Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

5. februar 2020

Mødetidspunkt:

Kl. 10.00 – 15.00
Møde med toldmedarbejderne i Lufthavnen kl. 14.30

Mødested:

Toldudvalgsmødet holdes på Petersdalvej 1A
Møde med toldmedarbejderne holdes på Kystvejen

Deltagere:

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

Afbud:

Ingen

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

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

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Toldudvalget besluttede at udvide dagens dagsorden med punktet ”Finanslov 2020 og
2021”. Øvrige punktnumre konsekvensrettes.

3.

Opfølgning på referat fra seneste møde (fast punkt)
Analyse af medarbejdersammensætningen i Toldstyrelsen er stadig under udarbejdelse.

4.

Hundeanalyse, hundehåndbog og hundestrategi
Møde med Preben Buchholtz. Ingen tilbagemelding fra Preben. Toldudvalget rykker for
svar.
Mail af 22. januar med spørgsmål til Preben. Preben lægger op til, at der holdes et
møde med deltagelse fra alle organisationer.

5.

Tillægsforhandlingerne i Toldstyrelsen 2020
Toldudvalget drøftede den igangværende og kommende proces for tillægsforhandlingerne 2020, og kom i den forbindelse ind på følgende:
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Tilpasning af modtagne lønlister til brug for tillægsforhandlingerne.
Forhandlingsprocessen, hvor organisationerne forhandler sammen.
Visitation og gennemgang af individuelle indstillinger fra medlemmerne fordeles
blandt DTS tillidsrepræsentanter.
Faglig sekretær Jan Nørner varetager forhandlinger om tillæg til DTS TR i Toldstyrelsen.

Der følges løbende op på processen via kommunikation mellem toldudvalgets medlemmer.
6.

Forberedelse af SU mødet i Toldstyrelsen den 9. marts 2020 – Emner
Toldudvalget drøftede eventuelle emner til det kommende SU møde i Toldstyrelsen.
Følgende emner blev nævnt:







7.

Samarbejde med Motorstyrelsen og Skattestyrelsen ifm. kontrol af punktafgiftspligtige varer ved grænsen.
Kontrolindsatsen generelt, herunder ressourceanvendelsen.
Kontrolindsatsen ifm. indførelse af forhøjet afgift på cigaretter, tobak mv.
Samarbejde med Politiet ifm. regeringens udspil om Tryghed i det offentlige
rum, herunder styrket kontrol ved Øresundsbroen mod Sverige.
Processen omkring nye uniformer og distinktioner, herunder organisationernes
forslag og indstillinger.
Orientering af ledelsen omkring anmodning om genforhandling af hundeførertillægget.

Generalforsamlinger i DTS valgenhederne i Toldstyrelsen
DTS mangler en tillidsrepræsentant i Køge. Der er en mulig kandidat til posten, men
der skal formelt indkaldes til valgmøde. Toldudvalget kontakter Ole Pedersen i DTS sekretariat omkring det formelle.
Valgenhed Kystvejen skal vælge 2 tillidsrepræsentanter. Der er endnu ikke lavet stillerlister, men der er 2 kandidater indtil videre.
Padborg hører under valgenheden i Middelfart, og her skal der vælges 3 tillidsrepræsentanter.
I valgenheden i Aarhus Havn skal der vælge 1 tillidsrepræsentanter.

8.

Ny Toldstyrelse, flytninger og målbilleder, særlige ledelsesværktøjer og ressourcesituationen
Ny Toldstyrelse, flytninger og målbilleder
5 medarbejdere fra kontrolenheden på Sluseholmen flyttes til Petersdalvej ved lufthavnen (døgntjenesten). Efter sigende kommer der ikke flere. Aller flytninger er herefter
udrullet.
Særlige ledelsesværktøjer
Der er stadig mulighed for at komme med indstillinger til anvendelse af særlige ledelsesværktøjer. Det er tillidsrepræsentanterne, der indsender forslag til indstillinger til
DTS sekretariat (Jan Nørner), der herefter sørger for det videre. Herunder fremsendelse til egentlig forhandling med Administrations- og Servicestyrelsen.

Dansk Told & Skatteforbund * DTS Toldudvalg

Side: 2

Ressourcesituationen
Der er i skrivende stund ansat 823 medarbejdere i Toldstyrelsen. Toldudvalget arbejder stadig på at opgøre og analysere på medarbejdersammensætningen, fordelt på ledelse, stab og styring samt egentlig drift.
9.

