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Jan Nørner

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen bød velkommen til dagens møde i tolden i Nørre Alslev. Konstaterede, at
der ikke var indkommet afbud til mødet.
Kim meddelte endvidere, at dagens vigtigste punkt var punktet omkring værnemidler,
der derfor opprioriteres.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Udvalget besluttede følgende:



Tilføjelse af nyt punkt 5: Målbilleder på toldområdet
Tilføjelse af nyt punkt 6: Arbejdstid

Øvrige punktnumre konsekvenstilrettes.
Det aftalte punkt fra seneste ordinære udvalgsmøde, ”Opfølgning af reorganiseringen i
told”, udskydes til næste møde.
3.

Opfølgning på referat fra seneste møde (fast punkt)
Opfølgning på referater fra ordinært møde den 27. november 2015 og ekstraordinært
møde den 16. december 2015 udskydes til næste møde.

4.

Opfølgning på uformelt møde med underdirektør Preben Buchholtz Hansen
Toldudvalget drøftede forløbet af uformelt møde med underdirektør Preben B. Udvalget
var af den opfattelse, at der var tale om et godt og konstruktivt møde, men at udvalget
stadig savnede tilbagemeldinger fra Preben Buchholtz på udvalgte områder, ligesom udvalget også har lovet at sende materiale vedr. toldmedarbejdernes beføjelser (se nedenfor under punkt 8). Disse udestående tages op med Preben Buchholtz i relevante fora.
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Det er udvalgets ønske, at denne uformelle møderække kan fortsætte fremadrettet.
5.

Målbilleder på toldområdet
De udmeldte målbilleder på toldområdet viser følgende placeringer i 2020:
Høje-Taastrup: 4 toldenheder
Aalborg: 1 toldenhed
Aarhus: 2 toldenheder
Middelfart: 3 toldenheder
Odense: 1 toldenhed
Næstved: 1 toldenhed
Herudover vil der være en række ekspeditionssteder, som vi kender det i dag.
Udvalget havde en indledende drøftelse af, hvilken konsekvens de udmeldte målbilleder
umiddelbart vil får for organiseringen af toldarbejdet i SKAT, herunder overflytningen af
2 driftsenheder i Indsats overflyttet til Told. Henset til, at effektueringen ligger noget ude
i fremtiden, besluttede udvalget ikke noget konkret. Toldudvalget følger udviklingen,
ligesom der løbende vil blive spurgt ind til det af udvalgets repræsentanter i dialogforum
og SU-Indsats.
UCC er ikke en del af målbillederne, men skal jo også have en fysisk placering. UCC er et
midlertidigt projekt.

6.

Arbejdstid
Toldudvalget drøftede det seneste forhandlingsoplæg til lokal arbejdstidsaftale for toldmedarbejdere i kontinuerlig tjeneste. Forbundsformand Jørn Rise deltog under dette
punkt, og formålet med drøftelserne var at klæde Jørn Rise på til de videre forhandlinger. Da der var tale om igangværende forhandlinger refereres der ikke yderligere fra
dette punkt.

7.

Finanslov 2016 – Opfølgning
Der er nu meldt ud omkring SKATs del af Finanslov for 2016. Toldområdet tilføres i løbet
af 2016 følgende:




6 toldere med tjenestehund
7 toldere til øget toldkontrol
10 toldere til analysebaseret toldkontrol

I 2017 tilføres yderligere:


5 toldere til toldkontrol

I forhold til udstyr er der over en 4 årig periode (2016-2019) afsat midler til anskaffelse
af mobilt scanningsudstyr samt over en 3 årig periode (2016-2018) midler til mobile
toldkontorer.
Udmelding omkring det videre arbejde med implementeringen af ovenstående vil blive
udmeldt senere.
Toldudvalget konstaterede i øvrigt, at de tanker der var omkring anskaffelse af et fast
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scanningsanlæg i Aarhus Hav, tilsyneladende blev taget af bordet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.
8.

Opfølgning på arbejdet med UCC (EU-Toldkodeks)
Toldudvalget havde en generel drøftelse omkring status mv. på arbejdet med implementeringen af UCC (Nyt EU-Toldkodeks). Emnet drøftes endvidere løbende i de relevante
SU-fora.
Toldudvalget besluttede DTS Toldudvalg at lade UCC være det overordnede tema på næste ordinære møde i udvalget.

9.

Toldmedarbejdernes beføjelser
Udvalget har lovet at komme med nogle forslag til områder omkring toldmedarbejdernes
beføjelser til toldledelsen, der efterfølgende kan drøftes. DTS Toldudvalg har tidligere
drøfter en række områder/emner, der kunne bringes videre.
Toldudvalget fremsender forslag til områder/emner i motiveret form til toldledelsen.

10.

Opfølgning på arbejdet med Værnemidler
Forbundsformand Jørn Rise deltog under dette punkt.
Toldudvalget drøftede notat til ledelsen omkring udvalgets syn på brug/indførelse af
værnemidler for toldmedarbejderne. Toldudvalget har hentet inspiration ude blandt
toldmedarbejdere i forbindelse med udarbejdelsen.
Det er hensigten, at det endelige notat sendes til SU-Indsats til videre behandling.

11.

