Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

Referat
Mødedato:

23. januar 2018

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00

Mødested:

Cargovej 7, Nørre Alslev

Deltagere:

Hans-Henrik Olsen, Steen Lauridsen, Jørn Laursen, Henrik Michaelsen, Kim Andersen, Stine Palmelund, Jørn Rise

Afbud:

Jan Nørner

Referent:

Stine Palmelund

DAGSORDEN:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim bød velkommen og meddelte at der var en sygemelding fra Jan.
Særlig velkomst til Jørn Rise
Kim gennemgik kort dagens program, som indebærer besøg i Rødby, så Toldudvalget
kan se lokaliteterne, og hvor vi også har indbudt kollegerne til møde.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Dagsordenen blev godkendt

3.

Opfølgning på referat fra seneste møde (fast punkt)
Referatet blev godkendt – punktet omkring beføjelser blev fremhævet – punktet er ligeledes omfattet af dagens program.
Der arbejdes stadig videre med at danne et billede af toldmedarbejdernes administrative
opgaver (Fysisk kontrol - registreringer mv.). Note: kontrolmanualer + notatpligt (tolkning) – Kim har rykket for svar hos kollegaer.

4.

Ny Toldstyrelse – Forflyttelser
Kort drøftelse
Toldudvalget udarbejder en samlet oversigt (totalt og pr. enhed) over vandringer/alder
mv. Det undersøges via dialogmøde, om TR kan få en oversigt over kompetencerne i
Toldstyrelsen, således at oversigten kan udbygges med disse oplysninger.
Kim havde foretaget udtræk over toldmedarbejdere geografisk, pr. enhed og delt op i de
3 afdelinger (Øst, Vest og Stab). Materialet er fremsendt til Toldudvalget, ligesom Jørn
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Rise fik udleveret et eksemplar.
Organisationerne (HK, AC & DTS) har tidligere sendt en fælles mail ud omkring de Geografiske målbilleder, samt med LINK til diverse materiale.
NOTE: Materiale om den geografiske placering + 500 medarbejdere får brev om flytning

5.

Toldmedarbejdernes beføjelser
Jan og Kim har udarbejdet et oplæg over, hvilke områder toldmedarbejderne med fordel,
kunne have beføjelser til at udøve kontrol. Oplægget blev kort gennemgået. Der var enkelte rettelser omkring områder vi allerede har beføjelser, f.eks. på pantområdet.
Steen kunne oplyse, at SKAT har fået tilladelse til at flytte udenlandske køretøjer i forbindelse med kontrol. Punktet slettes.
Steen beder en kollega om hjælp til at finpudse ønskerne mht. anvendelse af sporingsudstyr, i forbindelse med efterforskning.
Jørn anmodede om at Toldudvalgets ønske omkring egen anklagemyndighed bliver prioriteret højest i forbindelse med videre tiltag.
Steen laver et udkast til notat omkring ANPG (automatisk nummerplade genkendelse)
Jørn spurgte ind til status omkring blå blink. Der mangler evaluering på området, DTS TR
i dialogfora TOLD har rykket. Der rykkes igen på følgende dialogmøde.
Henrik Michaelsen oplyste at alle securitymedarbejdere i Kastrup lufthavn, nu har skudeller stiksikre veste (dog frivilligt at brug, når man har fået én) – det disharmonerer med
at kun de toldere, der kontrollerer tog har adgang til stikvest. Det undersøges hvad kollegerne på de forskellige opgaver, har af ønsker i forhold til vest/ikke vest, inden der
foretages yderligere.
Det generelle trusselsniveau for toldmedarbejdere bliver bragt op i dialogforum
Kort drøftelse af kvaliteten af de testsæt told har til kontrolbrug. De er for følsomme og
slår ud på varer (købt i Netto), uden indhold af narko. Ønske om leverandørskift. Vendes
på dialogmøde

6.

Tillægsforhandlingerne 2018
Der er indledende drøftelse omkring tillægsprocessen på næste dialogmøde. Processen
ventes at være afsluttet inden endelig dannelse af Toldstyrelsen 1. juli 2018.
Ønske om min. grænse på 10.000 for både varige og engangstillæg. 10.000 luner stadig
lidt, og flere kan komme i betragtning til et tillæg. Øvre grænse på varige tillæg bør være 30.000.
På sættemødet bør problematikken omkring ”gratis” udnævnelser (dem som har lønnen i
forvejen, og hvor profilen for udnævnelsen er opfyldt) drøftes.
Ønsker lønlister så hurtigt som muligt.
P-listen skal håndteres
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Toldudvalget foreslår, at der udarbejdes en fællesmail til alle toldmedarbejderne fra
HK/AC/DTS, som ved de tidligere forhandlinger.

