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REFERAT
Mødedato:
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Mødetidspunkt:
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Deltagere:

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

Afbud:

Ingen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:

1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen bød velkommen til dagens møde, der blev afholdt i SC Middelfart. En særlig velkomst til Stine Palmelund, der var inviteret til at deltage i dagens møde.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Toldudvalget besluttede at tilføje et nyt punkt 4: Opfølgning på Finanslov 2016 og nyt
punkt 5: Opfølgning på afstemning om arbejdstid. Øvrige punkter blev konsekvensrettet.

3.

Opfølgning på referat fra seneste møde (fast punkt)
Toldudvalget gennemgik referaterne fra møderne den 27. november 2015, 16. december
2015 og 20. januar 2016. Toldudvalget drøftede/besluttede følgende i den forbindelse:



Punktet ”Opfølgning på reorganiseringen i TOLD” sættes på dagsorden 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. Der udestår stadig en drøftelse med forbundsformand Jørn Rise om dette.
Jan Nørner sørger for denne del, og udvalgets medlemmer blev opfordret til at
komme med forslag til relevante områder, der eventuelt kan bringes i forslag.

Rockwoolfonden mv.

4.

Opfølgning på Finanslov 2016
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DTS Toldudvalg følger implementeringen af de tilførte ressourcer fra Finanslov 2016.
Toldområdet blev tilført følgende:
2016




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

2017


5 toldere til toldkontrol

DTS Toldudvalg drøftede status på implementeringen/besættelse af de nye stillinger.
Umiddelbart er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at få det konkrete overblik over
situationen, men toldudvalget vil løbende følge udviklingen, og ligeledes tage emnet op
på kommende dialogmøder med underdirektør Preben Buchholtz.
DTS Toldudvalg besluttede endvidere, at tage punktet ”Finanslov 2017” på dagsorden til
næste møde, og i den forbindelse også tage en drøftelse med forbundsforman Jørn Rise
om, hvem gør hvad – og hvornår?
5.

Opfølgning på afstemning om arbejdstid
DTS Toldudvalg drøftede resultatet af Dansk Told & Skatteforbunds afstemning blandt
medarbejdere i kontinuerlig tjenestes normtid. Resultatet blev, at normtiden fastholdes
til 1 måned.
Toldudvalget kunne konstatere, at nogen var ”skuffet” over resultatet, men her må der
henvises til demokratiets regler. Toldudvalget tog herefter resultatet af afstemningen til
efterretning.

6.

TEMA – EUTK (UCC) – Nyt europæisk toldkodeks
DTS Toldudvalg drøftede følgende hovedområder i forhold til EUTK:






Ressourcer/bemanding
Kompetenceudvikling, herunder oplæring af nye medarbejdere overført fra andre
områder i SKAT
Økonomi, herunder brug af konsulenter
Organisering (nyhedsbreve)
Systemunderstøttelse

Generelt er det DTS Toldudvalgs opfattelse, at på nuværende tidspunkt er det lidt usikkert, hvordan organiseringen af EUTK vil blive. Der rejser sig en del spørgsmål, men
umiddelbart er der mangel på svar. Emnet er forsøgt drøftet på dialogmøder og i SUregi, men generelt er der et behov for mere konkret information, herunder større involvering af organisationerne. Det er tydeligt, at indtil nu har erhvervslivet været prioriteret
i forhold til denne del.
Pt. fylder uddannelsen af medarbejderne en hel del, men det er opfattelsen, at der er
mangel på information og materiale i forhold til underviserne. Det er DTS Toldudvalgs
opfattelse, at underviserne bør betragtes som SKATs ”ambassadører” i forhold til de øvrige medarbejdere. Der er et ønske om en mere central styring af processen. Herunder
ønske om informationer ift. departementets rolle.
DTS Toldudvalg drøftede også mere indgående SKATs anvendelse af konsulenter indtil
videre. Konsulenterne er hyret i forhold til implementeringen af EUTK, men da konsulen-
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terne mangler viden om området, så trækkes der ikke uvæsentligt på ressourcerne hos
SKATs toldmedarbejdere.
DTS Toldudvalg har et ønske om at gå proaktivt ind i arbejdet med implementeringen af
EUTK, og Toldudvalget følger løbende udviklingen.
7.

