Kreds II (Syd)
Emner til orientering på hovedbestyrelsesmødet den 6.-8. juni 2016
Adfærdskodeks
Connie har sendt ud til os, at adfærdskodeksen nu er klar. Jeg har set, at den er lagt på intranettet
den 4. maj 2016 – men uden en ”større reklame”. Bør det ikke være SKAT, der gør medarbejderne
opmærksom på den nye udgave og ikke os som TR ? Burde det ikke være en opfordring fra SKAT,
at det måske kunne tages op på enhedsmøder.
Vi har i kredsen talt om, at vi kunne gøre vores medlemmer opmærksom på det i et medlemsnyt,
men vi mener, at det bør være SKAT, der sælger varen.
Intranettet
Vi har haft en drøftelse af det nye intranet. Der er mange, der ikke opdager de informationer, der
bliver lagt ud på intranettet, særlige under afsnittet seneste faglige nyheder. I det gamle intranet
kunne man abonnere på de nyheder, der havde relevans for ens arbejde. Nu kan man indsætte filtre,
men når man lukker siden ned er alt nulstillet. Der fremkommer en masse omkring
tolkontingentbehandling, så det betyder at der kommer så mange nye informationer, at de vigtige
for den enkelte, hurtigt forsvinder. Er det ikke noget, der kan bringes op på Formandsmøde eller
HSU. At vi har et intranet, som er blevet meget dårligere end det vi tidligere har haft. Jeg har mange
medlemmer, der er frustrerede over det og så længe det er muligt, bruger det gamle intranet, når der
skal findes relevante oplysninger.
Uddannelse
Anette har sendt en mail ud omkring manglende tilmeldinger ved Metropol. I den forbindelse har
Kim Jensen meldt tilbage med følgende bemærkninger:
Efter at uddannelsesbudgettet er lagt ud i Forretningsområderne/afdelingerne har HR fralagt sig
ansvaret for at få tilmeldinger til uddannelser meldt ind til Campus, ligesom HR heller ikke længere
oplyser frister for tilmelding. Var det noget, man kunne bringe op på evt. HSU, at man fremover
skal have styr på dette. Eller måske skal der være mere fokus på det ved formændene for
Forretningsområderne (Lene, Allan, Jan og Jens). Men det gælder jo ikke kun for DTS men
generelt.

