Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

8. februar 2017

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00

Mødested:

SC Aarhus, Lyseng Allé 1, Aarhus

Deltagere:

Kim Andersen, Jørn Rise, Henrik Michaelsen, Stine Palmelund,
Steen Lauridsen, Jørn Laursen og Jan Nørner

Afbud:

Ingen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

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

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

3.

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


4.

Vedr. TRYG-Fonden / Rockwoolfonden blev det aftalt, at Jørn Rise taler med området for donationer i TRYG-Fonden om mulighederne. Herefter afholdes der, inden næste møde i DTS Toldudvalg, møde mellem Jørn Rise, Kim Andersen og Jan
Nørner om det videre forløb i forhold til ansøgning om midler til brug for undersøgelser omkring effekt mv. af toldkontrollen i forhold til sundhed mv. Herunder
drøftelse af, hvilke andre aktører, der kan/skal involveres.

Oversigt over diverse statistikker – materiale udsendt fra Kim Andersen den 11.
november 2016 – Opfølgning
DTS Toldudvalg arbejder stadig med oversigten over diverse statistikker. Når oversigten
med de danske oversigter er færdig, vil den blive videresendt til de øvrige nordiske lande
i Nordisk ToldtjenestemandsOrganisation (NTO), således de kan komme med deres oplysninger/statistikker. Det er så hensigten, at materialet skal danne grundlag for en drøftelse på NTO mødet i oktober måned 2017.
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5.

Ressourcesituationen i Told
Toldudvalget drøftede den umiddelbare ressourcesituation i Told, og kom blandet andet
ind på, at underdirektør Preben Buchholtz i nyhedsbreve har skrevet, at han gerne vil
ansætte flere på området, og at der allerede er flere opslag ude i Told og i departementet. Toldudvalget finder selvfølgelig dette positivt, men at det skal med i betragtningen,
at der ikke sker nyansættelse alle steder, hvor der er naturlig afgang.
Generelt mangler der ressourcer hele vejen rundt i Told, og det kommer til udtryk i forbindelse med håndteringen af de daglige opgaver, herunder behandling af indkomne
efterretninger fra politiet, udlandet mv. Det opleves, at der gentagne gange rykkes rundt
på toldområdets ressourcer i takt med, hvor skiftende fokus er. Men igen har Toldudvalget noteret sig, at der også sker tilførelse af ressourcer til området. Det er Toldudvalgets
opfattelse, at toldledelsen har et ønske om at uddanne generalister i stedet for specialister på toldområdet, for at kunne anvende ressourcerne bredt.
Toldudvalget drøftede anvendelsen af vikarer i forbindelse med håndtering af sagspukler
mv. Det er udvalgets opfattelse, at ledelsen bør forsøge at anvende frivilligt overarbejde
i stedet for, idet der således kan spares ressourcer i forbindelse med oplæring af vikarer,
der ikke er ”produktionsmodne” fra start.
Ledelsen i Indsats har endnu ikke udsendt lønbudgetter fordelt på de enkelte afdelinger.
Lønbudgettet har alene været drøftet overordnet på SU-møde, men fordelingen af lønmidlerne udestår.
Jørn Rise har haft møde med afdelingschef Andreas Berggren fra departementet, hvor
bl.a. toldområdet blev drøftet. Der er Andreas Berggrens holdning, at der vil være et
styrket fokus på lige præcis toldområdet grundet den bevågenhed der allerede er, og
som vil komme i forhold til relationerne til EU og opfyldelse af de krav, der stilles herfra
– eksempelvis antallet af kontroller på legal vareførsel, overholdelse af forordninger mv.
Det er fornemmelsen, at departementet tager mere og mere over på toldområdet.
I forlængelse af ovenstående drøftede Toldudvalget, om udvalget skulle invitere ny chef
på toldområdet (ICT) i departementet, Mads Udby Olesen, til et møde, hvor området
udviklingen mv. kunne drøftes. Eventuelt kombineret med et virksomhedsbesøg og
rundvisning i Kastrup Lufthavn. Jørn Rise tager kontakt til Mads Udby Olesen og aftaler
nærmere.
Toldudvalget følger området.

6.

Implementering af ny Toldstyrelse (FL 2017 og ”Et nyt skattevæsen”)
Da der ikke var kommet konkrete udmeldinger omring status mv. på implementeringen
af ny Toldstyrelse, blev punktet udskudt til næste møde.

7.

Finanslov 2016 – Opfølgning
Toldudvalget følger stadig implementeringen af Finanslov 2016 på toldområdet. Der er
stadig fokus. Det er stadig Toldudvalgets opfattelse, at der i 2016 stadig ikke er tale om
reel tilførelse af 24 årsværk, da nogle af disse er rekrutteret internt fra andre steder i
Told. Toldudvalget følger stadig udviklingen.
I forhold til tilførelsen af årsværk i 2017, ser ud til at foregå via reel ekstern rekruttering.

8.

Tillæg 2017 – status
Toldudvalget drøftede den umiddelbare status på området. Der pågår stadig drøftelser
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med direktør Jim Sørensen omkring fastsættelse af tillægspuljen, hvor det indtil nu har
været Jims holdning, at han alene vil udmønte 0,5% af lønsummen til varige tillæg, mod
det i direktionen maksimalt aftalte på 1% af lønsummen. Der pågår således stadig forhandlinger med personaleorganisationerne.
I forhold til den konkrete tillægsproces i Told, blev dette alene drøftet på et overordnet
plan, idet udvalget må afvente den aftalte overordnede plan for hele forretningsområdet
Indsats.
9.

