Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

18. marts 2019

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00

Mødested:

Toldstyrelsen, Københavns Lufthavn, Kystvejen

Deltagere:

Kim Andersen, Jørn Rise, Henrik Michaelsen, Jørn Laursen, Simon
Larsen og Jan Nørner

Afbud:

Hans Henrik Olsen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen bød velkommen til dagens møde. Kim meddelte, at der var afbud fra
Hans Henrik Olsen.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Toldudvalget besluttede at tilføje nyt pkt. 4: Udfordringer på hundeførerområdet, og
ny pkt. 5: Værnemidler. Øvrige punkter blev konsekvensrettet.

3.

Opfølgning på referat fra seneste møde (fast punkt)
Intet under dette punkt.

4.

Udfordringer på hundeførerområdet
Udvalget drøftede de udfordringer udvalget ser på område, herunder ny tilsynsførende,
kompetencer på toldområdet og valget af hundeførere. Toldudvalget er opmærksom
på, at hundeførerstrategien er under revision, og udvalget ser gerne en inddragelse i
dette arbejde (også noget der er fremført på SU).

5.

Værnemidler
Indkøb og anvendelse af stikveste drøftes stadig, senest via konkret henvendelse fra
medlem til toldudvalget. Det er tidligere bestemt, at der skal anvendes stikveste ved
togkontrol, men der er også et udbredt ønske om, at der indkøbes stikveste til brug
ved buskontrol. Dette er tidligere meldt ind som emne til SU- og AM-udvalgsmøde.
Et andet emne er anvendelse af sikkerhedshjelme med hagerem ifm. containerkontrol.
Anvendelse heraf forsøges indarbejdet i en sikkerhedsinstruks, og spørgsmålet herom
vil blive nævnt på kommende SU-møde.

Dansk Told & Skatteforbund * DTS Toldudvalg

Side: 1

6.

Tillægsforhandlingerne 2019
Toldudvalget drøftede den interne DTS-proces ifm. tillægsforhandlingerne for 2019.
De modtagne indstillingsskemaer skal sendes til Kim Andersen, der sørger for at
samle. Forhandlingerne med ledelsen varetages af Kim Andersen og Jørn Laursen, men
udvalget ønsker at udvide med Simon Larsen. Ledelsen høres om dette.
Tillægsforhandlingerne for DTS tillidsrepræsentanterne i Toldstyrelsen varetages af
faglig sekretær Jan Nørner.

7.

Ny Toldstyrelse, flytninger og målbilleder, ledelsesværktøjer og ressourcesituationen, herunder personalemæssige forhold
Toldudvalget drøftede følgende emner:
Ny Toldstyrelse, økonomi og ressourcesituationen.
Økonomien i Toldstyrelsen bredt bør stadig drøftes på SU-møderne. Der er pt. ansat
ca. 780 medarbejdere, hvilket står i kontrast til de planlagte 600 – 650, jf. aftale om
Nyt Skattevæsen. Det bemærkes dog, at der er sket yderligere tilførsel af medarbejdere som følge af finanslovsaftaler og Brexit. Samtidig noteres det, at budgetoverslagsårene fra og med 2020 siger en nedgang på 180 årsværk. Udvalget er godt klar over,
at der er tale om en teknisk fremskrivning, og at der kan ske ændringer. Toldudvalget
følger udviklingen.
Toldudvalget mangler et overblik over, hvordan ressourcerne/årsværk er fordelt på opgaverne i Toldstyrelsen. Specielt med fokus stabsfunktioner, legal og illegal vareførsel.
Hvor mange årsværk er eksempelvis beskæftiget med postkontrol? Toldudvalget besluttede at undersøge dette nærmere.
Brug af ledelsesværktøjer.
Toldudvalget drøftede igen brugen af ledelsesværktøjer, herunder afvisninger på DTSindstillinger. Toldudvalget har opfordret medlemmerne til at tage dialogen med de respektive personaleledere via nyhedsbreve.
Personalemæssige forhold.
Toldudvalget drøftede enkelte personsager. Der refereres ikke yderligere fra dette
emne.

8.

Forberedelse til kommende SU møde den 2. april 2019
Endelig dagsorden til SU-mødet var ikke modtaget. Kim Andersen har sendt mail til ledelsen med forslag til emner.
Toldudvalget besluttede endvidere at spørge ind til følgende emner:



9.

Status på økonomi og tidsplan ift. EUTK.
Toldstyrelsens brug af konsulenter fordelt på IT-opgaver og andre opgaver.

