Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

29. september 2016

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00

Mødested:

Tolden i Padborg, Toldbodvej 8, 6330 Padborg

Deltagere:

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

Afbud:

Ingen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen bød velkommen til dagens møde. Meddelte, at der ikke var afbud til mødet.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
DTS Toldudvalg besluttede at udvide dagsordenen med et nyt punkt 13.: Værnemidler.
Øvrige punkternumre konsekvenstilrettes.
Den tilrettede dagsorden blev herefter godkendt.

3.

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


4.

Emnet ”TRYG-Fonden” i forhold til ansøgning om midler til brug for undersøgelser
omkring effekt mv. af toldkontrollen har stadig ikke været drøftet med forbundsformand Jørn Rise. Jan Nørner taler med Jørn Rise om tidspunkt for møde, hvor
emnet kan drøftes. Fra DTS Toldudvalg deltager Kim Andersen og Jan Nørner til
mødet.

Toldmedarbejdernes ”administrative byrder”
På seneste møde i DTS Toldudvalg blev det besluttet, at tage punktet omkring toldmedarbejdernes tidsforbrug på ”administrative byrder”, eksempelvis i form af registreringer i
systemer mv. på dagsordenen til dagens møde.
Udvalget drøftede de konkrete administrative opgaver toldmedarbejderne har i forbindelse med kerneopgaverne. Udvalget besluttede at lave en oplistning af de områder, hvor
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udvalget ser der er udfordringer – primært i forbindelse med den legale varekontrol, understøttet af konkrete eksempler, tidsforbrug mv. Udvalget er opmærksom på, at kan
være lovmæssige regler, hensyn til retssikkerheden mv., der skal tages højde for.
Udvalget drøftede endvidere udfordringen i form af transporttid i forbindelse med fysiske
kontroller.
Udvalgets medlemmer indsender eksempler med nærmere beskrivelse af den administrative opgave, transporttid mv. i forbindelse med varetagelsen af kerneopgaverne til
Jan Nørner. Jan vil herefter lave et samlet notat, der kan tages op med toldledelsen. Kim
Andersen og Jan Nørner tager endvidere en snak med forbundsformand Jørn Rise i forhold til, om problemstillingerne skal rejses i SU-systemet?
5.

Opfølgning på organisering og implementering af EUTK (UCC)
DTS Toldudvalg drøftede status mv. i forhold til organiseringen og implementeringen af
EUTK. Det er stadig udvalgets opfattelse, at der ikke er problemer i forhold til implementeringen mv.
Udvalget konstaterede, at i henhold til det oplyste, er implementeringsopgaven forankret
i Implementeringscentret for told (ICT) i Udviklingsstyrelsen.
De økonomiske forhold omkring EUTK blev behandlet under punkt 7.

6.

Opfølgning på Finanslov 2016
Toldledelsen har udsendt, dels et nyhedsbrev, der orienterer omkring tilførelse af materiel, og dels et notat, hvor der redegøres for tilførelse af årsværk.
DTS Toldudvalg hilser orienteringen velkommen, men stiller sætter stadig spørgsmålstegn i forhold til den reelle ressourcetilførelse af årsværk. Dette begrundet i, at der både
er sket ekstern og intern rekruttering til de 23 stillinger (årsværk), der tilføres i 2016.
DTS Toldudvalg kontakter underdirektør Preben Buchholtz for nærmere redegørelse omkring implementeringen af årsværksdelen i Finanslov 2016.
I forhold til anskaffelse af materiel, havde DTS Toldudvalg ingen bemærkninger.

7.

Finanslov 2017, herunder implementeringen af ”Et nyt Skattevæsen” på toldområdet – Ny Toldstyrelse
DTS Toldudvalg ser meget positivt på de tiltag, der er fremlagt i forbindelse med regeringens forslag til ”Et nyt skattevæsen”, herunder forslag til etablering af en ny toldstyrelse.
Toldudvalget havde en generel og overordnet drøftelse omkring det udmeldte og konstaterede i den forbindelse, at det udmeldte rejser flere spørgsmål end svar. Selvfølgelig
henset til, at der er tale om et overordnet forhandlingsoplæg fra regeringens side. Specielt den økonomiske ramme og fordelingen mellem flere ressourcer (medarbejdere), øget
driftsbevilling i øvrigt samt anskaffelse af ny IT.
Med respekt for den involvering og behandling, der vil ske i det formelle SU-system i
SKAT og Skatteministeriets Departement, vil DTS Toldudvalg følge udviklingen og komme med input i de fora, hvor der er muligheder for dette.

8.

Toldmedarbejdernes beføjelser
Kim Andersen og Jan Nørner har haft møde, hvor der blev udarbejdet en skitse til et inspirationsnotat omkring toldmedarbejdernes beføjelser. Både omkring nugældende re-
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gelsæt samt ønsker til fremtidige nye/udvidede beføjelser. Det er aftalt, at Jan Nørner
renskriver notatet og sender det til høring blandt DTS Toldudvalgs medlemmer. Det endelige notat sendes til underdirektør Preben Buchholtz, hvorefter der anmodes om afholdelse af et møde, hvor inspirationsnotatet kan drøftes.
9.

