Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra kredsbestyrelsesmøde
Mødedato:

7. december 2015

Mødetidspunkt:

kl. 9.30 – 14.30

Mødested:

Løvenørnsgade 25
8700 Horsens

Deltagere:

KB Kreds I (Nord)
KB Kreds I (nord)
Anita Ahlgreen, KS, Erhverv, Fonde og Koncerner, Aalborg
Bent Petersen, Indsats, Mindre Virksomheder, Skive
Britta Kirkeby, KS, Erhverv, Skive
Charlotte Rosdahl Schou, Indsats, Særlig Kontrol, Århus
Dorthe Jensen, Indsats, Mindre Virksomheder, Horsens
Elin S Thygesen, Indsats, Mindre Virksomheder, Århus
Helle Lundquist, Inddrivelse, Personrestancer, Aalborg
Jan Mogensen, KS, Motor, Århus
Jørn Laursen, Indsats, Told, Århus
Marianne Schurmann, Indsats, Mindre Virksomheder, Horsens
Niels Jørgen B Nielsen, Indsats, Store Selskaber, Århus
Nini Teisen, KS, Erhverv, Fonde og Koncerner, Aalborg
Ole Brandt, Inddrivelse, Betaling og Regnskab, Horsens
Rune Pedersen, HR og Stab, Juridisk Adm., Struer
Sven Åge Andersen, KS, Kundecenter, Hjørring
Svend Erik Mikkelsen, KS, Person, Århus
Søren Holt, Indsats, Store Selskaber, Herning
Søren Jakobsen, Indsats, Visitering og Kontrol, Hjørring
Afbud fra
Marianne N Hindkjær, Indsats, Mindre Virksomheder, Grenå
Marianne Ravn, Inddrivelse, Betaling og Regnskab, Ringkøbing
Ulla Jensen, KS, Ejendomsvurdering, Herning

Mødeleder og ref.:

Nini

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Bemærkninger til referatet fra 11.11.2015 – de indsendte korrektioner er
indarbejdet – tak 
3. Godkendelse af dagsorden – yderligere punkter – må meget gerne sendes på
forhånd – tak
4. Kreds I Nord interne anliggende:
1. Økonomi – www.DTS.dk er opdateret pr. 1.10.2015
Alle opfordres til løbende selv at følge op på egne posteringer
2. Seneste nyt fra husene som vi kan tage med til HB – under pkt. 6, bordet
rundt.
3. Forslag til mødedatoer og steder i 2016 (HB dato):
14.1 (18.1): Aalborg
9.2 (10.2): Århus
8.3 (9.3): Aalborg
21.4 (25.4): Skive
9.5 (11.5): Århus
2.6 (6.6): Skive
23.8 (24.8): Aalborg
22.9 (26.9): Århus
20.10 (24.10); Skive
17.11 (21.11): Aalborg
7.12 (8.12): Århus – pga. at flere har problemer med at kunne mødes denne
dato vil datoen muligvis blive ændret senere.
4. Yammer v/Dorthe
Dorthe viste på overhead hvordan vores Yammer virker. Dorthe har oprettet en
gruppe, DTS Kreds I (Nord) – jf. tidligere mail fra Dorthe. Skriv i skrivefelt og tast
derefter (slå op) – hvorefter det skrevne videregives til andre på denne gruppe i
Yammer.
5. HB dagsorden til 9. - 10. december 2015:
Forslag til dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat
3. Omorganisering i SKAT, herunder lokalisering
I tirsdags på SU- indsatsmøde var det overraskende med den nye udmelding, idet
HR direktør Winnie Jensen på HSU har tilkendegivet, at alle medarbejdere i SKAT
skal have en god jul – hvorfor omorganiseringer først vil blive meldt ud efter nytår.