Kompetenceudvikling på toldområdet i SKAT
SU-Indsats i SKAT har et selvstændigt kompetenceudvalg målerettet forretningsområdet, herunder Told. Toldudvalget drøftede nuværende muligheder for kompetenceudvikling på toldområdet, herunder kurser i ”Basal Told”, ”Intro” samt akademi-, diplom- og
masteruddannelsen.
Toldudvalget følger op på området, herunder kompetenceudvikling i forhold til indførelsen af UCC (Union Customs Code/EU-Toldkodeks).

12.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
Dansk Told & Skatteforbunds har indtil videre udsendt 5 nyhedsbreve. Nyhedsbrev nr. 6
udsendes i forlængelse af dagens møde i udvalget. Har du/I ikke modtaget nyhedsbrevet, så kontakt formand for udvalget Kim Andersen, kim.k.andersen@skat.dk.
Toldledelsens nyhedsbreve
Frem til afholdelse af dagens møde i DTS Toldudvalg, har toldledelsen i 2016 udsendt 2
nyhedsbreve. Der endnu ikke udsendt fagligt nyhedsbrev i 2016.
DTS Hjemmeside
Referater fra DTS Toldudvalgs møder bliver løbende lagt på Dansk Told & Skatteforbunds
hjemmeside.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
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Toldudvalgets formand Kim Andersen opfordrede alle medlemmer af udvalget til at
komme med forslag til indlæg mv. om aktuelle emner i Dansk Told & Skatteforbunds
fagblad.
Andet
Med udgangspunkt i en konkret og direkte henvendelse til DTS Toldudvalg fra Danmarks
Radio, drøftede udvalget håndteringen af pressen generelt, herunder koordinering i forhold til Dansk Told & Skatteforbunds formand (sekretariat). Endvidere drøftede udvalget,
hvad du i bund og grund kan udtale dig om som medlem af DTS, tillidsrepræsentant
og/eller medlem af DTS Toldudvalg, privatperson mv. Jan Nørner henviste til de retningslinjer, der er udsendt fra forbundets sekretariat omkring ytringsfrihed mv.
13.

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
















Toldudvalget er blevet gjort opmærksom på, at der i 2015 har været et tidsmæssigt overforbrug på illegal vareførelse, henset til antal af årsværk mv. Toldudvalgets repræsentanter i dialogfora vil spørge ind til problemstillingen, herunder,
hvad årsagen kan være og hvilke konsekvenser det meddelte overforbrug eventuelt kan få.
Udmeldingen omkring lederrokaden (Organisationsjustering i Aarhus) – meddelt i
Nyhedsbrev nr. 2 tages til efterretning.
Toldudvalget har sendt to høringssvar i forbindelse med ny lovgivning/tiltag vedr.
forslag om regulering af droneområdet mv. og opdatering af WHO-konventionen
om eliminering af ulovlig handel med tobaksbarer. I forhold til opdatering af
WHO-konventionen var Dansk Told & Skatteforbund direkte høringsberettiget.
Kim Andersen orienterede overordnet omkring arbejdet med indførelse af ny varemærkereform (EU), der har konsekvens for SKATs/Tolds arbejde i henhold til
Toldforordningen om barer i transit og packaging.
PT-samarbejdet blev igen drøftet i forhold til samarbejdet på Sjælland – Udvalget
følger op med toldledelsen. Udvalget har konstateret, at der afholdes møde mellem toldledelsen og politiet i februar.
Træning af våbenhunde. Kontakt til lokalt politi omkring deres træning af bombehunde. Problemet er, at politiet ikke må udlevere våben til SKAT/Told, men det
må være et landsdækkende problem. Hvorfor så kun møde med lokalt politi i
Sydsjælland om problemstillingen? Spørgsmålet tages op med toldledelsen.
Artikel i Jyske Vestkysten omkring stort narkobeslag, hvor Jørn Rise udtaler sig.
Viser med tydelighed, hvor stort et problem indsmugling af narkotika er (se medieovervågning fra 20.1.2016).
Udfordringer omkring ændrede regler for kameraovervågning i lufthavne. Told har
nedsat et udvalg, der ser på problemstillingerne. Toldudvalget drøftede endvidere
en konkret problemstilling i forhold til kameraovervågning på Aarhus Havn, hvor
SKATs/Tolds kameraer er taget ned, men hvor Security stadig har kameraer ophængt (som SKAT/Told ikke må bruge). Spørgsmålet omkring kameraovervågning og anvendelse af dette tages endvidere op på dialogmøde med underdirektør
Preben Buchholtz.
Toldudvalget opfordrer uniformsudvalget til at diskuterer kvaliteten af de nye uniformer. Der udtrykkes stor utilfredshed hos toldmedarbejderne. Toldudvalget tager kontakt til DTS repræsentant i uniformsudvalget (til orientering kan det
oplyses, at der efterfølgende er givet ”håndslag” fra formanden for uniformsudvalget, Erik Hansen, om, at starte en brugerundersøgelse i starten af 2017).
Toldudvalget drøftede og roste nyhedsbrevene fra arbejdsmiljøorganisationen i
SKAT.
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Nyt møde
Næste ordinære møde i Toldudvalget er aftalt til den 11. april 2016. Mødet holdes i Middelfart.
14.

Møde med toldmedarbejderne i Nr. Alslev
Dansk Told & Skatteforbunds Toldudvalg havde inviteret toldmedarbejderne i Nr. Alslev
ti at komme og hilse på udvalget. Herunder få en information om udvalgets arbejde og
få mulighed for at stille konkrete spørgsmål. Under mødet var der fokus på særligt arbejdstidsområdet og eventuelle udfordringer med fastlæggelse af vagtplaner mv.
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