HEM-Vurdering – Sikkerhedsvurdering i Told
DTS Toldudvalg drøftede de udfordringer, der har været i forbindelse med udmelding og
gennemførelse af sikkerhedsvurderingen af medarbejderne i Told. Herunder processen
omkring udarbejdelsen af ledelsens nyhedsbrev omkring proces mv.
DTS Toldudvalg glad for den involvering af tillidsrepræsentanterne der har været i forbindelse med formuleringen af førnævnte nyhedsbrev, og er som udgangspunkt tilfredse
med de udmeldinger, der er kommet.
Toldudvalget er stadig usikre på, hvordan medarbejdere, der af den ene eller anden årsag ikke kan blive sikkerhedsgodkendt, vil blive behandlet, udmeldingen i nyhedsbrevet
til trods. Dette har også givet sig udtryk i de henvendelser fra toldmedarbejderne, der
allerede er kommet og som viser, at der er en utryghed.
Endvidere er det ikke helt tydeligt for DTS Toldudvalg, om det er samtlige medarbejder i
afdelingen Told, der skal sikkerhedsgodkendes, eller om der er tale om særlige områder/enheder? Der spørges ind til dette i de respektive dialogfora.
Toldudvalget Drøftede hvilke udfordringer, der har været… Nyhedsbrev (det endelige).
Har skabt en del usikkerhed – uanset nyhedsbrevet – og afsnittet omkring minus godkendelse.
Toldudvalget vil følge udviklingen i processen og anbefaler, at i de tilfælde, hvor medarbejdere, der ikke kan sikkerhedsgodkendes, tages der kontakt til tillidsrepræsentanterne
og eventuelt Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat.

10.

APV/MTU
Ledelsen har orienteret HSU i SKAT om, at det er besluttet at udskyde den planlagte
APV/MTU i SKAT. Dog er der åbnet op for, at der rundt om kan foretages ”mini”
APV/MTU’er, hvor det findes formålstjenligt.
DTS Toldudvalg drøftede ledelsens beslutning og konkluderede, at som følge af forslag til
helt nu organisering af SKAT, med opdeling i separate styrelser, giver det god mening at
udskyde. Skulle der være steder, hvor der er problemer hører Dansk Told & Skatteforbunds tillidsrepræsentanter på området gerne om det.

11.

Turnusanalyse i Told
Det er fra centralt hold meddelt, at igangværende turnusanalyser i SKAT, som følge af
forslag til ny organisering mv., stilles i bero. Dog er det oplyst, at grundet turnusanalysen i Told er så langt fremskreden, så videreføres denne proces.
Dialogforum i Told har derfor spurgt underdirektør Preben Buchholtz om, hvorvidt er var
materialet som tillidsrepræsentanterne kunne se og/eller orienteres om? Svaret hertil
var, at når toldledelsen har modtaget materialet vil det blive videresendt til de faglige
organisationer.

12.

Udarbejdelse af udtalelse til Justitsministeriets Strafferetskontor vedrørende
udkast til lovforslag (se Kim Andersens mail af 14. september 2016)
Kim Andersen har den 14. september 2016 sendt forslag til udtalelse til Justitsministeriets Strafferetskontors høring af udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, lov om
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fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum,
offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.).
DTS Toldudvalg godkendte det sendte forslag, der herefter officielt og via Dansk Told &
Skatteforbunds sekretariat, sendes til Justitsministeriet.
Formålet med udtalelsen er at påpege, at SKATs toldmedarbejdere i forbindelse med
deres kontrol af varer mv., også er en del af de medarbejdergrupper lovforslaget er
møntet på. Lovforslaget hilses derfor velkomment.
13.

Værnemidler – opfølgning
Sagen omkring toldmedarbejdernes værnemidler har nu været til behandling i HSU i
SKAT, uden at dette – trods gode argumenter fra medarbejdersiden i HSU, ændrede på
ledelsens indstilling.
DTS Toldudvalg har i den forbindelse modtaget en henvendelse fra medarbejdersiden i
tolden. Toldudvalget havde i den forbindelse en drøftes af, hvad der nu kunne gøre i
denne sag, og udvalget besluttede, at drøfte den eventuelle videre proces med forbundets sekretariat.
DTS Toldudvalg havde under dette punkt endvidere en diskussion om, hvorvidt forsøg
med etablering af ”blå blink” på nyindkøbte biler mv. ville blive gennemført. Udvalget
har hørt, at dette forsøg ikke bliver gennemført? DTS Toldudvalg tager kontakt til underdirektør Preben Buchholtz vedrørende dette.

14.

