Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

28. november 2019

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00

Mødested:

Dansk Told & Skatteforbund, Jernbanegade 4, 2.th., 1608 København K

Deltagere:

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

Afbud:

Jørn Rise

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim Andersen bød velkommen til dagens møde. Meddelte, at der var afbud fra Jørn Rise.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Toldudvalget besluttede at indsætte et nyt punkt 4: Forberedelse af SU mødet i Toldstyrelsen den 18. december 2019. Øvrige punktnumre konsekvensrettes.

3.

Opfølgning på referat fra seneste møde (fast punkt)
Følgende emner er forsat ikke afklaret:




Ressourcesituationen i Toldstyrelsen – tilførelse af medarbejdere – hvilke områder?
Lederevalueringen – materiale til organisationerne.
Kontakt til politikere på Christiansborg.

Øvrige emner er med på dagsordenen til dagens møde.
4.

Forberedelse af SU mødet i Toldstyrelsen den 18. december 2019
Toldudvalget drøftede udkast til dagsorden.
Toldudvalget har sendt mail med spørgsmål til SU, men har endnu ikke modtaget svar.
Af øvrige emner blev følgende foreslået:




Parkeringsforholdene ved Toldstyrelsen i Køge.
Placering af tjenestebil – forslag om at flytte parkeringen tættere på i Køge.
Diverse arbejdsmiljømæssige spørgsmål vedr. lokationen i Køge, herunder inde-
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5.

klima.
Opfølgning på vilkårene omkring anvendelse af hjemmearbejdsdage (HAP).
Opfølgning på APV/MTU/LE.
Værnemidler ift. trusselsbilledet.

Finanslov 2020
Finansloven for 2020 er i skrivende stund ikke færdigforhandlet.
Toldudvalget har spurgt ind til FL2020 indvirkning på toldstyrelsens område på SU.
Når finansloven er endeligt vedtaget, vil toldudvalget drøfte eventuelle tiltag i den forbindelse.

6.

Hundestrategi/Hundehåndbog i Toldstyrelsen
Første version af Håndbog udsendt til hundeførere og funktionsledere. Toldudvalget drøftede generelt indholdet i håndbogen. Henrik og Simon laver et internt DTS notat med
bemærkninger til den første version.
Toldledelsen har også lavet en analyse, som efter sigende snart vil blive offentliggjort.
Toldudvalget følger op på denne del.
Toldudvalget finder det formålstjenligt, at der afholdes et møde med ledelsen omkring
både Hundehåndbog og den kommende analyse. Der spørges ind til dette på den kommende SU møde i Toldstyrelsen. Dialog er vigtigt…

7.

Bordet rundt, herunder drøftelse af anvendelsen af HAP dage i Toldstyrelsen
Anvendelsen af HAP dage i Toldstyrelsen har været taget op med ledelsen, og Toldudvalget har i den forbindelse henvist til den eksisterende personalepolitik gældende for
hele Skatteforvaltningen. Emnet er ligeledes på dagsorden til næste HSU møde i Skattestyrelsen, hvorfor toldudvalget afventer denne behandling, før der gøres yderligere.
Toldudvalget har desuden sendt en mail til underdirektør Preben Buchholtz med en række konkrete spørgsmål. Preben svaret, men da svaret er modtaget kort før afholdelsen
af dagens møde, vil svarene først blive drøftet på næste møde i Toldudvalget.
Toldudvalget har siden sidste møde sendt 2 høringssvar vedr. ny lovgivning.
Toldudvalget kunne godt tænke sig at få lavet en analyse af, hvor mange årsværk i Toldstyrelsen, der rent arbejder på opgaven med fysisk kontrol – både legal og illegal kontrol. Der arbejdes videre med denne del.

8.

Mødeplan for 2020
Toldudvalget besluttede følgende ordinære møder i 2020:






9.

5. februar 2020, København
23. april 2020, Aarhus
24. juni 2020, Køge
1. oktober 2020, Padborg
3. december 2020, København

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
Efter hvert møde i DTS Toldudvalg udsendes der nyhedsbrev via mail til alle DTS med-
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lemmer i Toldstyrelsen. Er der medlemmer, der ved en fejl ikke har modtaget disse nyhedsbreve, så giv venligst en tilbagemelding til udvalgets formand Kim Andersen.
Toldledelsens nyhedsbreve
Toldledelsen udsender løbende nyhedsbreve til alle medarbejdere i Toldstyrelsen. Når
nyhedsbrevene modtages, bliver de videresendt til DTS sekretariat, der sørger for at
videresende til samtlige DTS tillidsrepræsentanter til orientering. Herudover vil der være
et link til disse nyhedsbreve i DTS Toldudvalgs nyhedsbreve.
DTS Hjemmeside
Toldudvalgets 2 høringssvar, jf. ovenfor, er lagt på DTS hjemmeside.
DTS hjemmeside opdateres løbende med referater fra DTS Toldudvalgs møder.
DTS Bladet Dansk Told & Skat
DTS Toldudvalg kan løbende indsende artikler, indlæg mv. til optagelse i DTS bladet
Dansk Told & Skat.
Af seneste artikler kan nævnes:



10.

Velkomst til ny skatteminister Morten Bødskov i nr. 4/2019 (side 16).
Artikel om møde i Nordisk Toldorganisation (NTO) i nr. 5/2019 (side 23).
Læserbrev om GDPR (Persondataforordningen) i nr. 5/2019 (side 25).

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner drøftet:






Simon har talt med Laila Gori omkring Toldstyrelsens uniformsudvalg. Der har
været afholdt ordinært møde og workshop omkring de nye uniformer og distinktioner. ”Tro og love erklæringer” ift. returnering af uniformsgenstande har også
været drøftet i udvalget.
Toldudvalget drøftede nyt notat fra jura i Toldstyrelsen omkring toldstyrelsens
beføjelser til at foretage undersøgelser og fremskaffe oplysninger som ikke er relevant for toldkontrollen. Toldudvalget finder notatets konklusioner uhensigtsmæssige, henset til helhedstænkning og det at se på tværs ift. hele Skatteforvaltningen.
Dansk Told & Skatteforbund har en vakant TR funktion i Køge. Der arbejdes på en
løsning.

Nyt møde


Næste ordinære mødet er aftalt til den 5. februar 2020. Mødet holdes i Døgntjenesten og på Kystvejen i København.
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