Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

29. november 2017

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00

Mødested:

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

Deltagere:

Kim Andersen, Henrik Michaelsen, Jørn Laursen, Hans Henrik Olsen og Jan Nørner

Afbud:

Stine Palmelund

Referent:

Jan Nørner

DAGSORDEN:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen bød velkommen til dagens møde. Meddelte, at der var afbud fra Stine
Palmelund. En speciel velkomst var der til udvalgets nye medlem, Hans Henrik Olsen.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Toldudvalget besluttede at indsætte nyt punkt 7: Mødeplan for 2018. Øvrige punkter
konsekvenstilpasses.

3.

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





Kim Andersen og Jan Nørner har aftalt møde den 18. januar 2018, hvor der vil
blive lagt sidste hånd på notatet omkring toldmedarbejdernes beføjelser. Notatet
sendes i høring i toldudvalget, inden det videresendes som oplæg til drøftelse til
med den nye toldledelse.
Der arbejdes stadig videre med at danne et billede af toldmedarbejdernes administrative opgaver (registreringer mv.). Note: kontrolmanualer + notatpligt (tolkning).
I forhold til hundeførerområdet oplyste Henrik Michaelsen, at der har været opslået og besat 2 hundeførerstillinger i Lufthavnen, hvoraf 1 efterfølgende er flyttet
til Nr. Alslev. Der er nu tvivl om, hvorvidt denne kan genopslås i Lufthavnen? Plus
1 hos funktionsleder Mette Helmundt. Under dette punkt drøftede udvalget også
information på sharepoint omkring hundeførerområdet, herunder, hvem der opdaterer denne side? Henrik undersøger.
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4.

Ny Toldstyrelse
Ansættelse af ny direktør Charlotte Møller. Direktøren deltager i dialogmøde den 18. december 2017. Underdirektør i øst besat med Preben Buchholtz. Øvrige UDIR-stillinger,
stab og vest, ikke opslået i skrivende stund.
Geografisk placering meddeles toldmedarbejderne medio december 2017. Organisatorisk
indplacering udmeldes fra 21. november 2017 – 1. december 2017.

5.

Dialogmøde med kommende tolddirektør Charlotte Møller den 18. december
2017, herunder eventuelt fremtidigt møde mellem Charlotte Møller og DTS
Toldudvalg
Toldudvalget drøftede input til dialogmødet den 18. december 2017. Kim Andersen har
udsendt mail til udvalgets medlemmer. Udvalget drøftede emner, der kunne tages op på
mødet (værnemidler og blå blink). Udvalget opfordredes til at komme med yderligere
input inden mødet.
Toldudvalget har et ønske om, at alle TR’er i Told inviteres til dialogmødet. Kim Andersen
skriver til Charlotte Møller og Preben Buchholtz og hører om muligheden.
Under dette punkt drøftede toldudvalget også TR-dagen den 7. december 2017, hvor
Kim er udpeget – sammen med tolddirektør Charlotte Møller, som tovholder. Udvalget
drøftede de temaer, der er på mødet, og forsøgte at prioritere vigtigheden af de enkelte
temaer.

6.

Finanslov 2018, herunder ressourcesituationen i Told
Finanslov 2018
I skrivende stund er finanslovsforhandlingerne for 2018 ikke afsluttet. Der er indgået
forlig på skatteområdet, men heri indgår der ikke noget toldrelateret. Udvalget afventer
det endelige forlig.
NYT: Med finansloven for 2018 afsættes der 30 mio. kr. årligt, bl.a. til at ansætte ca. 40

toldere, som skal tage sig af toldkontrollen af varer i lufthavne, havne og i pakkecentre.
Derudover afsættes der 5 mio. kr. til en mobil pakkescanner
Ressourcesituationen i Told
Der ansættes løbende nye medarbejdere i Told, hvilket er positivt. Også set i lyset af
målet for antallet af ansatte i ny Toldstyrelse.
7.

Mødeplan 2018
Toldudvalget fastlagde følgende ordinære møder i 2018:






8.

23.
24.
20.
10.
29.

januar 2018 i Nr. Alslev
april 2018 i Billund Lufthavn
juni 2018 i Aarhus
oktober 2018 i Padborg
november 2018 i DTS, Hjalmar Brantings Plads

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
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Toldudvalget har i 2017 udsendt 5 nyhedsbreve indtil videre. Der udsendes endnu et
nyhedsbrev i uge 50.
Toldledelsens nyhedsbreve
I skrivende stund har toldledelsen udsendt 15 nyhedsbreve i 2017.
DTS Hjemmeside
DTS hjemmeside opdateres løbende med referater fra møderne i udvalget
DTS Bladet Dansk Told & Skat
Intet under dette punkt.
Andet
På det seneste har der været en række artikler omkring beslag:



Artikel i TV Øst den 1. november 2017 omkring beslag på 65 kilo kokain/fenacetin
og idømmelse af 14 års fængsel samt udvisning af Danmark.
Artikel på www.mynewsdesk.com den 25. november om stort narkobeslag ved
Rødby Havn – 1 kilo heroin og 42 kilo hash.

Toldudvalget drøftede, at det er lidt ærgerligt at SKAT/Told ikke altid får æren i disse
artikler. Men heldigvis sker det da indimellem, at det ikke er Politiet alene der løber med
æren.
9.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Intet under eventuelt.
Nyt møde
Næste møde i Toldudvalget er aftalt til den 23. januar 2018. Mødet holdes i Nr. Alslev.
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