Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

6. oktober 2017

Mødetidspunkt:

10.00 – 15.00

Mødested:

Tolden i Padborg, Toldbodvej 8, 6330 Padborg

Deltagere:

Kim Andersen, Henrik Michaelsen, Steen Lauridsen og Jørn Laursen

Afbud:

Stine Palmelund, Jan Nørner & Jørn Rise

Referent:

Kim Andersen

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen bøde velkommen til dagens møde. Meddelte, at der var afbud fra Jørn
Rise, Stine Palmelund & Jan Nørner.

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.

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. – Dog afventer vi
dannelsen af toldstyrelsen (finder sine egne ben igen), før vi iværksætter.
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 – Tages også op på møde med kommende Tolddirektør.
Der arbejdes videre med at danne et billede af omfanget af toldmedarbejdernes
administrative opgaver (registreringer mv.) – specielt med fokus på lofthavnstolderne. Note: kontrolmanualer + notatpligt (tolkning).

Ny Toldstyrelse
DTS Toldudvalgt har på sidste møde drøftet ”Hvad ved vi?” + ”Hvad vil vi gerne vide?”.
Toldudvalget er ikke kommet nærmere svar, ud over det som løbende meldes ud via
indblik.
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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.
Toldudvalget har udtrykt sin bekymring i medlemsbladet (nr. 4 side 19), omkring mulige kompetence vandringer, ved etablering af den nye Toldstyrelse (Direktør i Århus,
og ”satellit” i Køge – Herudover tilstedeværelse på ekspeditionssteder).
Indsatsdirektør er meget opmærksom på udfordringerne i Told (geografi, kompetencevandringer, kompetencetab, oplæring af nye kollegaer, flaskehalse/nøgle personer,
sikker drift osv.) – Samtidig skubber organisationerne på, for at få en personalemæssig værktøjskasse, som beskriver de muligheder der kan komme på tale, ved etablering af den nye Toldstyrelse (fleksibel arbejdstilrettelæggelse, arbejde på distancen,
under transport osv.).
DTS-TR har opfordret i SU-Indsats samt dialogfora Told (med Preben Buchholtz), at ledelsen burde iværksætte en uforpligtigende undersøgelse, om hvor man så sig selv i
den nye organisation, efter udmeldingen i december – Uforpligtigende kunne man
spørge om nedenstående, som så kunne give et billede af mulige kompetencevandringer osv.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Flytter med opgaven
Søger andre opgaver indenfor egen Styrelse – Ud fra Geografi
Søger andre opgaver indenfor egen Styrelse – Ud fra Arbejdsopgaver
Søger andre opgaver i anden Styrelse – Ud fra Geografi
Søger andre opgaver i anden Styrelse – Ud fra Arbejdsopgaver
Søger andre ”græsgange” udenfor SKATs Styrelser
Går på pension

Told nu – Landkort (TOLD) + Landkort (SKAT – Fra 1 til 7 styrelser)
Note: Målbilleder (gamle) + Toldstrategien.

5.

Finanslov 2018, herunder ressourcesituationen i Told
Finanslov 2018
Forhandlingerne om Finanslov 2018 er i skrivende stund i sin vorden. Ud over det, der
allerede er kendt omkring Et nyt skattevæsen, er der ikke meldt konkret ud om temaer
mv.
Ressourcesituationen
Afventer dannelsen af Ny Toldstyrelse – I udmeldte papirer omtales Toldstyrelsen at
skulle bestå af mellem 600-650 medarbejdere.
Told har oprettet en ”servicedesk” i ICT, hvor udvalgte medarbejdere, bemander desken fra mandag til torsdag – ICT kan så benytte ”Toldfagligheden” direkte, om ikke
andet, så som bindeled til øvrig Told.
Henrik Michaelsen følge udviklingen på ”hunde” området, da der har været afgang
m.m.

6.

Kompetenceudviklingen i Told, herunder kompetencevandringer og oplæring
af nye medarbejdere
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DTS-TR-Dialogfora, har skrevet en mail til uddannelsesudvalget i Told, og endvidere
fremført på dialogfora Told (Preben Buchholtz), at der fortsat efterspørges kurser, som
i ”gamle” dage var benævnt ”struktureret efteruddannelse” (hands on kurser) – Opfordring til ledelsen at tage en medarbejder (ikke nødvendigvis en TR/AM) med i uddannelsesudvalget, som ellers alene består af chefer.
Det sker at kollegaer får afslag på uddannelse/kurser – Selvfølgelig har ledelsen pligt
til at kompetenceudvikle, og man har derfor selvfølgelig også krav på en forklaring på
hvorfor at man i givet fald får et afslag på uddannelse. Er afslaget et pengespørgsmål,
så forholder det sig ofte sådan at man i HSU-KML, SU-Indsats har fået at vide at der er
penge nok – så afslaget bør ikke være begrundet i midler – Dog kan et afslag være begrundet i så meget andet – Så gå i dialog med din leder omkring kompetenceudvikling,
og får man afslag, så vurder om det er et sagligt afslag, og tag evt. kontakt til din lokale TR ;-)

7.

Orientering fra NTO-møde 2018
NTO kollegaerne fra Island, Sverige, Norge og Finland, var meget begejstrede over det
Excel oversigtsbillede som Toldudvalget har lavet – Oversigten bruges til at sammenligne TOLD (ressourcer, beslag, overenskomster osv.) mellem NTO landene – Enkelte
rettelser blev tilføjet.
NTO-møderne bliver primært brugt som erfaringsudveksling, og på dette års møde
blev der blandt andet drøftet værnemidler samt udviklingen på området. NTO blev i
den forbindelser enig om at komme med en fælles udtalelse (dog har DK et tillæg, da
vi til dels oplever en lille fremgang). Selve organiseringen af toldopgaven, herunder ny
Toldstyrelse i Danmark, samt ressourcer generelt var også et væsentligt tema på mødet.

