Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

21. juni 2017

Mødetidspunkt:

10.00 – 15.00

Mødested:

Kystvejen, Kastrup Lufthavn

Deltagere:

Kim Andersen, Stine Palmelund, Henrik Michaelsen og Jan Nørner

Afbud:

Steen Lauridsen og Jørn Laursen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen bøde velkommen til dagens møde. Meddelte, at der var afbud fra Jørn
Rise, Jørn Laursen og Steen Lauridsen.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Toldudvalget besluttede at indføje nyt punkt 6: Tillæg 2017.

3.

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





TRYG-Fonden / Rockwoolfonden. Det er stadig Toldudvalgets plan, at der tages
en drøftelse med Jørn Rise i forhold til ansøgning om midler til undersøgelse omkring effekt mv. af toldkontrollen i forhold til sundhed mv.
Jan Nørner arbejder stadig med notat om toldmedarbejdernes beføjelser, der skal
sendes til toldledelsen, men at det bør afvente ny etableringen af ny toldledelse i
Ny Toldstyrelse.
Der arbejdes videre med at danne et billede af omfanget af toldmedarbejdernes
administrative opgaver (registreringer mv.) – specielt med fokus på lofthavnstolderne.
I forlængelse af drøftelserne på seneste møde om seniorordninger i SKAT, har
Toldudvalget et ønske om, at der lægges materiale på DTS hjemmeside om mulighederne for ordninger mv. Jan Nørner taler med redaktør Ole Pedersen om
hjemmeside.

Toldudvalget besluttede at lave et sagskatalog, hvor udestående sager/opgaver oplistes.
Kim Andersen udarbejder udkast.
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4.

Ny Toldstyrelse
DTS Toldudvalg drøftede med udgangspunkt i overskrifterne ”Hvad ved vi?”. ”Hvad vil vi
gerne vide?” og ”Det videre forløb”, udmeldingen omkring Ny Toldstyrelse.
Hvad ved vi?




Der etableres en Toldstyrelse med hovedkontor i Aarhus. Derudover vil Toldstyrelsen være fysisk til stede følgende steder:
o Køge
o København (Lufthavnen/Kastrup og Frihavnen/Nordhavn)
o Nørre Alslev
o Rønne
o Aalborg (Lufthavnen/Grønlænder havnen)
o Hirtshals
o Frederikshavn
o Aarhus Havn
o Billund
o Esbjerg
o Padborg
Der etableres en juridisk enhed i toldstyrelsen.

Hvad vil vi gerne vide?








Hvornår forventes ny direktørstilling for Toldstyrelsen at blive besat?
Hvordan vil ledelsesorganisationen se ud i Toldstyrelsen?
Hvordan her man tænkt sig at organiseringen af opgaverne i den nye Toldstyrelse
skal være, herunder
o Hvilke opgaver skal ligge hvor?
o Hvor skal medarbejderne i fysisk legal varekontrol møde ind henne?
o Hvor skal medarbejderne i smuglerikontrollen møde ind henne?
o Hvilke juridiske opgaver vil være forankret i Toldstyrelsen?
Hvordan sikres det, at der ikke sker kompetencetab i forbindelse med flytning af
medarbejdere fra nuværende til nye lokationer?
Hvordan håndteres nuværende kundescenteropgaver i kommende Toldstyrelse?
Vil der blive mulighed for hjemmearbejdspladser/distancearbejdspladser?

Det videre forløb
DTS Toldudvalg har et ønske om at blive involveret i den konkrete organisering af opgaver og medarbejdere i Ny Toldstyrelse. Udvalget tager kontakt til den ny direktør, når
denne er ansat.
I første omgang har DTS Toldudvalg et ønske om at sende en mail til ”rette vedkommende” omkring udmeldingerne om Ny Toldstyrelse. Kim Andersen har lavet udkast til
mail, som koordineres med forbundsformand Jørn Rise.
5.

