Kredsbestyrelsesmøde – Kreds II
Tønder 2. juni 2016
Deltagere:
Anita Illum, formand
Allan Christensen, næstformand
Peter Hansen, Tønder
Eva Hansen, Tønder
Susanne Riis, Svendborg
Stine Palmelund, Middelfart
Tine Todsen, Haderslev
Kim Jensen, Ribe
Steen Lauridsen, Middelfart
Bjarne Andersen, Odense
Winnie Wolf Andersen, Odense
Afbud:
Peter Jørgensen, Svendborg
Torben Elian, Odense
Hans Holmer, Haderslev
Dagsorden:
1. Seneste referat
2. Sagskatalog
3. Orientering fra formanden/næstformanden
a) Orientering fra seneste HB‐møder samt diverse orientering
b) Dagsorden til HB‐møde den 6. – 8. juni
c) Gennemgang af oplæg om Forbundets budget 2018‐2020 – jf. materiale
udsendt fra Jørn.
4. Orientering fra valgenheder, koordinerende TR for afdelinger herunder
gensidig orientering om kompetence og arbejdsmiljø
5. Økonomi
6. Eventuelt

Ad punkt 1 – seneste referat
Der var ingen bemærkninger til seneste referat

Ad punkt 2 – sagskataloget
Der var ingen tilføjelser til sagskataloget

Ad punkt 3 – Orientering fra formanden/næstformanden
a) Orientering fra seneste HB‐møder/diverse orientering
Performance‐management: fremadrettet indarbejdes MUS i PULS (Performance,
Udviklings‐ og lønsamtale). 2016 kører MUS efter det gamle MUS koncept.
I forhold til situationen i SKAT, er det fortsat vejen frem, at bruge politikerne – på
forskellige måder. Der mangler dog ressourcer til at komme rundt til alle politikere
og DTS har derfor hyret en ekstern konsulent.
FOA har opfordret til en fælles demonstration. Inden DTS træffer beslutning om vi
skal deltage eller ej, har forbundet besluttet at høre nogle af de øvrige
organisationer i CO10, f.eks. Politiforbundets holdning til denne demonstration (da
politiforbundet er mest sammenlignelige med DTS).
Vedrørende sammensætning af advisory board (rekruttering) er udvalget begrænset
til kun et medlem fra organisationerne. Selvom DTS er den største organisation,
bliver det formodentlig Ulla Fabricius, som bliver organisationernes repræsentant i
advisory board, i sin egenskab af næstformand for HSU.
SKAT har tilbudt en senior ordning, som ikke skal betragtes som et generelt tilbud,
men et tilbud på de områder, hvor SKATs behov kan tilgodeses = på kritiske
kompetenceområder. DTS ville gerne have ordningen til at være en mulighed for
flere medarbejdere end det der var lagt op til.
HB havde Lync Møde den 11. maj blev der orienteret om en henvendelse fra TAT
omkring et evt. samarbejde mellem TAT og DTS – efter forespørgsel fra TAT. (TAT=
Teknisk Administrative Tjenestemænd).

DTS deltager igen i Folkemødet på Bornholm – denne gang med eventen ”SKAT på
hovedet – velfærd truet”. Skatteminister Karsten Lauritzsen, Bente Sorgenfrey,
formand for FTF og Jørn Rise deltager i debatten (som bliver livestreamet).
DTS har tidligere sendt en ”forespørgsel” ud blandt medlemmerne omkring sort
arbejde – som et led i den parlamentariske arbejdsgruppe, der er nedsat omkring
sort arbejde. Underdirektør Lisbeth Rasmussens udmelding har været, at ansatte
ikke skulle svare på spørgsmål af denne karakter, som er stillet af en af foreningerne.
Det er efterfølgende ”trukket tilbage”, så fremadrettet må organisationerne gerne
stille medlemmerne denne type spørgsmål!
Vedrørende Diplom i SKAT, har 72 ansatte bestået og DTS har i den forbindelse fået
45 nye medlemmer!
Professions bachelor: Der skal udarbejdes en behovsanalyse – noget der er bred
enighed om. Status pt. er at man venter på at Metropol sammensætter uddannelsen
SKATs nye adfærdskodeks er nu offentliggjort. Det er kredsbestyrelsens holdning at
adfærdskodekset bør gennemgås på enhedsmøder – i stedet for at den blot lægges
på Intranettet! Det er vigtigt, at ansatte/vores medlemmer bliver bekendt med
dette kodeks!

b) Dagsorden til HB‐møde den 6. – 8. juni 2016
SKATs deltagelse i/arbejde med udformningen af Finansloven 2017 er i gang. I
den forbindelse har formændene for organisationerne holdt møde med
Karsten Juncher. Jørn Rise giver mundtlig status på hovedbestyrelsesmødet og
hovedbestyrelsen skal drøfte finansloven generelt.
Vedr. folkemødet på Bornholm har DTS planlagt en event med titlen ”Skat på
hovedet/Velfærden truet” – hvor Karsten Lauridsen, Bente Sorgenfrey og Jørn
Rise debatterer.
Tillægsforhandlinger: Der gives en status på tillægsforhandlingerne.
Kredsbestyrelsen efterspurgte, at tillidsrepræsentanterne får tilsendt en liste
over hvem der har fået tillæg. Anita tager et med på hovedbestyrelsesmødet
– så det kan blive bedre næste gang 

