Dansk Told & Skatteforbund

Inddrivelse

Referat af TR-møde den 16. juni 2016 kl. 10 på Hjalmar.
Mødt: Christina Hammarberg, Jette Quaade, Frank Thor, Helle Lundquist, Heidi Østerballe, Susanne Brixum, Connie
Mortensen og Lene Höilund

1.

Velkomst.
Afbud fra Susanne Riis.
Særlig velkomst til Margrethe Nørgaard
Præsentationsrunde.

6.

Besøg af Margrethe Nørgaard – der er ikke referat af denne del af mødet.

Som ventet, nåede vi langtfra dagsordenen, men formanden har orienteret skriftligt vedrørende
nedenstående punkter:
2.
Rekruttering til Inddrivelse
Assessment i Tønder i sidste uge, hvor der var indkaldt 56. Det er spændende og anstrengende,
men et godt felt, der mødte op. Vi gav grønt lys til 31. Derudover er der en række ansøgere, der
ikke deltager i assessment. Nogle af dem er interne ansøgere.

3.

Gensidig orientering.
Herunder statistik, status og aktuelle udfordringer generelt/lokalt.
ER’s trivselsgruppe har barslet med en række forslag, som ledelsen sætter i værk. Bl.a. at
orienteringsvideo, fælles Lync-møde med fiskeøje-kamera hver anden uge. Kommunikation af
ledermail, trivselssamtaler, Trivsels-app og opfordring til at skabe relationer i enheden, og bruge
kræfter og tid på det. Det er understreget, at der er muligheder i ledelsesrummet.
Lederkoblinger, hvor man kan sparre tiltag med en anden leder, sættes i gang igen, helt generelt.

4.

Tillæg 2016
Der er afholdt sættemøde, og jeg har fået udkast til notat fra Karin Jaller, men da der var
fejl i det udsendte, afventer vi rettelsen, førend det spredes ud
OBS! at ledelsen ikke er indstillet på at give tillæg, uden der er gennemført en lønsamtale.

5.

SU og SU-K emner.
Intet nyt

7.

Videndeling aktuelt til/fra HB, Dansk Told & Skat, de andre forretningsområder, de andre
DTS-udvalg
Helle Lundquist deltog i HB’s 3. dag for mig, og det var en vigtig dag, fordi det var hér, man
arbejdede videre med de emner, vi havde kastet op på TR-konferencen i april, men kun de, der kan
løses inden for SKAT.

8.

Eventuelt, herunder
- Næste møde er aftalt som Lync-møde (ændret til fysisk møde 17. august efter mødet).
- Vi venter ikke at have behov for 2 dages møde i september.

Dansk Told & Skatteforbund

Inddrivelse
Mødekalender for 2016

1. TR-Inddrivelses møder:
17. august 2016
23. september 2016
25. oktober 2016 (ifm Repræsentantskabsmøde)?
12. december 2016

2. SU-møder:
1. september 2016
16. november 2016

3. SU-K-møder (ca. 2 uger før SU):
29. august 2016
9. november 2016
5. december 2016

4. TR-kompetencenetværksmøder:
12. september 2016

5. Dialogmøder Jørgen Rasmussen/ny direktør:
31. august 2016

6. Medlemsmøder
7. TR-konference
8. Repræsentantskabsmøde
25.-26. oktober 2016

9. HB-møder
24. oktober

24. august
21. november

26. september
8.-9. december

10. Dialogmøder – UDIR:
B&I

B&R

PersRest

ErhvRest

Fogeder

18. maj 2016
22. juni 2016

23. maj 2016
27. juni 2016

12. april 2016 Lync

