Dansk Told & Skatteforbund
DTS Toldudvalg

REFERAT
Mødedato:

27. januar 2021

Mødetidspunkt:

13.00 – 16.00

Mødested:

Teams-møde

Deltagere:

Kim Andersen, Vibeke Raun Bøg, 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 indkommet
nogen afbud.

2.

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

3.

Tillægsforhandlingerne 2021
Tillægsprocessen for 2021, herunder PULS mv., er i fuld gang i Toldstyrelsen. Der er
udsendt mail alle medlemmer med orientering om proces, individuelle DTS indstillingsskemaer mv. Fristen for indsendelse af udfyldte indstillingsskemaer er sat til den 18.
marts 2021, og skemaerne sendes til de lokale tillidsrepræsentanter.
Kim udarbejder lønlister mv., der efter tilpasning udsendes til hele toldudvalget.
Der udsendes én mail til de DTS kollegaer, som har lønnen til én ”gratis” udnævnelse, så
man kan tage stilling til om det er noget som man ønsker.
Under dette punkt drøftede toldudvalget en konkret henvendelse vedr. særlige tillæg til
et specifikt område, hvor der er sket ændringer i stillingsindhold mv.
Da der kan være flere områder/enheder, hvor udfordringerne er de samme, besluttede
toldudvalget af afvente dette års tillægsforhandlinger, og først herefter tage kontakt til
ledelsen, hvor muligheden for særlige puljer, resultatlønskontrakter mv. kan drøftes.
Afslutningsvis besluttede toldudvalget, at det er chefkonsulent Jan Nørner fra DTS sekretariat, der varetager forhandlingerne for DTS tillidsrepræsentanter i Toldstyrelsen. Kim
Andersen meddeler ledelsen om dette.
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4.

Scannergruppen – herunder flytning af scanner fra Aarhus Havn til Padborg p2.
1. juni 2021
Toldudvalget drøftede ledelsens beslutning om pr. 1. juni 2021 at flytte scanneren i Aarhus til Padborg, herunder de personalemæssige konsekvenser dette afleder.
Allerede inden dagens møde har der været en løbende dialog med ledelsen, hvor der er
efterlyst gode og konstruktive løsninger for de medarbejdere, der er involveret i denne
beslutning. Ligeledes har DTS været i kontakt med de berørte medlemmer.
Toldudvalget kunne konstatere, at der pt. ikke er fundet løsninger, til trods for at udvalget har presset på overfor ledelsen. Derfor fortsætter udvalget denne dialog løbende.
Helt overordnet forstår toldudvalget ikke denne beslutning, hverken fagligt eller organisatorisk, men har selvfølgelig taget det til efterretning. Udvalget arbejder derfor på at
hjælpe de berørte medlemmer og overvejer løbende, hvilke tiltag der kan/skal gøres.

5.

Hundetjenesten – status mv.
På grundlag af en række henvendelser fra DTS medlemmer i hundetjenesten, har Kim
Andersen haft et uformelt møde med direktør Charlotte Møller, hvor toldudvalget havde
mulighed for at give udtryk for vores bekymringer i forhold til hundetjenestens fremtid.
I forlængelse af mødet er toldudvalget blevet bedt om at komme med input om eventuelle tiltag, gode idéer, forslag til ændringer mv., og toldudvalget har derfor nedsat en
hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af Henrik Michaelsen og Simon Larsen, der
skal lave et notat om dette. Henrik og Simon kan eventuelt hente inspiration ude blandt
DTS medlemmer i hundetjenesten.
Det endelige notat sendes til direktør, ansvarlige underdirektør samt funktionslederne i
hundetjenesten.

6.

Padborg – Ombygning / udvidelse
Planerne for ombygning/udvidelse af bygningerne i Padborg er endeligt godkendt, og kan
herefter påbegyndes.
Toldudvalget havde en overordnet drøftelse omkring tidsplanen, midlertidig placering af
medarbejderne under byggeriet, opsplitningen af medarbejdere fra Toldstyrelsen og Politiet i forhold til samarbejdet mv.
Under dette punkt blev det også nævnt, at der nu er købt og sat et telt op på pladsen i
Frøslev, således at toldmedarbejderne kan stå i læ ved undersøgelse af bagage. Toldudvalget finder ikke denne løsning optimal, da vi hellere så en mere ”fast” løsning, men
hilser ellers initiativet velkommen.

7.

Corona-situationen
Toldudvalget drøftede med udgangspunkt i den Corona-smitte, der har været i Padborg,
hvor både told- og politimedarbejdere har været smittet, overordnet følgende udfordringer:



Toldstyrelsens overordnede retningslinjer omkring Corona-situationen.
Indvirkningen på vagtordninger, især i forbindelse med smitte.
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Hvem kan møde ind hvornår og hvor mange?
Departementschefens udtalelser om, at Corona ikke er en undskyldning for at ikke at opfylde måltal mv.
Mulighederne for hjemmearbejde, der speciel er en udfordring for kontrolmedarbejdere.
Muligheden for at dele op i faste hold på 2 og 2 ifm. kontrolopgaven for at undgå
smitte.