Man har jo som bekendt et standpunkt indtil man tager et nyt ! For Kreds I betyder
dette bl.a., at Visitering og Kontrol 5 (20 ansatte) fra Aalborg overflyttes til Inddrivelse
pr. 1. februar 2016. De frygter, at de på sigt skal arbejde i Thisted. Mellemstore
Virksomheder 5 i Århus nedlægges – 4 overflyttes til MsV 7 Århus – øvrige
overflyttes til KS-Udbytteafdelingen. Funktionslederen Birgit Hviid overflyttes til
Skive. SC Struer opretholdes, og Mellemstore Virksomheder får en ny enhed, hvor
Hans Kjær fra Skive bliver ny funktionsleder.
Der oprettes en enhed under Frank Høj, og der skal findes nye medarbejdere hertil.
Nogle af Hernings regnskabsfolk henføres til Økonomi - ny leder for denne enhed;
Christina. I Ringkøbing henføres de fleste til KC, betalingsenheden. Ikke alle
opgaver for ”flyttet” personale er meldt ud. Der går flere rygter om, at folk, der er
udpeget til inddrivelsesarbejdet oveni denne flytning skal tåle at flytte fysisk, men vi
afventer den samlede udmelding i januar. Vi vil som TR gerne orienteres forinden –
det i tirsdags udmeldte om indsatsmedarbejderes flytning. Vi finder, at udmeldingen
ikke skete rettidigt, når det først skete under SU mødet.
Vi drøftede SU-forholdene for Indsats og referater fra SU-indsats,
besparelsespotentialet, og det at arbejde ”smartere” med færre medarbejdere, men
nå samme mål som i 2015.
Vi forventer, at der vil være 5 medarbejdere fra KS, der i denne uge får besked om at
flytte længere end tålegrænsen. Selvom vi er forhåndsbriefet herom, har der ikke
været noget at stille op for at undgå det, men vores TR-beredskab er sat klar.
Vi drøftede personalesituationen, bl.a. justering af en gruppe under Særlig Kontrol
p.t. Borgere. Denne gruppe opdeles, hvor nogle bliver i Aarhus, mens 2 henføres til
Aalborg - Ole Bønnelykke.
4. Udflytning af statslige arbejdspladser - bl.a. om a-kasse-samarbejde
Vi afventer nærmere besked i januar. Det er af HB besluttet, at vi anbefaler både
FTF-A og Min A-kasse, se nærmere i DTS-bladet.
5. Forbundets strategi, herunder artikel om ro i SKAT
Notat fra Jørn Rise videresendes fra Charlotte til os alle, det er en artikel, der bringes
i Politikken. Jørn Rise, AC´s Johanne og Ole Kjær, samt skatteminister Karsten
Lauritsen er medunderskriver.
Vi drøftede de ”udfordringer” det giver som TR/medarbejdere i SKAT, at DR er i
gang med at kontakte TR, ledere og medarbejdere i SKAT med henblik på at drøfte
forhold i SKAT, således der kan udarbejdes en udsendelsesrække på 3 om SKAT de
forgangene 10 år - sendes formentlig i februar 2016.
6. Arbejdstid
Der henvises i det hele til det Jørn Rise har udsendt til alle TR vedr. HB´s behandling
af punktet. Vi vil foretrække en positiv tilmelding ved nye valgmuligheder af f.eks. 3
måneders norm, fremfor at ledelsen trækker en model ned over hovedet på alle,
hvorefter man særskilt skal foretage et fravalg af den for gruppen udmeldte model.
7. Tillæg 2015
Alle forretningsområder er færdige - mangler central udmelding.
8. Performance samtaler
I Motor fungerer det godt med en (performance) mål-samtale pr. kvartal.
Men vi drøftede problemer vedr. sager i Indsats, hvor der i Dipsy er flere
medarbejdere på en sag, men hvor det i KMD-afmelding alene er 1 der registreres
for sagen. Mange synes, at der går alt for lang tid med registrering og afmelding i
div. systemer. Vi drøftede de forskellige former for samtaler, med eller uden referat.

Der skal fremadrettet være evaluering med 3 måneders intervaller for projekter i
Indsats, nogle kan frygte, at der også går alt for megen ledelsestid med den slags.
9. Professionsbachelor i Skat
Anette og Marianne arbejder videre herpå.
10. Personalelinieskifte
Der er flere, der har afsluttet deres Skatteuddannelse med diplom. Tænk over om
der ved lønforhandling kan ske skade for medarbejdere, hvis de står lige over for at
kunne blive personalelinjeskiftet, men hvor et ekstra varigt tillæg vil medføre, at
deres løn overstiger fuldmægtig lønnen. Herved vil SKAT-diplom ikke udløse et
rådighedstillæg.
11. Økonomi (herunder køb af kopimaskine og samarbejde om Helbreds- og
Sundhedsforsikring)
12. Nyt fra udvalgene
13. Nyt fra TR-fora og kredsene (indsendelse af emner mv. fremsendes inden HBmødet)
14. Nyt fra sekretariatet - orientering af bl.a. følgende emner:
 Projekt "Det gode samarbejde"
 Referat i Indsats/møde
 Fælles kontorfaciliteter med andre statslige sekretariater
 Medlemsmøder
 Hjemsendte medlemmer (herunder økonomi)
 Sikring af arbejdstillæg for et afskediget medlem
 Overførsel af ressortområder, her er der tale om BBR og Den offentlige
Informationsserver, hvor 19 medarbejdere er overført til SKAT, men ingen af
disse er henført til DTS. De fleste tilgår vores ejendoms afdeling, mens 4 går
til støttefunktioner, 3 til HR og 1 til Økonomi

