Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

25. november 2016

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 13.00

Mødested:

Dansk Told & Skatteforbund, Hjalmar Brantings Plads 8, 2100 København Ø

Deltagere:

Kim Andersen, Stine Palmelund, Henrik Michaelsen, Jørn Laursen
og Jan Nørner (sekretær)

Afbud:

Steen Lauridsen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen, formand for Toldudvalget bød velkommen til dagens møde. En speciel
velkomst var der til Stine Palmelund, der er nyt medlem af udvalget.
Kim meddelte endvidere, at der var afbud fra Steen Lauridsen.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Toldudvalget blev enige om følgende tilføjelser til dagsorden:






Nyt
Nyt
Nyt
Nyt
Nyt

punkt
punkt
punkt
punkt
punkt

7: Kompetenceudvikling på toldområdet
8: Tillæg 2016 og 2017
9: Ressourcesituationen i Told
10: DTS Toldudvalgs mødeplan for 2017
11: Indsatsdag i Told

Hidtidige punkter konsekvensrettes.
3.

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




TRYG-Fonden / Rockwoolfonden 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.
Notat om toldmedarbejdernes beføjelse er endnu ikke udarbejdet. Jan Nørner arbejder på sagen, og vil udsende udkast til udvalgets medlemmer, inden notatet
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4.

sendes til underdirektør Preben Buchholtz.
Administrative byrder – input fra udvalget er endnu ikke modtaget, men der arbejdes på det. Vi skal være opmærksomme på forskellen opgavevaretagelsen
mellem legal og illegal vareførsel.

Oversigt over diverse statistikker – materiale udsendt fra Kim Andersen den 11.
november 2016
Toldudvalget drøftede udkast til oversigt over diverse statistikker og oplysninger i øvrigt.
Formålet med oversigten er at lave, dels et orienterende materiale, og dels et materiale
til brug for sammenligning mellem tolden i de nordiske lande.
Der kom input på selve mødet, som tages med i oversigten, og udvalgets medlemmer
blev opfordret til at indsende yderligere til Kim Andersen.

5.

Finanslov 2016 og 2017
Finanslov 2016
Toldudvalget følger løbende implementeringen af Politiforliget og Finanslov 2016 i forhold
til toldområdet. Det være sig både tilførelse af årsværk og udstyr.
Toldudvalget har tidligere modtaget en redegørelse fra toldledelsen.
Ift. anskaffelsen af udstyr følger det aftalte i finansloven, men toldudvalget stiller stadig
spørgsmålstegn i forhold til tilførelsen af 23 årsværk i 2016.
5 årsværk i 2017 er opslået.
Finanslov 2017
Finansloven for 2017 er nu vedtaget, herunder regeringens investeringsplan i forhold til
”Et nyt skattevæsen”. Investeringsplanen indeholder blandt andet tilførsel af ressourcer
til toldområdet samt etablering af ny Toldstyrelse.
Toldudvalget følger udviklingen og vil løbende spørge ind i formelle fora (SU og dialogforum).

6.

Høringsanmodning – Udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen
Toldudvalget har modtaget udkast til ændring af Toldbehandlingsbekendtgørelsen i officiel høring. Udvalget drøftede udkast til høringssvar udarbejdet af Kim Andersen.
Udvalget kom med yderligere input til høringssvaret. Jan Nørner tilretter og sender til
Skatteministeriet. Høringssvaret lægges endvidere på Dansk Told & Skatteforbunds
hjemmeside under Toldudvalget.

7.

Kompetenceudvikling på toldområdet
Tillidsrepræsentanterne i Told har skrevet ud til medarbejderne omkring ønsker til kompetenceudvikling (se mails fra Kim A og AA). Herunder manglende tilmelding til flere
moduler, der ikke bliver oprettet, hvis der ikke er nok tilmeldte til Diplom og Master.
Toldudvalget ser det som en udfordring, at når der fra centralt hold meldes ud om uforbrugte midler, så bliver det ikke fulgt op og gennemført decentralt. Toldledelsen har
meddelt, at også tidsforbruget i forbindelse med kompetenceudviklingen kan være en
udfordring i forhold til bemandingen af vagtplaner.
Hvert år står vi med det samme problem med uforbrugte midler til kompetenceudvikling.
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Toldudvalget opfordrer derfor medarbejderne til, via deres personaleledere, at søge
kompetenceudvikling bredt og på alle uddannelsesniveauer.
8.

Tillæg 2016 og 2017
Tillæg 2016
Tillægsforhandlingerne for 2016 er afsluttet. Det har været et hårdt forhandlingsforløb,
men overordnet set, er der tilfredshed i forhold til resultatet. Stadig et problem med få
midler til mange. Det har desværre ikke været muligt at få udnævnt medarbejdere, der
havde lønnen i forvejen. Preben Buchholtz har i den forbindelse meddelt, at man i indsatsledelsen har aftalt, at der ikke kan ske udnævnelse uden samtidig tildeling af tillæg i
2016. Preben har dog lovet, at der kan tales om denne del igen i forbindelse med tillægsforhandlingerne i 2017.
Tillæg 2017
Toldledelsen har allerede nu indkaldt til sættemøde den 12. januar 2017 ift. tillægsforhandlingerne for 2017. Direktionen har meddelt HSU, at processen for tillægsforhandlingerne i hele SKAT skal ske i 1. halvår af 2017.