Opfølgning på arbejdet med Værnemidler
Spørgsmålet omkring Værnemidler til SKATs toldmedarbejdere har været behandlet i SU
Indsats. DTS Toldudvalg havde udarbejdet et notat med anbefalinger til SU-mødet,
UDEN dette ændrede på ledelsens indstillinger.
Dansk Told & Skatteforbund vil nu på vegne af DTS Toldudvalg rejse spørgsmålet i
SKATs Hovedsamarbejdsudvalg.

8.

Toldmedarbejdernes beføjelser
Det er DTS Toldudvalgs intention, at udarbejdet et inspirationsnotat til toldledelsen i
SKAT vedr. eventuelle udvidelser af toldmedarbejdernes beføjelser i forbindelse med
udførelsen af arbejdet. Toldudvalget nedsatte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde udkast til notatet. Udkastet sendes til høring blandt udvalgets medlemmer, hvorefter det
sendes til toldledelsen. Arbejdsgruppen består af Kim Andersen og Jan Nørner.

9.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
DTS Toldudvalg har indtil videre udsendt 1 nyhedsbrev i 2016. Nummer 2 forventes udsendt i forbindelse med offentliggørelsen af dette referat.
Toldledelsens nyhedsbreve
Frem til afholdelsen af dagens møde i DTS Toldudvalg, har toldledelsen udsendt følgende:
Generelle
I 2016 har toldledelsen udsendt 6 nyhedsbreve samt 1 fagligt nyhedsbrev.
EUTK
Der er i skrivende stund udsendt 2 nyhedsbreve fra ledelsen vedr. EUTK.
DTS Hjemmeside
Referater fra DTS Toldudvalgs møder bliver løbende lagt på Dansk Told & Skatteforbunds
hjemmeside. Anden information mv. vil ligeledes løbende blive lagt på hjemmesiden.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
Steen Lauridsen og Jørn Laursen arbejder på en artikel til DTS Bladet omkring arbejdet i
DTS Toldudvalg.
Andet
DTS Toldudvalget drøftede om ikke det ville være fordelagtigt med mere information i
forhold til den legale vareførelse. Meget af Toldudvalgets arbejder har været fokuseret
på den illegale vareførelse og smuglerikontrollen. Toldudvalget besluttede, at der fremover skal være større fokus på arbejdet med den legale vareførelse.
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10.

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











Folkemødet, hvor Jørn Rise deltager i event omkring varemærkeforfalskning/kopivarer…
Konkrete episoder i tolden omkring relationer mv. mellem funktionsledere og
medarbejdere samt medarbejdere imellem. DTS Toldudvalg oplever et stort arbejdsmæssigt pres på medarbejdere og ledere, som desværre har afstedkommet
nogle udfordringer i forhold til samarbejdsrelationerne.
Seneste dialogmøde i Told blev aflyst.
Status på arbejdet i uniformsudvalget. DTS Toldudvalg modtager løbende information fra Dansk Told & Skatteforbunds repræsentant i uniformsudvalget.
SKATs Kontrolaktivitetsplan 2016 og toldområdet – oplistning af projekter, herunder periode og udløbstidspunkter.
Nyt elektroniks udsøgningssystem til brug for udvælgelse af projekter/sager. DTS
Toldudvalg har pt. ikke den store viden om dette, men vil følge op.
Status på Tolds turnusanalyse.
Told i SKAT har lagt diverse kontrolmanualer på Told Sharepoint. Toldudvalget
hilser det velkommen, og forventer det udbygges.
Stadig stigning i de administrative byrder i forhold til notatpligt, registrering mv.
Opgaven fylder mere og mere og tager tiden fra øvrige faglige opgaver. DTS
Toldudvalg overvejer at tage emnet op som et tema.

Næste møde
Næste møde i DTS Toldudvalg er aftalt til tirsdag, den 28. juni 2016. Mødet holdes i tolden på Kystvejen.
Toldudvalget besluttede at flytte det planlagte møde den 29. september 2016 til den 5.
oktober 2016. Mødet afholdes i Padborg.
11.

Møde med toldmedarbejderne i Middelfart
Punktet blev aflyst, da ingen toldmedarbejdere mødte op. Ærgerligt, da DTS Toldudvalg
har et ønske om at komme i dialog med toldmedarbejderne for at høre, hvad der rører
sig i dagligdagen.
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