Aftalen om arbejdstid er nu underskrevet, idet der er opnået enighed om
ordlyden i administrationsgrundlaget. Aftalen bliver snart offentliggjort på
Intra.
Performance Management ‐ status drøftes på HB
Status på sager vedr. hjemsendte – der gives en overordnet status på HB –
blandet andet på teknik og økonomi
Der gives en statur på professionsbachelor
Nyt fra udvalgene: udvalgene fremlægger en status på deres arbejde
c) Gennemgang af oplæg om Forbundets budget 2018‐2020 – jf. materiale
udsendt fra Jørn.
Kredsbestyrelsen gennemgik og kommenterede på det tidligere fremsendte
budgetforslag for 2018‐2020, som skal debatteres på det kommende
hovedbestyrelsesmøde.

Ad punkt 4 – Orientering
”Bordet rundt”:
Svendborg: Jesper Rønnow har planlagt at besøge Svendborg – men indtil nu er
mødet blevet udskudt 3 gange – nu til den 13. juni. Dagsordenen for hans besøg er
fælles personalemøde, en gennemgang af bygningen, møde med
tillidsrepræsentanter samt møde med funktionsledere. Her efter er der ”åbent
kontor”, hvor alle kan kigge ind og snakke med Jesper.
Odense: Der var direktionsdag i Odense den 26. maj. Tillidsrepræsentanterne
mødtes med Winnie Jensen
Ribe: Får besøg af Kundeservicedirektør Merete Agergaard mandag den 6. juni. Hun
vil holde fælles personalemøde for alle i Kundeservice (udland og KC).
Vikarerne i Ribe/KC havde sidste arbejdsdag den 31. maj. Der er jobsamtaler i disse
dage på opslåede stillinger i KC

Tønder: Får også besøg af kundeservicedirektøren Merete Agergaard mandag den 6.
juni 2016.
Processen med ansættelse af 50 personer i inddrivelse er gået i gang. Der er
inviteret 56 til assessments – heraf forlods inviteret 6 personer, som tidligere har
været vikarer. I forbindelse de kommende ansættelser, er lokalitetsudvalgsarbejdet
sat i gang – og 2. sal må tages i brug igen.
Der er været en afgang af DTS medlemmer på 4: 3 på pension og 1, som har sagt op.
Desværre er der ikke umiddelbart nogle af de nyansatte, som kan blive DTS’er!

Middelfart: Inddrivelsesmedarbejdere er kørt langt ud – man er nede på fejlfinding
på komma‐niveau.
Middelfart har haft TAK projekt besøg, hvor der var mødepligt.
EUTK er udrullet nu!

Kundeservice: SKAT Kundeservice er ved at kigge på muligheden for at gøre
anvendelse af seniorordninger.
Der er lavet opgørelser på udflytninger i kundeservice, så man har en status på
udflytningsplanen! Det ser ud som om hele Horsens ”problematikken” er løst, så
man undgår at flytte folk til Ringkøbing.
Der bliver snart igangsat en turnusanalyse i Kundeservice. Kundeservicedirektøren
har fokus på analysen idet resultatet af denne analyse skal danne grundlag for
strategien for Kundeservice fremadrettet!
Man afventer resultatet af FUSA ansøgningen
Inddrivelse: Der er møde i Middelfart fredag den 3. juni med den nye
inddrivelsesdirektør.
Der har været problemer med Master i Inddrivelse: 17 tilmeldte i Aarhus – men
ingen underviser! Dette er nu løst 
Der er sættermøde den 13. juni.

Der er godt gang i rekruttering til inddrivelse: der bliver ansat mange HK ‘er og AC
´ere.
Man har i inddrivelse haft et ”pilotprojekt” på brug af
Appen ”Howdy App”, hvor nogle fogeder i en periode på 6 mdr. har brugt App´en.
Nogle melder tilbage med gode erfaringer med denne App, som skulle hjælpe med
at undgå stress!!
AMU‐udvalget: havde møde den 12. maj – hvor bl.a. en kommende
medlemskampagne blev drøftet. I den forbindelse fik udvalget besøg af Kim Kistrup,
som ved meget om forandringsprocesser. Det er endnu ikke afklaret, hvad det
endelig produkt skal være (folder el. lign). Udvalget kan evt. også sende et brev til
SKATs direktion (i stil med det brev, som Tina Iversen sendte for nogle år siden og
som stadig er aktuelt)
Kompetenceudvalg: Da Peter Jørgensen ikke deltog i mødet, blev der ikke
informeret om kompetenceudvalget!

Ad punkt 5 – Økonomi
Kredsen gennemgik kredsens økonomi. Regnearket blev IGEN diskuteret: kredsen
kunne godt tænke sig yderligere én kolonne, hvoraf fremgår den samlede formue
for hver valgenhed og hver kreds. Dette kan ikke imødekommes ud fra begrundelsen
at regnearket så vil blive for uoverskueligt! Anita forsøger igen!

Ad punkt 6 – Eventuelt
Fusion mellem FTF og LO: hvis denne fusion realiseres, vil vi blive en lille del af noget
endnu større. Måske man i stedet kan slå sig sammen med andre små – med egen
centralorganisation? Inden det diskuteres yderligere er det en god ide at få Jørns syn
på sagen og hvad det vil betyde for os!