9.

Ressourcesituationen i Told
Toldudvalget konkret situationen i København, hvor den Illegale og legale kontrol i København er gået fra 80 til 59 medarbejdere. Dette har alt andet lige en negativ indvirkning på antallet af kontrolaktioner, men ledelsen stiller stadig samme krav til synlighed.
Toldudvalget drøftede, hvorvidt dette er en generel tendens andre steder? Også et problem i forhold til vagtplanerne. Toldudvalget aftalte at undersøge nærmere omkring ressourcesituationen, herunder udviklingen i antallet af kontroller.
Under dette punkt drøftede udvalget også meldingen om, at der er pladsmangel i Padborg og Nørre Alslev. Det må så konstateres, at der er sket en ressourcetilførelse disse
steder. Toldudvalget henviser til arbejdsmiljørepræsentanterne på området.

10.

Toldudvalgets mødeplan 2017
Toldudvalget følgende mødeplan:






11.

2. februar 2017 i Aarhus, Lyseng Alle 1
20. april 2017 i Aalborg
21. juni 2017 Kastrup Lufthavn, Kystvejen
28. september 2017 i Padborg
29. november i DTS, Hjalmar Brantings Plads

Indsatsdag i Told
Told i SKAT har over 2 dage afholdt Indsatsdag for alle toldmedarbejdere. Toldudvalget
hilser som udgangspunkt tiltaget velkommen. Specielt muligheden for at møde kolleger
på tværs af afdelingen er positivt.
Toldudvalget drøftede afviklingen af indsatsdagene, men Toldudvalget vil også gerne
have input, tilbagemeldinger mv. fra toldmedarbejderne i forhold til selve afviklingen af
dagene, herunder indhold mv. Kim Andersen har i den forbindelse udsendt mail til DTS
toldmedarbejderne med opfordring til at indsende bemærkninger og forslag til forbedringer. Modtagne input vil herefter blive taget op med toldledelsen i dialogforum.

11.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
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Frem til afholdelsen af dagens møde, har DTS Toldudvalg udsendt 4 nyhedsbreve i 2016.
Nyhedsbrev nr. 5 forventes udsendt umiddelbart efter dagens møde. Har du/I ikke modtaget nyhedsbrevene, så kontakt formand for DTS Toldudvalg Kim Andersen på mail
kim.k.andersen@skat.dk.
Toldledelsens nyhedsbreve
Generelle:
I 2016 har SKATs toldledelsen udsendt 16 nyhedsbreve og 1 fagligt/e nyhedsbreve.
EUTK:
Der er i skrivende stund udsendt 6 nyhedsbreve fra toldledelsen vedr. EUTK.
DTS Hjemmeside
Toldudvalgets høringssvar, jf. punkt 6, lægges på hjemmesiden. Er der nogen fra tidligere?
Referater fra DTS Toldudvalgs møder bliver løbende lagt på Dansk Told & Skatteforbunds
hjemmeside.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
Kim Andersen har haft følgende indlæg i Dansk Told & Skat:


12.

Hvad siger tillidsrepræsentanterne til ”planen”, om ”Et nyt skattevæsen”
Man kan have brug for en ”løftestang”, om DTS Toldudvalgs deltagelse i møde i
Nordisk samarbejde på toldområdet NTO

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






Toldudvalget drøftede et indlæg på Danske Speditørers hjemmeside med titlen:
Toldkontrollen halter. Udvalget var bekymrede for, at nogle medarbejdere ville
komme i klemme i den forbindelse, og opfordrer ledelsen til at melde ud omkring
dette. Det er grundlæggende DTS Toldudvalgs opfattelse, at det bunder i et generelt ressourcespørgsmål.
Kim Andersen og Niels Gyrsting fra Sluseholmen har repræsenteret DTS på en
konference omkring kopiprodukter. En konference, hvor også politikere og repræsentanter fra erhvervslivet deltog.
I Indsats drøftes der pt. et notat om regler for ”sagstilskæring”. Toldudvalget er
af den opfattelse, at det ikke er det store problem i forhold til Told, men at reglerne selvfølgelig skal respekteres.
Toldudvalget drøftede de nye tilbud om seniorordninger i SKAT. Drøftede generelt, om der er medarbejdere i told, der har de fornødne ”kritiske kompetencer”
for at kunne blive omfattet af reglerne? Der spørges ind til det i SU-fora.

Nyt møde
Næste møde i DTS Toldudvalg er aftalt til den 2. februar 2017. Mødet holdes på Lyseng
Alle i Aarhus.
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