NTO-mødet i Finland, 6. – 8. september 2016
Det årlige møde i Nordins Toldtjenestemands Organisation (NTO) blev afholdt i dagene
6. – 8. september 2016 i Helsinki, Finland. Forbundsformand Jørn Rise, Kim Andersen og
Jan Nørner repræsenterede DTS Toldudvalg ved mødet, der primært fungere som et forum, hvor der erfaringsudveksles mellem landene.
Kim Andersen og Jan Nørner refererede fra mødet, og kom i den forbindelse bla. ind på
følgende:









Flere af de nordiske lande er udsat for strukturændringer, og der er en tydelig
tendens til, at politikerne og toldledelserne i de nordiske lande finder inspiration
hos hindanden. Derfor er der også enighed bland de nordiske toldorganisationer,
at samarbejdet på tværs af landene er gavnligt og nødvendigt. Vi kan alle lære af
hinanden.
Ressourcerne på toldområdet i de nordiske lande er presset, og i stort set alle
lande er der – eller har der indtil nu været, tale om reduktioner. I nogle lande er
der dog fremadrettet stillet tilførelse af ressourcer i udsigt. Eksempelvis i Danmark som følge af ”Et nyt skattevæsen”.
Brugen af værnemidler varierer i de nordiske lande, hvor blandt andet indkøb af
peber-spray til beskyttelse vinder ind.
Der er store forskelle i de lønstigninger, der aftales i de enkelte lande. Her kan
det blot konstateres, at Danmark halter noget efter, når der isoleret ses på de
procentvise generelle lønstigninger.
Verdensbankens måling og globale rangering af logistikken knyttet til international handel, og hvor toldområdet er en af 6 områder, der indgår i målingen. Her
har Danmark fra 2014 til 2016 fastholdt sin placering som nr. 17.
Orientering om Finlands arbejde med skibskontrol.

På NTO-mødet blev det endvidere vedtaget, at der udarbejdes et FAKTAARK, hvor relevante forhold, måltal, ressourcer m.v. i de enkelte nordiske lande kan oplistes og sammenlignes. Det er Danmark (Kim Andersen), der har påtaget sig opgaven med at udarbejde skema, som de enkelte lande så skal komme med bidrag til.
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15.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
Frem til afholdelsen af dagens møde, har DTS Toldudvalg udsendt 3 nyhedsbreve i 2016.
Nyhedsbrev nr. 4 forventes udsendt umiddelbart efter dagens møde.
Toldledelsens nyhedsbreve
Generelle:
I 2016 har SKATs toldledelse udsendt 14 nyhedsbreve og 1 fagligt nyhedsbrev.
EUTK:
Der er i skrivende stund udsendt 5 nyhedsbreve fra toldledelsen vedr. EUTK.
DTS Hjemmeside
Referater fra DTS Toldudvalgs møder bliver løbende lagt på Dansk Told & Skatteforbunds
hjemmeside.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
Kim Andersen er blevet bedt om at komme med indlæg til DTS Bladet Dansk Told & Skat
omkring regeringens investeringsplan i SKAT – Et ny skattevæsen, på toldens område.
Kim Andersen laver endvidere en artikel til DTS Bladet Dansk Told & Skat om NTOmødet i Finland.
Andet
DTS Toldudvalg noterede sig, at DR Penge havde haft en udsendelse, hvor varemærkeforfalskning var emnet. Positivt at der skabes fokus…

16.

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







Toldudvalget drøftede en konkret henvendelse vedr. kontrolfaciliteter og arbejdsvilkår i øvrigt i Billund Lufthavn.
Preben Buchholtz har oplyst, at der er uforbrugte midler til kompetenceudvikling.
Medarbejdere, der ønsker uddannelse mv. skal tage kontakt til sin funktionsleder.
Tolden har igangsat en undersøgelse hos medarbejderne omkring uniformering.
DTS Toldudvalg ser frem til at modtage resultatet af undersøgelsen.
DTS Toldudvalg drøftede overordnet løn, lønbudget og lønforbrug i Told (materiale fra SU-Indsats).
Jørn Laursen orienterede om udfordringer der er i scanner-teamet i forhold til
bemandingen af vagplanerne. Et ressourcespørgsmål.
Kim Andersen orienterede om status på tillægsforhandlingerne i Told. Forhandlingerne med ledelsen foregår den 18. og 31. oktober 2016.

Nyt møde
Næste møde i DTS Toldudvalg er aftalt til den 25. november 2016. Mødet afholdes i DTS
på Hjalmar Brantings Plads i København.

Dansk Told & Skatteforbund * DTS Toldudvalg

Side: 5

17.

Møde med medarbejderne i Tolden i Padborg
DTS Toldudvalg havde inviteret toldmedarbejderne i Padborg til at komme og hilse på
udvalget. Herunder få information om udvalgets arbejde og stille konkrete spørgsmål.
Enkelte toldmedarbejdere havde taget imod invitationen og følgende emner bl.a. blev
berørt:




Ledelsens beslutning omkring brugen af værnemidler.
Arbejdstidsmæssige forhold, herunder diskussion omkring normperioder.
Pensionsmæssige forhold.
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