette punkt.
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8.

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













Steen Lauridsen orienterede om skatteministerens besøg i Padborg og Billund
Lufthavn.
Kim Andersen udtrykte forundring over, hvad der konkret sker i forbindelse med
de foretagne turnusanalyser i Told og på UCC-området. Gav udtryk for, at der var
tale om en meget tidskrævende proces.
Kim Andersen gav en mundlig orientering fra det seneste dialogmøde med Preben
Buchholtz, hvor eksempelvis status på organiseringen i Told, status på lønsum,
uddannelsessituationen, arbejdsmiljø og sikkerhed og toldledelsens nyhedsbreve
blev drøftet:
Kim Andersen orienterede om kompetenceområdet mere generelt på toldområdet, herunder anvendelse af E-learning, aflysning af fag på diplom, udbud af kurser mv. i Campus og synligheden heraf. Udvalget besluttede at tage Kompetenceudvikling på dagsordenen til næste møde.
Steen Lauridsen rejste spørgsmålet omkring trafikregulering i forbindelse med
toldkontrollen. Herunder fysiske anlæg og den konkrete opgavevaretagelse
(hvem gør og må hvad?). Emnet tages op med underdirektør Preben Buchholtz.
Henrik Michaelsen orienterede om, at tolderne ikke længere måtte inddrive gæld
til det offentlige ved ind- og udrejser. Toldudvalget vurderede, at det måtte være
en ”afstikker” fra EFI-sagen. Til trods for dette finder Toldudvalget det problematisk, da der erfaringsmæssigt har været mange beslag i den forbindelse. Denne
del var tidligere organiseret som et projekt, men overgik senere til en del af den
almindelige drift.
Med udgangspunkt i emnet før, havde Toldudvalget en mere generel drøftelse
omkring overgangen fra arbejde i ”Teams” og ”Projekter” til ”almindelig drift”.
Opfattelsen var, at der virkede lidt begrænsende, og at ressourcerne i den forbindelse ikke anvendes optimalt, idet alle med det nye skulle kunne lidt af det hele.
Det var også opfattelsen, at der i den forbindelse var konstateret et fald i antallet
af beslag.
Kim Andersen orienterede afslutningsvis omkring de afsluttede tillægsforhandlinger i Told.

Nyt møde
DTS Toldudvalg aftale følgende mødeplan for 2016.
20. januar 2015. Mødet holdes i Nr. Alslev.
11. april 2015. Mødet holdes i Middelfart.
28. juni 2015. Mødet holdes på Kystvejen/Kastrup Lufthavn.
29. september 2015. Mødet holdes i Padborg.
25. november 2015. Mødet holdes i Dansk Told & Skatteforbund.
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