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REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Formand for DTS Toldudvalg, Kim Andersen, bøde velkommen til dagens møde. Meddelte, at der ikke var afbud til dagens møde.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Under dette punkt besluttede DTS Toldudvalg, at der til næste møde indsættes et dagsordenspunkt omkring ”administrative byrder” i forbindelse med toldmedarbejdernes udførelse af opgaverne.
Den udsendte dagsorden blev herefter godkendt.

3.

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


4.

Emnet ”TRYG-Fonden” i forhold til ansøgning om midler til brug for undersøgelser
har stadig ikke været drøftet med forbundsformand Jørn Rise. Jan Nørner taler
med Jørn Rise om tidspunkt for et møde om emnet. Kim Andersen og Jan Nørner
tager mødet med Jørn Rise.

Opfølgning på reorganiseringen i Told, herunder organiseringen af EUTK (UCC)
Toldledelsen har løbende udsendt nyhedsbreve med oplysninger omkring reorganiseringen samt implementeringen af EUTK i Told. Herunder orientering om ændringer i ledelseslaget.
Toldudvalget hilser den løbende information velkommen, og det er udvalgets opfattelse,
at der ikke er større problemer.
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I forhold til etableringen af Told 20 og Told 21, hvor der blev overført medarbejdere fra
andre områder i Indsats, har det selvfølgelig været en udfordring for de berørte medarbejdere, idet de blev overflyttet til helt nye opgaver, og med en meget kort tidsmæssig
margin. Den første periode, hvor der var opgaver til alle, forløb uden de helt store problemer, men fra den 1. maj 2015, hvor opgaverne var få, og de opgaver der var, var i
flere tilfælde helt nye i forhold til de opgaver de pågældende havde udført indtil da, ligesom opgaverne var mere komplekse og krævede langt mere forståelse for tingen. Endvidere har en del af medarbejderne været udlånt til andre opgaver inden- og udenfor Told,
igen, opgaver, hvor de pågældende ikke havde de fornødne kompetencer, men også til
opgaver, hvor der var tale om frivillighed. Der er nu opfattelsen, at der er ved at ”komme lidt styr på tingene”, så DTS Toldudvalg er fortrøstningsfulde vedrørende denne del.
Hele implementeringen af og de nye opgaver med EUTK har nogle steder afstedkommet,
at medarbejdere vælger at gå tidligere på pension. Dette er selvfølgelig utilfredsstillende
i forhold til det tab af kompetencer det afstedkommer. Nogle vælger at gå på pension
tidligere end de egentlig havde planlagt.
Den positive vinkel på førnævnte udvikling er, at det bidrager til det generationsskifte,
som tolden alligevel står overfor. Men der skal jo også være medarbejdere til at lære de
nye op.
DTS Toldudvalg er helt klar over, at EUTK er en ny og bundet opgave, og at der derfor
skal findes løsninger mv. Toldudvalget har derfor også et ønske om at bidrage de steder,
hvor ledelsen ønsker dette. Herunder via deltagelse i dialogmøder og SU.
DTS Toldudvalg vil fortsat følge udviklingen, og emnet tages med som punkt på de
kommende møder i udvalget.
5.

Opfølgning på Finanslov 2016
DTS Toldudvalg har et ønske om at følge implementeringen af de yderligere ressourcer
der blev bevilget i forbindelse med Finanslov 2016.
Toldudvalget kan konstatere, at det er vanskeligt at følge den løbende rekruttering af
yderligere med arbejdere (6 toldere med tjenestehund, 7 toldere til øget toldkontrol og
10 toldere til analysebaseret toldkontrol). Toldudvalget er bekymret for, om de stillinger,
der opslås i henhold til finansloven, og besættes med interne ansøgere gør, at de stillinger interne ansøgere efterlader, ikke bliver genbesat? Toldudvalget finder, at det ville
være et godt emne at rejse i SU Indsats. Jan Nørner taler med Fælles TR i Indsats, Jan
Magnusson, om denne del.
Ift. anskaffelse af udstyr (mobilt scanningsudstyr og mobile toldkontorer) i perioden
2016 til 2019, ser det ud til at finanslovsbevillingerne følges. Uanset dette, bør denne del
også tages med til SU Indsats.

