Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

23. april 2020

Mødetidspunkt:

13.00 – 15.00

Mødested:

Teams møde

Deltagere:

Kim Andersen (formand), Henrik Michaelsen, Jørn Laursen, Vibeke Raun Bøg, Simon Larsen og Jan Nørner (sekretær)

Afbud:

Jørn Rise

Referent:

Jan Nørner

REFERAT:
1.

Velkomst (fast punkt)
Kim bød velkommen til dagens møde, der som følge af Corona situation blev holdt som
et Teams møde. Derfor var mødets længde også væsentligt reduceret.
Kim bød velkommen til Vibeke Raun Bøg, der er nyvalgt tillidsrepræsentant i Køge, og
der med nyt medlem af DTS Toldudvalg.
Kim meddelte endvidere, at der var afbud fra Jørn Rise.

2.

Godkendelse af dagsorden (fast punkt)
Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

3.

Opfølgning på referat fra seneste møde (fast punkt)
DTS Toldudvalg arbejder stadig på at få lavet en analyse af medarbejdersammensætningen i Toldstyrelsen, fordelt på ledelse, stab og ledelsesstøtte mv. samt egentlig
drift. Der skal i den forbindelse laves en klar definition på, hvad der kan betegnes som
egentlige driftsopgaver.

4.

Status på Corona situationen
Det er DTS Toldudvalgs opfattelse, at Toldstyrelsen håndtere hele krisen meget fornuftigt, og at de udmeldte anbefalinger fra sundhedsmyndighederne følges.
Visse opgaver på kontrolområdet er dog presset, men ellers foretages der stadig kontroller på andre områder, herunder kontroller ved grænsen.
Toldudvalget drøftede hele den nye måde at arbejde på, hvor en del medarbejdere arbejder hjemmefra – uden de store arbejdsmæssige problemer. Toldudvalget vil tage
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diskussionen omkring denne nye arbejdsmetode op i dialogforum/SU i Toldstyrelsen i
et fremadrettet perspektiv.
5.

Tillægsforhandlingerne 2020 i Toldstyrelsen – status
Status på tillægsforhandlingerne for 2020 i Toldstyrelsen blev drøftet, men som følge
af, at styrelsen er midt i en forhandlingssituation, refereres der ikke yderligere fra
dette punkt.

6.

Ny Toldstyrelse, flytninger og målbilleder, særlige ledelsesværktøjer og ressourcesituationen
Punktet blev udsat til næste møde i Toldudvalget.

7.

Finanslov 2021
Punktet blev udsat, men der henvises til referatet fra Toldudvalgets møde den 5. februar 2020, hvor mulige forslag og tiltag i forhold til Finanslov 2020 blev drøftet. Disse
var:







8.

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.

Opfølgning på møde med toldledelsen om hundeanalyse, hundehåndbog og
hundestrategi
Toldudvalget havde en generel drøftelse omkring mødet, og det blev besluttet, at sagen stadig følges tæt, idet der stadig er visse uenigheder omkring hundeførerområdet.

9.

Scannerteamet – opfølgning på medarbejdermøde og henvendelse til toldledelsen.
Medarbejderne i Scannerteamet havde den 6. februar 2020 møde med ledelsen i Toldstyrelsen. På mødet deltog også repræsentanter fra henholdsvis DTS og HK.
Samlet set var det et godt møde med en god dialog, men det var også tydeligt for
både DTS og HK, at der stadig var nogle frustrationer blandt medarbejderne. Det blev
derfor besluttet, at DTS og HK i fællesskab sendte en opfølgende mail til underdirektør
Preben Buchholtz, hvor der blev bedt om noget mere konkret og uddybende.
Der er endnu ikke modtaget svar fra Preben Buchholtz, hvor der sendes en erindringsmail.

10.

Bordet rundt (fast punkt)
Vibeke Raun Bøg oplyste, at der var 3 medarbejdere der gik på pension i Køge. Hun
var i tvivl om, hvordan afholdelse af reception i disse Corona tider ville skulle afholdes.
Der var ingen klar konklusion på dette spørgsmål.
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11.

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 ”Fedterøvstillæg !!” (tillægsforhandlingerne – Er med i Juni udgaven)
Andet
Toldudvalget giver løbende høringssvar på ændringer af lovgivningen.
12.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Intet under dette punkt.
Nyt møde
Næste møde er aftalt til den 24. juni 2020. Mødet er indtil videre planlagt afholdt på
Carlsensvej 8 i Køge, men vi afventer udmeldingerne omkring tilbagegang til arbejdspladserne og fysiske møder i en forbindelse. Hvis fysisk møde ikke er muligt, vil mødet
blive afholdt som et Teams møde.
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