7.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
Næste nyhedsbrev skal ud over referat fra udvalgsmøde indeholde en henvisning til FTF
rapport omkring stress, som er meget interessant læsning. Derudover skal der være
information omkring hvilke tillidsrepræsentanter, der varetager koordinerende roller i
Toldstyrelsen, opdelt på afdelinger.
Der skal linkes til den nye flotte hjemmeside for Professionsbachelor i SKAT.
Toldledelsens nyhedsbreve
Der har ikke været nyhedsbreve i år.
DTS Hjemmeside
DTS hjemmeside opdateres løbende med referater fra møderne i udvalget
DTS Bladet Dansk Told & Skat
Kim har begået en artikel til Bladet med en velkomst til Charlotte, og en gennemgang af
hvad Toldudvalget har af forventninger til hende
Derudover har Kim lavet et læserbrev, omkring det at miste en kollega (dødsfald)
Redaktøren har været på besøg i Middelfart, og det har affødt en artikel som opfølgning
på det brev, der var i seneste blad omkring nedlæggelsen af Middelfart.
Endelig er det aftalt, at Kim anmoder redaktøren om at interviewe Jørn Laursen, Steen
Lauridsen og Stine Palmelund omkring deres deltagelse i Toldudvalget. Interviewet skulle
gerne munde ud i en artikel til et senere blad.
Andet

8.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Jørn Rise oplyste, at han har fået en henvendelse fra Dansk Journalisthøjskole, som ønsker indsigt i hvordan en ”tolder” bliver oplært. Jørn R ridsede kort op, hvad han påtænker af svar: hvilket vil sige at SKAT ikke har en målrettet uddannelse af toldembedsmænd, ud over diplom i SKAT (Told) og ellers sidemandsoplæring. En nyansat vil dermed i udgangspunktet skulle løse opgaven på baggrund af enkelt kurser (såsom Basis
told), suppleret med sidemandsoplæring.
Jørn L supplerede med at Charlotte og Preben på møde havde opfordret til at man tog
rigtig godt imod de nye medarbejdere der kommer, og også tager hånd om oplæring.
Toldudvalget opfordret til ledelsen foretager prioritering af de øvrige arbejdsopgaver
(sikker drift), således at der skabes rum til kompetenceudvikling af nye og eksisterende
medarbejdere.
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Toldudvalget søger indflydelse i tolduddannelsesudvalget. Anmodning om deltagelse
bringes op på dialogmøde på ny.
Jørn Rise meddelte, at han havde fået information om, at politiet har fået bevillinger på
området omkring varemærkeforfalskning. Toldudvalget var ubekendt hermed. Der var
enighed om at yderligere ressourcer på området bedst målrettes kontrollen på grænsestregen, således ar varerne aldrig når i fri omsætning i Danmark. Det vil derfor give mere mening med ressourcer på området til Told – Jørn Rise kontakter kollega fra IPA med
henblik på materiale til at underbygge påstanden.
Finanslov 2018 – Med finansloven for 2018 afsættes der 30 mio. kr. årligt, bl.a. til at an-

sætte 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.
Tolderfonen: modus er ikke fuldt integreret endnu, implementeringen driller lidt. Kort
drøftelse af app’ens anvendelighed – Status efterspørges på næste dialogmøde.
Drøftelse af de nye retningslinjer for oversendelse af straffesager. Bringes op på dialogmøde.
http://cmsshp.ccta.dk/sites/meddelelser/Sider/Sådan-oversender-du-sager-tilvurdering-af-muligt-strafansvar-(overtrædelsessag).aspx
Manglende ressourcer på jura i told – det er nødlidende støttefunktion. Forholdet bringes
op i dialogfora
Nyt møde
Næste møde i Toldudvalget er aftalt til den 24. april 2018. Mødet holdes i Billund Lufthavn.
9.

Møde med toldmedarbejderne i Rødby
Toldudvalget fik en rundvisning på stedet, og kunne ved selvsyn konstatere, at pladsen
er meget trang. Der var ikke yderligere emner til referatet.
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