6. Bordet rundt – herunder evt.
Rune, Struer
Ministeren har gennemført et godt møde og der er modtaget en del positive
tilbagemeldinger. Vi har ansat 2 i Struer, begge interne ansøgere. Bornholm har
ansat 3, eksterne ansøgere. Vi var på et 2 dages seminar. På disse dage blev der
udmeldt noget om opsplitning af grupper i Struer, det var dårlig timet, og ingen TR
var forhåndsbriefet.
Jan, Aarhus.
Vi har holdt en del frokostmøder med stor succes, fordi vi holdt det for 2 x
indsatsafdelinger, 1 x KS, 1 x told, osv. Vi forsøger at påvirke lokaliseringen i
Aarhus.
Søren, Herning
Der er 2 fra Herning Store Selskaber som skal til Struer, Bindende Svar- oprindelig
var de ”ført” til Odense A-Skat. Mellemstore virksomheder skal halveres og skal
tilbage til Struer. Vi har nogle, der pendler 2 x om ugen fra Herning til Skive. Vi får
Lars Nykjær som skal være f.leder for en fogedafdeling. Vi skal have dialogmøde på
mandag i StS.
Niels Jørgen, StoreSelskaber.

Når nogle pensioneres sker der ikke pr. automatik opfyldelse af de ledige stillinger.
Bent, Skive
JR og MSN har været på et velbesøgt medlemsmøde, der forløb rigtig godt.
Udmeldinger om flytninger i Skive er blandet modtaget og mange er chokerede.
Marianne S, Arbejdsmiljø
Der vil fremadrettet være faste dagsordenspunkter, heriblandt, trivsel, bevægelse og
sundhed, APV, ledervurdering, storrumskontorer, farlige stoffer, printere, stress og
sygefravær, personlig sikkerhed og forebyggelse – derudover har vi snakket om
hvorledes Måltal, KPI m.v. påvirker for os.
Britta, Skive
Det ser fortsat ud som om, at vores makuleringskasser står udenfor – uaflåste, men
SAC har fået besked herom.
Søren, Hjørring
Jørn Rise har været på besøg, alle fremmødte var meget tilfredse med mødet. V&K
sammenlægges med Borgere og omdøbes 1.1.2016 til: Personer og Datakontrol –
udir. Lisbeth Rasmussen. Vi har snakket en del om Vejledning 5 som overdrages til
Kundecenteret bliver spredt i ”atomer”. I AMU er stress et af hovedtemaerne i 2016.
Vi har ikke længere stresskonsulenter, nu må vores AMR-konsulenter spotte stress.
Helle, Aalborg
Også her var der et godt medlemsmøde med Jørn. Vi har sammen med arbejdsmiljø
repr. drøftet at der kun er fulgt op på de 3 kontorer, hvor der var sket påbud om
problemløsning inden den 1. nov. – men trækproblemer findes mange andre steder i
bygningen, og dette formodede vi, var med i påbuddet !
Ole, Horsens
I år var det f.lederne som arrangerede julefrokosten – hvorfor de via Serviceboksen
bestilt bordopsætning i kantinen – 2 fra koncernservice i Odense mødte op .
Jørn, Told i Aarhus.
Told afventer UCC – medarbejderne i MiV 1 (Sluseholmen) og MsV 4 (Køge) er
flyttet til UCC. I toldudvalget har de drøftet værnemidler.
Poul, Thisted
Vi har 10 tidligere elever, der er vikarer, de håber på fastansættelse.

GOD JUL og GODT NYTÅR til alle, tak for et godt samarbejde! Må det fortsætte!