Finanslov 2016 og 2017, herunder ressourcesituationen i Told
Finanslov 2016 og 2017
Finanslovstilførelsen for 2017 er nu fuldt ud implementeret.
I forhold til 2016 besluttede Toldudvalget at stoppe det videre arbejde. Til grund for dette ligger, at det er yderst vanskeligt at følge ressourcetilgang og ressourcevandringen i
told, ligesom tallene nu ændrer sig som følge af Ny Toldstyrelse.
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Ressourcesituationen
Processen med at ansatte de ca. 50 nye medarbejdere i Told er i fuld gang. I første omgang finansieres via lønsummen i Indsats, men det forventes at der kommer et aktstykke til Finansloven som en ekstrabevilling.
På sidste møde i Toldudvalget blev det aktuelle antal af tjenestehunde drøftet. Henrik
Michaelsen har efterfølgende lavet en opgørelse, der viser, at der pt. er 39 hundeførere
samt 2 opslag ude (forventes besat over sommeren).
6.

Tillæg 2017
Tillægsforhandlingerne for 2017 i Told er afsluttet. Toldudvalget drøftede resultatet af
forhandlingerne, herunder selve tillægsprocessen. Der har været tale om vanskelige forhandlinger, hvor udgangspunktet fra ledelsens side lå en del under DTS forventede/matematiske andel. Det lykkedes under forhandlingerne at få rettet op på resultatet
– uden dog at komme helt i mål, men henset til det samlede resultat, herunder antallet
af udnævnelser blev der indgået aftale.
Det er aftalt med toldledelsen, at der skal ske en evaluering af proces mv. for tillægsforhandlingerne for 2017.

7.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
Toldudvalget har i 2017 udsendt 3 nyhedsbreve.
Toldledelsens nyhedsbreve
I skrivende stund har SKATs toldledelse udsendt 10 nyhedsbreve i 2017.
DTS Hjemmeside
DTS hjemmeside opdateres løbende med referater fra møderne i udvalget. Derudover vil
relevante breve og notater til andre interessenter blive lagt på.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
DTS Toldudvalg vil gå i dialog med redaktøren for Dansk Told & Skat om mulighederne
for at få artikel i bladet, hvor udvalgets syn på etableringen af Ny Toldstyrelse kunne
komme til udtryk.
Andet
Intet under dette punkt.

8.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Følgende emner blev drøftet under eventuelt:



Kims oplistning til NTO blev ikke gennemgået på dagens møde, men skemaet
sendes nu til DTS sekretariat. Den videre proces håndteres herefter herfra.
DTS Toldudvalg har modtaget en henvendelse fra vores søsterorganisation på Island med spørgsmål omkring tillægstyper til toldmedarbejderne. Kim Andersen og
Jan Nørner svarer på henvendelsen.
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DTS Toldudvalg er sammen med de andre organisationer blevet inviteret til besøg
i ICT. Dato for mødet er endnu ikke fastlagt, men det forventes at blive i august
måned.
Kim Andersen og Stine Palmelund orienterede om, at organisationerne i dialogforum har bedt om at få resultatet af lederevalueringerne (LE).

Nyt møde
Næste møde i DTS Toldudvalg er aftalt til den 6. oktober 2017. Mødet holdes i Padborg.
Der kan blive indkaldt til ekstraordinært møde i DTS Toldudvalg, alt efter udviklingen i
etableringen af Ny Toldstyrelse.
9.

Møde med toldmedarbejderne på Kystvejen, Kastrup Lufthavn
På mødet med toldmedarbejderne på Kystvejen, Kastrup Lufthavn, blev følgende emner
berørt:







Ny Toldstyrelse, herunder placering af opgaver og medarbejdere og fordele og
ulemper ved selvstændigheden.
Gennemførelse af MTU/APV/LE, herunder formål og effekt.
Forslag til aftale- og overenskomstforhandlingerne for 2018.
Arbejdstidsreglerne i Told – specielt manglende mulighed for ”fleks”.
Skattemæssigt differencefradrag i forbindelse med udbetaling af time-/dagpenge
ifm. tjenesterejser.
Afholdelse af seniormøde / 55+ møde på Sluseholmen/i Østbanegade.
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