Toldudvalget har fået nogle henvendelser gående på de medarbejdere, der arbejder med
samfundskritiske kritiske opgaver. Er kontrolmedarbejderne i Toldstyrelsen en del af dette. Svaret har været, at det er de ikke, hvorfor heller ikke er på Sundhedsstyrelsens
vaccinationsliste.
Helt overordnet efterlyser toldudvalget en klar definition for, hvilke retningslinjer der
gælder på kontrolområdet i Toldstyrelsen. Konklusionen er, at det handler om at tage
hensyn ved fysisk fremmøde.
8.

Finanslov 2022
Toldudvalget havde en indledende drøftelsen omkring ønsker mv. til finansloven for
2022. Hvilke områder skal toldudvalget fremhæve overfor politikere mv.
Udvalget drøftede, hvorvidt der skulle være fokus på ”sikkerhed og sundhed”, som har
været overskriften tidligere, og her koncentrere sig om illegal varekontrol i form af narko, cigaretter og tobak, våben mv., samt yderligere udstyr i form af scannere og lignende.
Toldudvalget drøftede også, om det var en idé at hente inspiration fra andre lande, herunder andre landes analyser mv. Eksempelvis Norge, som toldudvalget har et godt samarbejde med via Nordisk Toldtjenestemandsorganisation.
Toldudvalget tager løbende emnet op, således udvalget kan være godt klædt på forud
for efterårets finanslovsforhandlinger.

9.

Mødeplan for 2021
Toldudvalget lagde sig på mødet ikke fast specifikke datoer, men aftalte følgende mødekadence:







Februar/marts (holdes som Teams-møde som følge af Corona).
April.
Juni.
August.
Oktober.
December.

Toldudvalget agter stadig at holde de fysiske møder ude på toldstederne. Dette planlægges på et senere tidspunkt.
10.

Anvendelse af virtuelle medlemsmøder
Toldudvalget har forsøgt at holde et virtuelt medlemsmøde, og dette er blevet taget godt
imod blandt medlemmerne.
Toldudvalget vil fortsat gøre brug af denne mødeform, og der forventes at der igen holdes et virtuelt møde efter påsken 2021.

11.

Bordet rundt (fast punkt)
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Under dette punkt kom udvalgets medlemmer – i overskriftsform, ind på følgende emner:
Vibeke Raun bøg




De fleste har det fint med at arbejde hjemmefra.
Brexit fylder meget arbejdsmæssigt.
Konkret sag omkring aktindsigt, der har været drøftet med adv. Merete Berdiin i
DTS sekretariat.

Simon Larsen




Manglende orientering af TR i forbindelse med trivselsmålinger.
Udfordringer ved on- og offboarding af nye og hidtidige medarbejdere.
Anvendelse af ny APP til registrering af opgaver og arbejdstid, hvor der er lidt
tvivl om, hvad formålet med dette er?

Jørn Laursen


”Scanner-sagen” fylder meget i hverdagen og der er en del kommunikation på
tværs.

Henrik Michaelsen



Henriks enhed får ny funktionsleder i december (afløser for Nils Boysen).
Lufthavnen har haft besøg af handelsdirektøren, der har afstedkommet, at tolderne nu også skal kontrollere ansatte i lufthavnen.

Jørn Rise

12.

Jørn Rise orienterede overordnet om status på de igangværende aftale- og overenskomstforhandlinger på statens område.

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 (primært via artikler på nettet). 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.
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Andet
Toldudvalget giver løbende høringssvar på ændringer af lovgivningen.
13.

Eventuelt, herunder nyt møde
Eventuelt
Toldvalget har gennem et stykke tid fulgt en række spørgsmål i Folketingets Skatteudvalg, der er sendt til skatteministeren. Spørgsmål og svar har koncentreret sig primært
om af indsmugling af illegale cigaretter. Overordnet kan det konstateres, at der har været en stor stigning i beslaglæggelser af illegale cigaretter, hvilket må betyde, at der bør
være fokus på dette område. Toldudvalget tager det som sagt også med i arbejdet omkring finansloven for 2022.
Toldudvalget drøftede muligheden for ugentlige tests for Corona i arbejdstiden. Simon
Larsen orienterede om, at i Padborg har politiet fået en fast aftale om ugentlig test på
arbejdsstedet, hvilket efter sigende også er tilfældet på havnen i Aarhus.
Nyt møde
Tidspunkt for næste møde blev ikke konkret aftalt.
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