8.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
Toldudvalget har i 2017 udsendt 4 nyhedsbreve.
Toldledelsens nyhedsbreve
I skrivende stund har SKATs toldledelse udsendt 13 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 har udarbejdet og fået en artikel i bladet (side 19), hvor udvalgets syn
på etableringen af Ny Toldstyrelse kommer til udtryk.
Andet
Intet under dette punkt.

9.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt

Dansk Told & Skatteforbund * DTS Toldudvalg

Side: 3

Følgende emner blev drøftet under eventuelt:





















TR har ikke haft adgang til APV/MTU på drift enheds niveau for Told – Det er
der efterfølgende givet adgang til, ud fra en henvendelse fra Told DTS TR – Dog
vil TR-Dialogfora ikke få adgang til LederEvalueringen (LE).
Dialog omkring TolderApp – Som telefonbog, og i proces ”efterretningsstyring”.
Dialog omkring den manglende mulighed for overvågning i lufthavne.
Dialog omkring gennemgang af APV/MTU, og hvordan at man får en god ”anonym” dialog efterfølgende – Kunne man forestille sig at ledelsen opfordrede til
at hvis man havde nogle input, som man ikke ønskede at fremlægge selv, at
man så inviterede en objektiv TR/AM repræsentant med, som så kunne fremlægge input – Forslaget er nævnt på SU-Indsats og dialogfora.
Dialog omkring det indførte spørgeskema ”Mening i arbejdet”.
Dialog omkring at man ikke alle steder udlevere LederEvalueringen (LE) i egen
driftenhed.
Dialog omkring medlemshenvendelse: Stikveste, urintest og test af kropsvæsker – Efterfølgende sendt feedback retur.
Dialog omkring medlemshenvendelse: Blå Blink (ligger hos Trafikstyrelsen),
Personlige værnemidler, drone værn og toldmedarbejdernes beføjelser - Efterfølgende sendt feedback retur.
Dialog omkring stikveste – Sikkerhedsinstruks ligger på AM Sharepoint, men
hverken dialogfora Told, eller DTS repræsentant i AM har været involveret i instruksen – Toldudvalget har sendt en mail til Anja Foss Vibe. Toldudvalget mener at trusselsbilledet bør genbesøges, og at der som minimum også bør benyttes veste ved buskontrol (allerede nu ved tog kontrol) – Opfordring/bekymring
nævnt i dialogfora Told, og overfor Indsatsdirektør Jim Sørensen.
Dialog omkring legitimationskort (ligger hos Lisa Fruensgaard) – Nok udskudt
pga. dannelse af ny Toldstyrelse.
Dialog omkring ”fradrag på selvangivelsen ved tjenesterejser i Danmark” – Der
kommer noget på NYT FRA DTS, hvor der linkes til beregningsark/regler (politi
forbundet).
Drøftelse omkring elektroniske hjælpemidler (vagtrapport m.m.) og udviklingen
af disse – Vil fremover være større fokus på intelligent, risiko, og efterretningsbaseret toldkontrol – Hvilket kræver IT løsninger (Tolder App m.m.).
Dialog omkring forhold ved grænsen, samt politiets, kadetters og militærs tilstedeværelse ved grænsen.
Drøftelse omkring risikobilleder – Flere fly ankomster/afgange i Tirstrup lufthavn…
Dialog om at der i 2019 installeres tachografer i lastbiler (krav fra EU) – Det
kræver en ”nøgle” at kunne afløse, og giver indsigt i hvor lastbilen har været
hvornår – Noget som TOLD bør have mulighed for at kunne – Undersøges nærmere, og kommer om ikke andet med på toldmedarbejdernes beføjelser.
Dialog omkring de foraer der er i Told (erfa grupper m.m.) – Findes vist på Told
ekspeditionstider samt Forsendelse – Mangler på kontroldelen (legal/illegal).
Dialog omkring kontrolfaciliteter ved grænsen – Udfordring ved grænsen, da det
her er Danmark selv der skal betale, da man ikke kan sende kravet omkring faciliteter til en transportør (rederi m.m.) – DK har fået ”cigaret penge” til faciliteter (2010), som dog blev udskudt – Proces er måske i gang igen – Jørn Rise
orienteres.

Toldudvalget besluttede at orientere Hans Henrik Olsen (DTS TR Told 8) løbende omkring Toldudvalgets arbejde, da Hans Henrik er den eneste DTS TR i Told, der ikke er
med i Toldudvalget.

Nyt møde
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Næste møde i DTS Toldudvalg er aftalt til den 29. november 2017. Mødet holdes på
Hjalmar.
Der kan blive indkaldt til ekstraordinært møde i DTS Toldudvalg, alt efter udviklingen i
etableringen af Ny Toldstyrelse.
10.

Møde med toldmedarbejderne i Padborg
På mødet med toldmedarbejderne i Padborg, blev følgende emner berørt:




Kollegaer er uforstående overfor, hvorfor at politiet tilkalder egne narkohunde
langvejsfra, når nu at TOLD er tilstede – SKAT har lavet én samarbejdsaftale
med politiet, og også en aftale omkring lån af narkohunde (og fører) – Dog sker
det at politiet ikke søger bistand via Tolds narkohunde. Undersøges nærmere,
og Jørn Rise orienteres – Politiet/SKAT har før fået kritik fra revisionen, omkring
det manglende samarbejde/udveksling af oplysninger.
Laila Gori Jessen fortalte om arbejdet i uniformsudvalget.
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