DTS Toldudvalgs repræsentation i Toldstyrelsens uniformsudvalg
Toldudvalget har valgt Henrik Michaelsen til toldstyrelsens uniformsudvalg. Toldstyrelsens ledelse orienteres om dette.

10.

Finanslov 2020 og 2021
Finanslov 2020
Toldudvalget gennemgik resultatet af finansloven for 2020 på toldområdet, der indeholder følgende elementer:



Gennemførelse af EU’s toldkodeks (EUTK), 131 mio. kr.
Brexit i Toldstyrelsen, 31. mio. kr.

Finanslov 2021
Toldudvalget drøftede eventuelle forslag og tiltag forund for de politiske partiers forhandlinger om Finanslov 2021. Toldudvalget kom i den forbindelse ind på følgende, der
arbejdes videre med:






11.

Øget ressourcer til kontrol af illegal vareførsel (smugleri). Især blev beslutningen om øgede priser på tobak og cigaretter brugt som argument.
Yderligere kontrolbeføjelser i forhold til opgavevaretagelsen - kontrol.
Øget indsats ift. Brexit og legal vareførsel.
Styrkelse af materiel og lokaliteter ved grænseovergange, herunder fast scanneranlæg ved Aarhus Havn.
Forøget samarbejde med Politiet.
Eventuelle møder med udvalgte politiske partier.

Bordet rundt (fast punkt)
Toldudvalget konstaterer stadig, at der skal ansættelser uden forudgående opslag, og
finder det yderst problematisk, da det afskærer andre for at søge. Er der en nedskrevet procedure for ansættelser (internt som eksternt rekrutterede). Det er Toldudvalget
bekendt, at Administrations- og Servicestyrelsen har lavet en overordnet beskrivelse af
procedurerne. Hvordan sikrer vi, at tillidsrepræsentanterne bliver involveret. Toldudvalget tager problemstillingerne op med ledelsen via mail til tolddirektøren. DTS sekretariat vil også tage problemstillingen op på centralt hold.
Henrik Michaelsen har været i kontakt med forbundets advokat, Merete Berdiin, med
spørgsmålet om, hvorvidt medarbejdere med en seniorordning kan overføre restferie
til nyt ferieår pr. 1. september 2020, hvor ny ferielov træder i kraft. Merete har været i
dialog med Administrations- og Servicestyrelsen, der har meddelt, at ikke afholdt ferie
– seniorordning eller ej, vil blive overført automatisk, men kun pr. 1. september 2020.
Toldudvalget opfordrer stadig til, at der holdes uformelle frokostmøder mellem stedlige
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, da det er med til at styrke samarbejdet og
skabe dialog.
Toldudvalget oplever, at der stadig dukker udfordringer op omkring brugen af hjemmearbejdsdage i toldstyrelsen. Det er dog også opfattelsen, at der findes løsninger
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rundt omkring, og at ledelsen langt hen ad vejen følger de intentioner, der er nævnt i
den udsendte artikel. Toldudvalget følger stadig området.
12.

Synlighed og kommunikation (fast punkt)
Toldudvalgets nyhedsbreve
Efter hvert møde i DTS Toldudvalg udsendes der nyhedsbrev via mail til alle DTS med
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 været link til disse nyhedsbreve i DTS Toldudvalgs nyhedsbreve.
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:
Læserbrev om ”det at miste” (én kollega) i nr. 1/2020 (side 26).
Andet
Toldudvalget har givet kommentarer til følgende:
Kommentar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven
Kommentar til høring om lovforslag om ændring af lov om tv-overvågning
Kommentar til høring om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

13.

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


Toldudvalget undrer sig over manglende tilbagemelding på udvalgets notat omkring beføjelser og værnemidler, herunder indførelsen af ”blå blink”. Der rykkes
for svar via SU.

Nyt møde
Næste møde er aftalt til den 23. april 2020. Mødet holdes i Aarhus på Slet Parkvej.
14.

Møde med toldmedarbejderne i lufthavnen
Toldudvalget havde møde med toldmedarbejderne i lufthavnen. På mødet blev følgende emner bl.a. drøftet:


Ny Ferielov og afvikling af ferie generelt.
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Anvendelsen af hjemmearbejdsdage.
Brugen af særlige ledelsesværktøjer.
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