Forberedelse af møde med toldledelsen den 24. juni 2019
Toldudvalget drøftede igen, hvilke emner der kan drøftes på mødet med toldledelsen.
Emnerne ser herefter således ud:
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Etablering af Toldstyrelsen, status og fremtidige udfordringer.
Toldudvalgets notat omkring toldmedarbejdernes beføjelser (notatet er sendt til
toldledelsen).
Forslag til ændring af toldloven.
Hundestrategien

Toldudvalget besluttede i øvrigt at bede om en udskydelse af mødet med ledelsen, således at tolddirektør Charlotte Møller kan deltage. Kim Andersen og Jan Nørner udarbejder mail.
Mødet er efterfølgende aftalt fastholdt til den 24. juni 2019. Tolddirektør Charlotte Møller deltager således ikke.
10.

Toldmedarbejdernes administrative byrder – opfølgning
Punktet blev af tidsmæssige årsager udsat.

11.

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
Toldudvalgets nyhedsbreve.
DTS 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
Udvalget har sendt én mail til toldledelsen omkring hunderførerområdet, som også vil
være på dagsordenen til næste møde.

12.

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





Jørn Rise orienterede om forarbejderne til Finanslov 2020, herunder ønsker om
mere kontrol, nye/bedre kontrolfaciliteter, styrkelse af samarbejdet med Politiet, Brexit, udrejsekontrol, Toldstyrelsens beføjelser – især spørgsmålet om
selvstændig anklagemyndighed, flere hunde og styrkelse af kompetencerne på
området, fokus på varemærkeforfalskning, mistede beføjelser omkring passagerlister (resortomlagt til Justitsministeriet), anvendelse af nummerpladescannere mv.
Status på EUTK, herunder tidsplan og økonomi (tages med på SU)
Eventuel kontakt til Folketingets Skatteudvalg omkring ønsker/udfordringer på
toldområdet
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Ny uniformsaftale er indgået og udsendt til organisationerne til underskrift.
Toldkontrollen i Københavns Lufthavn ift. andre store lufthavne i Norden.
Mail fra medlem omkring beslutning om oplysning af medarbejdernummer på
uniformer.
Udmelding om arbejdsmiljørepræsentanter på lokationerne, hvor der i skrivende stund er en vakant på Slet Parkvej i Aarhus.
Mail fra medlem omkring indførelse af peberspray hos toldmedarbejderne i Sverige. Dette er tidligere blevet afvist af toldledelsen i Danmark, men DTS Toldudvalg forfølger spørgsmålet.
Udsendt rapport om analyse af Rødby og Gedser grænseovergangene. Bl.a.
lægges der op til behov for flere kontroller, men det er uvist, hvordan dette
praktisk skal/kan gennemføres. Spørgsmålet tages med på SU-møde.
Udarbejdelse af analyse med hjælp fra Tryghedsgruppen/Trygfonden. Genrejsning af sagen.
Henvendelse vedr. ansøgninger og afslag på interne opslag, hvor ansøgerne
ikke har fået afslag efter de personalepolitiske retningslinjer. Der opfordres til
at undersøge, hvorvidt dette er en generel udfordring i hele Skatteforvaltningen.
Modtaget mail omkring forplejning i forbindelse med kontrolprojekter.
Opslag af stillinger til skibskontrolgruppen er kun slået op på Sjælland, selvom
gruppen er landsdækkende, og hvor hovedparten af kontrollerne foretages vest
for Storebælt. Spørgsmålet og begrundelsen herfor tages op med toldledelsen.

Nyt møde
Næste møde er aftalt til mandag, den 24. juni 2019. Mødet afholdes på Slet Parkvej i
Aarhus.
13.

Møde med DTS toldmedarbejdere på Kystvejen
Toldudvalget havde møde med toldmedarbejderne på Kystvejen. På mødet blev følgende emner drøftet:







PULS og tillægsprocessen 2019.
Lokalesituationen på Kystvejen, herunder manglende plads og forslag til og
drøftelse om eventuel ny lokalitet.
Antallet af nyansættelser i forhold til oplæringsopgaven og ”sikker drift”. Dog
positivt med nye medarbejdere.
Antallet af funktionsledere i forhold til antallet af medarbejdere, opgaver mv.
Helbredsmæssige risicis ifm. arbejde i lufthavnen – arbejdsmiljømæssigt
spørgsmål, herunder tilbud om helbredsundersøgelse til alle medarbejdere,
uanset arbejdstidsregler.
APV, MTU og ledervurdering 2019 – formål og konsekvens samt ønske om offentliggørelse af lederevaluering.

Dansk Told & Skatteforbund * DTS Toldudvalg

Side: 4