6.

Finanslov 2017
DTS Toldudvalg havde en indledende drøftelse i forhold til arbejdet med Finanslov 2017.
Udvalget hæftede sig specielt ved Skatteministerns udmeldinger om at lave en ”investeringsplan” for SKAT.
Folketinget og ministeriernes arbejde med finansloven er i skrivende stund kun i sin indledende fase, ligesom forhandlingerne omkring SKATs investeringsplan først indledes
efter sommerferien. DTS Toldudvalg har derfor ikke noget konkret at tage udgangspunkt
på nuværende tidspunkt.
DTS Toldudvalg hæfter sig dog ved, at skatteministeren har meddelt, at investeringsplanen væsentligt vil omhandle ejendomsvurderings-, inddrivelses- og EUTK-området. Der-
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udover er det meddelt, at drøftelser omkring yderligere ressourcer (årsværk) til SKAT,
også er en del af planen. Ingen, intet konkret.
DTS Toldudvalg følger – som i tidligere år, udviklingen nøje, og er i den forbindelse løbende i dialog med forbundsformand Jørn Rise, der som udgangspunkt har kontakten til
det politiske niveau. Udvalget vil endvidere i arbejdet med Finanslov 2017 gøre brug af
diverse planer og rapporter – Gennemsigtighedsrapporter, Kontrolaktivitetsplaner mv.
7.

Toldmedarbejdernes beføjelser
DTS Toldudvalg har nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Kim Andersen og Jan Nørner,
der skal lave et udkast til et inspirationsnotat, der skal fremsendes til underdirektør Preben Buchholtz. Arbejdsgruppen har endnu ikke været samlet, men dato for dette er nu
fastsat til torsdag, den 11. august 2016. Udkastet sendes til øvrige medlemmer af DTS
Toldudvalg, inden det endeligt sendes til Preben B. Toldudvalgets medlemmer opfordres
endvidere til at komme med input til Kim Andersen og Jan Nørner.

8.

Opfølgning på arbejdet med Værnemidler
Dansk Told & Skatteforbund har på opfordring fra DTS Toldudvalg sat spørgsmålet om
toldmedarbejdernes værnemidler på dagsordenen til HSU-mødet den 28. juni 2016. Årsagen hertil er, at udvalget ikke finder der i forbindelse med behandlingen i SU Indsats
har været en fyldestgørende behandling af emnet, herunder DTS Toldudvalgs indstilling i
den forbindelse. Toldudvalget afventer tilbagemeldingerne fra dagens HSU-møde.

9.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
DTS Toldudvalg har indtil videre udsendt 2 nyhedsbreve i 2016. Nyhedsbrev nr. 3 forventes udsendt umiddelbart efter dagens møde.
DTS Toldudvalg drøftede i den forbindelse udformningen af nyhedsbrevene, herunder de
underliggende links til diverse oplysninger. Nyhedsbrevene er i dag bygget op på den
måde, at det direkte toldudvalgsrelaterede nyheder står øverst i nyhedsbrevet. Udvalget
lod det være op til Kim Andersen at vurdere, hvorvidt udformningen af nyhedsbrevene
fremover skal ændres.
Toldledelsens nyhedsbreve
Frem til afholdelsen af dagens møde i DTS Toldudvalg, har toldledelsen udsendt følgende:
Generelle
I 2016 har toldledelsen udsendt 10 nyhedsbreve samt 1 fagligt nyhedsbrev.
EUTK
Der er i skrivende stund udsendt 3 nyhedsbreve fra ledelsen vedr. EUTK.
DTS Hjemmeside
Referater fra DTS Toldudvalgs møder bliver løbende lagt på Dansk Told & Skatteforbunds
hjemmeside.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
Alt efter udfaldet af dagens behandling i HSU omkring Værnemidler, overvejer DTS Told-
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udvalg at udfærdige en artikel omkring emnet. Artiklen kan ligeledes lægges på DTS
hjemmeside.
Andet
Intet under dette punkt.
10.

