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Jan Nørner

Afbud:

Ingen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen bød velkommen til dagens møde. Kim 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)
Opfølgning på spørgsmålet omkring administrative byrder blev drøftet under selvstændigt punkt på dagsordenen. Ellers intet under dette punkt.

4.

Forberedelse til SU-møde i Toldstyrelsen den 30. november 2018
Der afholdes SU-møde i Toldstyrelsen den 30. november 2018 i Aarhus. Toldudvalget
drøftede dagsorden med tilhørende bilag for at klæde repræsentanterne Kim Andersen
og Jørn Laursen.

5.

Ny Toldstyrelse, forflyttelser, Ledelsesværktøjer og ressourcesituationen
Ny Toldstyrelse, forflyttelser og målbilleder
Toldudvalget drøftede status på etableringen af Ny Toldstyrelse og de tilhørende flytninger.
Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat udsender løbende lister med udmeldte flytninger til forbundets tillidsrepræsentanter. Der sker således en løbende orientering.
Status for forflyttelser fra HR. Sharepoint fra DTS. DTS sender løbende lister ud. Løbende orientering.
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Toldudvalget drøftede endvidere de udfordringerne omkring interne ansøgere til opslåede stillinger. Det virker til, at interne ansøgere bliver nedprioriterede, selvom ansættelse
af disse kan være en løsning på i øvrigt andre forflyttelsesudfordringer. Problemstillingen
drøftes på SU-mødet den 30. november 2018.
Brugen af særlige ledelsesværktøjer
Toldudvalget drøftede brugen af særlige ledelsesværktøjer i Toldstyrelsen, herunder antallet af indstillinger. Udvalget så gerne, at der kom flere indstillinger og bemærker i den
forbindelse, at også lokale og koordinerende tillidsrepræsentanter kan fremsende indstillinger via Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat.
Ressourcesituationen, herunder Finanslov 2019
FL19 ikke færdigforhandlet. Der ansættes for tiden til Brexit-stillingerne. En blanding af
interne og eksterne med hovedvægt på eksterne. Der meldes løbende ud via SU omkring
antallet af afsked og ansættelse.
6.

Behandling af høringsanmodning – mail udsendt fra Kim Andersen
Dansk Told & Skatteforbund har som fagforbund modtaget udkast til lovforslag omkring
registrering af køretøjer i Høring. Toldudvalget drøftede, hvorvidt udvalget skal fremsende høringssvar byggende på en henvendelse fra et af forbundets medlemmer.
Toldudvalget besluttede at fremsende høringssvar, også selvom høringen primært henvender sig til motorområdet.

7.

Afsluttende behandling af notat om toldmedarbejdernes beføjelser
Toldudvalget havde en afsluttende behandling af notatet omkring toldmedarbejdernes
beføjelser. Notatet blev herefter godkendt.
Det er nu planen, at notatet sendes til toldledelsen med anmodning om afholdelse af
møde, hvor notatet kan drøftes. Alternativt inviteres toldledelsen til at deltage i et af
toldudvalgets førstkommende møder i 2019.
Notat været i høring i udvalget. Hermed færdigt. Notatet sendes nu til toldledelsen med
anmodning om møde, hvor det kan drøftes. Et af de førstkommende møder i udvalget.

8.

Toldmedarbejdernes administrative byrder – Opfølgning fra seneste møde i DTS
Toldudvalg
Arbejdet med undersøgelsen omkring toldmedarbejdernes administrative byrder er endnu ikke afsluttet. Kim Andersen går i dialog med medarbejderne i lufthavnen/Kystvejen,
ligesom resten af udvalgets medlemmer spørger i baglandet.

9.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
Efter hvert møde i DTS Toldudvalg, udsendes nyhedsbrev via mail alle DTS medlemmer
på toldområdet. Har du ikke modtaget, så giv endelig et praj.
Toldledelsens nyhedsbreve
Toldledelsen udsender løbende nyhedsbreve til alle medarbejdere i Toldstyrelsen. Når
nyhedsbrevene modtages videresendes de til DTS sekretariat, der sørger for at videresende til samtlige DTS tillidsrepræsentanter. Herudover vil der være et LINK til dem i
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Toldudvalgets nyhedsbreve.
DTS Hjemmeside
Når notatet omkring toldmedarbejderenes beføjelser er færdiggjort lægges det på toldudvalgets hjemmeside.
DTS hjemmeside opdateres løbende med referater fra toldudvalgets møder samt eventuelle høringssvar mv.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
DTS Toldudvalg kan løbende indsende artikler, indlæg mv. til optagelse i DTS bladet
Dansk Told & Skat.
Andet
Intet under dette punkt.
10.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Følgende blev meddelt/drøftet:


Jan Nørner oplyste, at han var blevet kontaktet af Administrations- og Servicestyrelsen vedr. den indgåede resultatlønsaftale i Toldstyrelsen. Der udestår en endelig tilbagemelding fra ADST.

Nyt møde


Næste møde i DTS Toldudvalg blev aftalt til den tirsdag, den 29. januar 2019.
Mødet holdes i Aalborg.
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