Dansk Told & Skatteforbund – Kreds II, Syd

,
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 23. august 2016 i Ribe
Til stede var:
Kim Jensen, Ribe
Allan Christensen, Ribe
Peter Jørgensen, Svendborg (referent)
Bjarne Andersen, Odense
Winnie Wolf Andersen, Odense
Torben Elian, Odense
Anita Illum, Middelfart
Stine Palmelund, Middelfart
Steen Lauridsen, Padborg
Tine Vestergaard Todsen, Haderslev
Hans Holmer, Haderslev
Eva Sandager Hansen, Tønder
Afbud:
Peter Hansen, Tønder
Susanne Riis Nielsen, Svendborg
Pkt. 1. Seneste referat
Pkt. 2. Sags katalog
Pkt. 3. Orientering fra formanden/Næstformanden
a) Orientering fra seneste HB-møde samt diverse orientering
b) Tillæg 2016
c) HB har lavet et oplæg ”Hvad er der galt i SKAT” – og hvilke løsninger er der på problemerne.
d) Kort orientering om HBs drøftelse af Forbundets økonomi
e) Dagsorden til HB-møde den 24. august 2016
f) I september har vi TR-seminar i Kollund. Vil i overveje, om der er nogle emner, vi skal
tage op og bruge lidt tid på?
Pkt. 4. Orientering fra valgenhederne, Koordinerende TR for afdelinger, herunder gensidig
orientering om kompetence og arbejdsmiljø
Pkt. 5. Økonomi
Pkt. 6. Eventuelt
Ad pkt. 1 Seneste referat fra møde den 2.6.2016 i Tønder
Ingen bemærkninger
.
Ad pkt.2. Gennemgang af sags katalog
Ingen bemærkninger

Ad pkt.3. Orientering fra formanden
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a) Orientering fra seneste HB møde
Folkemøde på Bornholm og den kommende finanslov bliver diskuteret herunder om DTS
skal bruge sociale medier som f eks Face book – skal ”spar skatten” vækkes til live igen?
DTS har stadig god kontakt til politikkere.
Arbejdstid – nogle vil gerne gå op i tid (plus tid), dette afvises for fagkonsulenter.
Performance management og puls kører som prøveordning i VAK.
Status på hjemsendte ledere.
Status på sommerhuse – realisering af Løkken er ikke effektueret endnu. Gudhjem påtænkes renoveret og i den forbindelse ændres til 3 lejligheder – så alle får udsigt.
Lukkedage mellem jul og nytår, DTS ønsker en fritvalgsordning – synes ikke lige om hjørnet. KC skal muligvis svare på mails og registrering skal muligvis bemandes.
Samarbejde med TAT – er delvis droppet da de kun ønsker en administrativ løsning.
Orienteret fra sidste HSU møde.
Serviceboksen er tilrettet til gældende regler vedr. barns 1. sygedag.
Der har været diskuteret værnemidler – Skal dele af Skats personale have peberspray eller
lignende. Dette afvises af ledelsen.
b) Tillæg 2016
Jan Nørner har udsendt notat. Dette diskuteret.
I inddrivelse er det en forudsætning for tillæg at man har haft en lønsamtale. En samlet
kredsbestyrelse afviser dette.
c) HB-oplæg – ”hvad er der galt i SKAT”
Kredsbestyrelsen havde en generel snak om emnet – men da materialet er videresendt til
direktionen ser vi ingen grund til yderligere rettelser pt.
De 10 punkter kan for øvrigt læses i sidste nummer af Dansk Told & Skat.
d) Forbundets økonomi
Man har i HB haft en generel drøftelse af forbundets økonomi.
Kredsbestyrelsen havde en snak om emnet.
.
e) Dagsorden til HB-møde den 24. august 2016
Dagsorden gennemgået, der foreligger ikke materiale til de enkelte punkter.
f) Seminar i Kollund
Seminar den 15 og 16.09.2016. Vi mødes i Kollund den 15.09.2016 kl. 09.30.
Winnie og Stine står for forplejningen, samt fordeler logi og praktiske opgaver med hård
hånd .

2

Dansk Told & Skatteforbund – Kreds II, Syd

Kredsbestyrelsen foreslår at Jørn og Marianne inviteres. Emnerne til dem kunne f.eks. være
forbundets fremtid og økonomi.
Ad 4) Orientering fra valgenhederne, koordinerende TR for afdelinger, herunder gensidig
orientering om arbejdsmiljø og kompetence
Odense
1. Ny funktionschef i Torben og Anitas afdeling.
Ribe
1. Klaus Hansen startet som funktionschef i Tønder
2. Lokaler – KC har ansat nye folk – der er ikke rigtig plads endnu – der bruges noget af færdselsstyrelsens lokaler.
3. Har haft besøg af TAK – programmet.
Svendborg
1. Foranlediget af Jesper Rønnows besøg, efterlyser hvad det er for efteruddannelse
folk i Svendborg mangler.
2. Rengøring er blevet væsentlig forringet og vi skal nu selv betale for ekstra opvask
mv.
3. Har haft besøg af skatteministeren, positiv oplevelse.
Haderslev
1. Mulighed for at supportere lokalt omkring IT – mere synlighed, møde med Carsten
Nybro, Hans skal lave et oplæg
Tønder
1. Skal Tønder foreslå ændring af DTS vedtægter vedrørende antal i valgafdelingens
bestyrelse?
2.Modtager 36 nye medarbejdere i inddrivelsen derfor er mange flyttet rundt.
Middelfart
1.Meddelelse fra IPA om udlevering til Metro Express af navne på kontaktpersoner og
tovholdere i et antal indsatsprojekter.
2.Er forundret over det store antal der skal sikkerhedsgodkendes inden for Told af
PET.
3. Har afholdt kvartalsmøde med AMU.
Kundeservice
1. Merete Agergaard er på rundtur i landet – vil gerne dialog.
2. Der er i øjeblikket en snak med Merete omkring KPI målinger.
3. Allan har lovet at deltage i en video omkring løntillæg.
4. Nøglemedarbejdere – der er godkendt 3 med fratrædelse/seniorordning/nedsat tid
mv.
5. Udflytning har bevirket at 3 HK flyttes fra Horsens til Ringkøbing.
Motor
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Har haft evalueringsmøde omkring tillæg.
Arbejdsmiljø
1. Connie stadig sygemeldt
2. Orientering fra AMU-møde.
5 Orientering om økonomi
Vi efterlyser stadig et læsevenligt regnskab.
6. Eventuelt
Næste møde
Næste møde er den 15. september 2016, kl 09.30. i Kollund (havestuen)
Referent
Peter D Jørgensen
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