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















Tillæg 2016. Kim Andersen arbejder for tiden med at tilrette lønlister, der vil blive
udsendt til DTS TR i tolden. Toldudvalget drøftede endvidere, hvilken delegation
tillidsrepræsentanterne i tolden stiller med til forhandlingerne. Kim skriver ud til
DTS TR i tolden om denne del. I forhold til tidsplan, kriterier mv. på toldområdet,
så sørger Jan Nørner for at tilrette denne del på forbundets hjemmeside.
SKAT har nu offentliggjort Gennemsigtighedsrapporten for 2015. Rapporten indeholder afrapporteringer fra toldområdet omkring antallet af kontroller og beslag
mv. Toldudvalget overvejer, hvorvidt afrapporteringerne giver anledning til særlige tiltag.
SKAT har udsendt ”Adfærdskodeks” via intranettet. Toldudvalget opfordrer medlemmerne til at læse og sætte sig ind i rapporten/regelsættet.
Organisationernes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har afholdt uformelle frokostmøder med toldmedarbejderne i Frihavnen, på Kystvejen
og i ankomsthallen. På disse møder tages emner op, som medarbejderne finder
relevante, eksempelvis den nyligt afholdte afstemning omkring arbejdstidsreglerne for DTS-medarbejderne. Møderne afholdes i respekt for varetagelsen af de
daglige arbejdsopgaver i øvrigt. Toldudvalget opfordrer øvrige lokationer til gøre
brug af metoden.
DTS Toldudvalg drøftede kort og overordnet toldledelsens ønske om at få lavet en
”hemmelighedsvurdering” af medarbejderne i tolden. Toldudvalget følger udviklingen/emnet, men opfordrer også til, at medarbejderne i Told er rolige og åbne
omkring denne del.
Jan Nørner orienterede om, at der afholdes møde i Nordisk Told Organisation
(NTO) i dagene 6. – 8. september 2016. DTS Toldudvalg vil være repræsenteret
ved Kim Andersen og Jan Nørner.
DTS Toldudvalg drøftede status på Uniformsudvalgets arbejde, herunder foretagelse af en brugerundersøgelse blandt medarbejderne. Kim Andersen meddelte
endvidere, at indkøb af uniformsgenstande skal i nyt udbud, og det er planen, at
førnævnte undersøgelse foretages inden udbuddet.
Henrik Michaelsen orienterede om, at toldmedarbejderne igen, og pr. 1. oktober
2016, kan inddrive penge fra borgere på vej ud af landet. Der arrangeres kurser i
den forbindelse, ligesom der indføres IT-understøttelse.
Steen Lauridsen oplyste, at politiet ved grænsen ikke vil gøre brug af toldmedarbejdernes hunde. Kun gøre brug af deres egne, der så i de konkrete tilfælde tilkaldes. Dette er blevet meddelt skriftligt. Kim Andersen bringer spørgsmålet op
overfor Preben Buchholtz. Spørgsmålet er, om det alene er en udfordring ved
grænsen mod Tyskland, eller om det er en generel holdning hos Politiet.

Nyt møde
Næste møde i DTS Toldudvalg er aftalt til den 29. september 2016. Mødet afholdes i
Padborg.
11.

Møde med toldmedarbejderne i Kastrup Lufthavn
DTS Toldudvalg havde inviteret toldmedarbejderne på Kystvejen og Lufthavnen til at
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komme og hilse på udvalget. Herunder få information om udvalgets arbejde og mulighed
for at stille konkrete spørgsmål. Flere toldmedarbejdere mødte op, og følgende emner
blev berørt:






Situationen omkring den permanente grænsekontrol, herunder samarbejdet mellem Told, Politi og Hjemmeværn. Har det en positiv indvirkning på toldkontrollen?
Dette var ikke umiddelbart opfattelsen.
Snitfladerne mellem legal og illegal fysisk kontrol, herunder ressourceanvendelsen på de enkelte lokationer.
Effekten af intelligent og risikobaseret toldkontrol, specielt i forbindelse med fysisk varekontrol.
Samarbejdet med Døgntjenesten.
Registrering af tid på administration, transport mv. i forbindelse med opgavevaretagelsen.
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