Dansk Told & Skatteforbund
TR‐FORUM INDSATS
Beslutningsreferat
Møde:
Mødedato:
Deltagere:
Afbud:

Bestyrelsesmøde i TR‐Forum Indsats
18. maj 2016
Jan Magnusson (IpA og MsV), Charlotte Schou (SK), Søren Holt (StS), Marianne Schurmann
(VAK), Søren Jacobsen (PDK) og Jan Nørner (DTS)
Kim Andersen (TOLD)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Status vedr. lønforhandlingerne 2016
INDSATS – Generelt
Vejledning – overordnet, opdatering mangler!? Opdeling af tillægspuljer modtaget (ny). Diskussion om‐
kring buffer og fordeling mellem varige og engangs. Se evalueringsskemaet. Jan tager problemstillingen
omkring buffer‐pulje op på næste dialogmøde, den 23. maj 2016.
Flytninger. Jf. side 4 i vejledningen. Vel OK ved flytninger internt i Indsats, men udfordringer ift. andre
forretningsområder… Altid et problem. Fra Indsats til Kundeservice, hvor processen er færdig.
Lønsummen i Indsats under pres, så derfor 25/75.
Eventuelt henvise til forløbet i Kundeservice. Jan Nørner sender materiale til inspiration.
Indsatsplanlægning og –analyse – Jan Magnusson
Har sættemøde den 30. maj 2016.
Mellemstore Virksomheder – Jan Magnusson
Har holdt sættemøde, og man kunne bare gå i gang med MUS og Lønsamtaler i enhederne. Har fået
bufferpulje. Det er lykkes at komme igennem med en BUFFER/Råderum (Varige 75.000 kr. og Engangs‐
vederlag 100.000 kr.)
Særlig Kontrol – Charlotte Schou
Har sættemøde den 14. juni 2016.
Virksomheds‐ og Afgiftskontrol – Marianne Schurmann
Har sættemøde den 6. juni 2016 – i forbindelse med næste dialogmøde.

Store Selskaber – Søren Holt
Har sættemøde den 18. maj 2016. Ledelsen har udsendt oplæg til mødet.
Told – Kim Andersen
Kim Andersen har sendt mail følgende til Jan Magnusson:
”Pt afventer vi den fulde rapport omkring turnusanalyse TOLD – Vi ser hvad Preben B. vil involvere os i…
UCC‐Implementering (Susse Meulengracht) er flyttet til TOLD, så vi bliver flere og flere.
Ellers alt vel i TOLD, hvor vi afventer sommerens kommen ;‐)”
Kim Andersen har endvidere oplyst, at der afholdes sættemøde i Told den 6. juni 2016.
Person og Datakontrol – Søren Jacobsen
Der har været afholdt sættemøde i Person og Datakontrol (den 13. maj 2016). Buffer har været drøftet,
men ingen fast buffer aftalt. Vi afventer referat fra mødet
Vedrørende udmelding omkring tillægsproces
Jan Magnusson sender mail ud til alle medlemmer i Indsats omkring den overordnede proces.
Det blev aftalt, at det er den enkelte koordinerende TR, der melder ud til respektive medlemmer om‐
kring tillægsprocessen i de enkelte afdelinger. Jan Nørner er behjælpelig med denne del. Afventer af‐
holdelse af sættemøder i de enkelte afdelinger.
3. Punkter til SU‐indsatsmødet og temadrøftelsen den 27. maj 2016
Dagsorden til SU Indsats‐mødet blev gennemgået. Umiddelbart ikke nogen ”springfarlige” punkter. Dog
rykkes der for Gennemsigtighedsrapporten. Eventuelt bede om at få tilsendt udkast til rapporten. Ind‐
satsledelsen har drøftet udkastet! Jan Magnusson beder om at få punktet med på dagsorden.
Kvartalsopfølgning vedr. rapporter fra Rigsrevisionen og Intern Revision samt Compliance er også drøf‐
tet i indsatsledelsen. Jan Magnusson tager denne del med til dialogmødet den 23. maj 2016.
Compliance blev drøftet. Overveje om vi skal lave en ”læs‐let‐udgave” af Compliance konceptet. Hvad
er med, hvad er ikke med og hvordan har udviklingen været? Hvor mange ressourcer anvendes på
denne del i forhold til udkommet? Kunne ressourcerne anvendes mere fordelagtigt andre steder? Hvad
vil DTS bruge Compliance til?
Vedr. temadrøftelsen
Tema: Hvorfor strategisk kompetenceregistrering?

Alle har været igennem denne del, så er det ikke mere vigtigt at vide, hvad vil vi bruge registreringerne
til? Er registreringerne foregået ensrettet i de enkelte afdelinger? Det er ikke umiddelbart opfattelsen i
TR‐Forum Indsats.
4. Opfølgning på TR‐konferencen – ”hvad er galt i SKAT”?
Inddrivelsen har sat deres tilbagemeldinger op i ”skemaform”. Jan Nørner ser på det og drøfter nær‐
mere med Jan Magnusson om, hvorvidt vi skal gøre det samme.
5. Gennemsigtighedsrapporten, hvis offentliggjort
Se ovenfor under punkt 3.
6. Nyt fra afdelingerne
Særlig Kontrol – Charlotte Schou
Særlig Kontrol har 2 opslag om Kriminolog og erfaren formidler. Begge stillinger i Aarhus. Begge stillin‐
ger er analysestillinger.
SK afholder dialogmøde og sættemøde den 14. juni 2016.
Virksomheds‐ og Afgiftskontrol – Marianne Schurmann
Marianne skal bruge en med‐forhandler. Marianne spørger i TR‐kredsen i afdelingen (TR Kasper Søren‐
sen fra Frederikssund har efterfølgende givet tilsagn).
Store Selskaber – Søren Holt
Der er plads til ansættelse i StS nu da der har været afgang. Der vil vist snart komme internt opslag. Det
bliver momsmedarbejdere, da nødlidende område. Der har bl.a. været stor afgang i StS i Høje Taastrup
Person og Datakontrol – Søren Jacobsen
Søren Jacobsen ønskede med‐forhandler til tillægsforhandlingerne. Søren J. undersøger blandt øvrige
TR i afdelingen (TR Tine Todsen fra Haderslev har efterfølgende givet tilsagn).
7. Eventuelt
Jan Nørner orienterede om kommende møde i Aalborg om udbetalingskontrollen. Jan N. rapporterer
fra mødet på et senere møde.