Kompetenceudvikling på toldområdet
Toldudvalget drøftede det materiale, der var udsendt i forbindelse med seneste SU-møde
i Indsats, og hvor midlerne til kompetenceudvikling i 2017 var fordelt på de enkelte afdelinger.
Det kunne konstateres, at der var en stor nedgang i midlerne til kompetenceudvikling på
toldområdet (Told og UCC), således der kun er halvdelen af midlerne afsat i 2016 til rådighed i 2017. Spørgsmålet har været rejst overfor indsatsdirektør Jim Sørensen, og han
har tilkendegivet, at der er tale om et budget og der vil være de nødvendige midler til
kompetenceudvikling.
Toldudvalget savner stadig et katalog over mulighederne for kompetenceudvikling i Told
– både i forhold til efter- og videreuddannelse, herunder kurser af praktisk karakter
(hands on kurser). Det kunne være rart for toldmedarbejderne at kende mulighederne
FØR de skal fremsætte ønsker i forbindelse med PULS-samtalerne. Her kunne man med
god gevinst bruge det tidligere kursuskatalog, som senest har været udsendt i sidste
nyhedsmail fra toldledelsen i forbindelse med PULS.
Jan Nørner taler med faglig sekretær Anette Albrechtsen i DTS sekretariat om dette.

10.

Notater om toldmedarbejdernes beføjelser og administrative byrder
Toldmedarbejdernes beføjelser
Jan Nørner arbejder stadig med notatet omkring toldmedarbejdernes beføjelser.
Toldmedarbejdernes administrative byrder
Jan Nørner efterlyste input fra medlemmerne af toldudvalget vedr. spørgsmålet omkring
toldmedarbejdernes administrative byrder, herunder konkrete eksempler.

11.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldledelsens nyhedsbreve
Generelle:
I 2016 har SKATs toldledelse udsendt 18 nyhedsbreve og 1 fagligt nyhedsbrev.
I skrivende stund har SKATs toldledelse udsendt 4 nyhedsbreve i 2017.
Tidligere blev organisationerne orienteret omkring indholdet i nyhedsbrevene, inden det
blev udsendt officielt. Dette ønskes genindført.
EUTK:
I 2016 har SKATs toldledelse udsendt 7 nyhedsbreve vedr. EUTK.
Fra og med 2017 vil orientering omkring EUTK fremgå af toldledelsens generelle nyheds-
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breve, og eventuelt via informationer fra ImplementeringsCenter for Told (ICT).

DTS Hjemmeside
Følgende er blevet lagt på DTS hjemmeside:



Høringssvar til Høring over udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen,
28. november 2016.
Høringssvar til Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven (FE’s adgang til oplysninger om flypassagerer og
ændring af FE’s forpligtelse til sletning af oplysninger), 27. januar 2017.

Referater fra DTS Toldudvalgs møder bliver løbende lagt på Dansk Told & Skatteforbunds
hjemmeside.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
Artikel i seneste blad om de fysiske rammer i Nørre Alslev m.fl., samt læserindlæg fra
Kim Andersen om ytringsfrihed.
12.

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












Toldudvalget drøftede en konkret medlemshenvendelse gående på en konkret
episode i forbindelse med en grænsekontrol, her politiet havde anmodet toldmedarbejderne om at ”trække sig”, herunder politiets håndtering af situationen.
Forslag fra medlem om, at alle nye hunde skal være narkohunde.
Forespørgsel fra medlem omkring prioriteringen af toldmedarbejdernes sikkerhed
i forbindelse med kontrol efter terrorprodukter (bomber, materiale til fremstilling
af bomber, våben mv.)
Toldudvalget efterspørger status på arbejdet med turnusanalysen i Told. Der
spørges ind til det via dialogforum.
Toldudvalget drøftede håndteringen af TR-tid. Håndteres forskelligt. For nogle tages der tid ud til TR-arbejdet og andre ikke. Tages fuldt med på projekter, hvilket
alt andet må betyde, at der på papiret iværksættes flere projekter end der rent
faktisk er tid til. Spørgsmålet er taget op i SU-Indsats. Da det er en generel udfordring, tages det op af DTS sekretariat.
Drøftede en konkret udfordring omkring opnåelse af måltal på fysiske kontroller,
hvor der samtidig er tilknyttet alt for få ressourcer. Dette betyder et alt for stort
pres på den medarbejder, der sidder med området. Dog skulle der være tilknyttet
en elev nu også.
Toldudvalget drøftede beslag af 2,7 mio. cigaretter i Padborg. I henhold til EUreglerne er producenten af cigaretterne forpligtet til at betale en afgift til SKAT til
brug for toldarbejde. Toldudvalget spørger ind til dette hos underdirektør Preben
Buchholtz.
Toldudvalget drøftede spørgsmålet omkring nordisk udveksling, og de udfordringer der er opstået som følge af, at udbetalte stipendier er skattepligtige, har
bragt deltagerne i en uhensigtsmæssig situation. Underdirektør Preben Buchholtz
har opfordret til, at man kommer til ham, hvis man ønsker udveksling, og at man
ad den vej finder en løsning.

Nyt møde
Næste ordinære møde i DTS Toldudvalg er tidligere aftalt til den 20. april 2017. Mødet
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afholdes i Aalborg.
13.

Møde med toldmedarbejderne i Aarhus
Toldudvalget havde besøg af en række toldmedarbejdere fra Aarhus, og følgende emner
blev bla. drøftet:



Processen omkring flytningen af tariferingscentret
Etablering af ny Toldstyrelse
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