Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra kredsmødet 21.09.2016
Mødedato:

21. september 2016

Mødetidspunkt:

kl. 9.30 – 14.30

Mødested:

SC Herning, Brændgårdvej 10, 7400 Herning

Deltagere:

Afbud:

KB Kreds I (Nord)
Anita Ahlgreen, Kundeservice (KS), Erhverv, Fonde og
Koncerner, Aalborg
Bent Petersen, Indsats, Virksomheds- og afgiftskontrol (VAK),
Skive
Charlotte Rosdahl Schou, Indsats, Særlig Kontrol, Århus
Dorthe Jensen, Indsats, VAK, Horsens
Elin S Thygesen, Indsats, VAK, Århus
Helle Lundquist, Inddrivelse, Personrestancer, Aalborg
Jørn Laursen, Indsats, Told, Århus
Marianne Nielsen Hindkjær, Indsats, VAK, Grenå,
Marianne Ravn, KS, Kundecenter, Ringkøbing
Marianne Schurmann, Indsats, VAK, Horsens
Niels Jørgen B Nielsen, Indsats, Store Selskaber, Århus
Nini Teisen, KS, Erhverv, Fonde og Koncerner, Aalborg
Ole Brandt, Økonomi, Regnskab, Horsens
Poul S. Pedersen, KS, Person, Thisted
Rune Pedersen, HR, Bindende Svar, Struer
Søren Holt, Indsats, Store Selskaber, Herning
Søren Jakobsen, Indsats, Person og datakontrol, Hjørring
Tina Nielsen, KS, Ejendom, Herning
Sven Åge Andersen, KS, Kundecenter, Hjørring
Britta Kirkeby, KS, Erhverv, Erhvervsdrivende Vest, Skive
Jan Mogensen, KS, Motor, Århus

Mødeleder/referent:

Charlotte og Nini

Dagsorden:
1. Velkomst
Charlotte bød alle velkommen.
Søren Holt og Niels Jørgen oplyste, at de kl. 11 skulle deltage i et Lync-dialogmøde
med Hans From, underdirektør for Store Selskaber. Britta er fraværende pga. kursus
d.d. og Jan deltager i opstartsmøde vedr. lokalitetsudvalgsmøde i Århus.
I forlængelse af denne information nævnte Søren H, at der i Herning har været fint
styr på de interne flytninger pr. 01.09.2016. Andre kan måske viden dele herom.
2. Bemærkninger til referatet fra 23.8.2016
Modtagne bemærkninger er indarbejdet i referatet, der er sendt til DTS, hvor det
lægges på DTS.dk
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden yderligere nye punkter.
4. Kreds I Nord interne anliggende
1. Økonomi
Valgenhedernes økonomi på DTS.dk er ikke ajourført siden april – hvorfor det er
svært at planlægge efterårets aktiviteter ! Charlotte sender forespørgsel fra KB.
.
2. Opfølgning på TR-Kursus: En styrket mødekultur – se forslag fra Marianne
Schurmann – sendt på mail 8.9.
KB havde en god drøftelse af udbyttet af kurset: ”En styrket mødekultur”. Mange
gode ideer blev ”vendt” og vi blev enige om følgende tiltag:
 At ”værtsstedet” er ordstyrer eller ”vælger” ordstyrer på KB-mødet.
 At Nyt fra husene sendes til Charlotte senest 2 dage før KB-mødet. Her
undersøger Dorthe, om vi kan lægge den slags på et SharePoint –
tilgængelig for KB.
 At opgaver/oplæg, der skal undersøges forud for mødet gerne må
uddelegeres.
 At det tilstræbes, at referatet er sendt til kommentar til KB en uge efter KBmødet samt at referatet er lagt på hjemmesiden DTS.dk senest 2 uger
efter KB-mødet.
 At referatet sendes sammen med dagsorden og således blot er
udgangspunkt for evt. opfølgningsdrøftelse.
 At vi gennemtænker, hvorvidt der kan vælges en bedre dagsorden, og at
vi gerne modtager den 1 uge før mødet – udfordringen er hvornår HBdagsorden modtages.
 At vi skal udarbejde en løbende opfølgningsliste – også denne kan lægges

på vores SharePoint.
De nye tiltag evalueres på april mødet.
3. Foredrag: Arbejdsglæde den 7.12.2016 i Århus kl. 16.00 – 17.30
Vi fik aftalt hvem der deltager – tilmelding foretager den enkelte via link i mail
modtaget fra Marianne s.
4. Seneste nyt fra husene som vi kan tage med til HB
De enkelte valgenheder mangler en tilbagemelding angående medlemsmøder
vedr. PULS. Det er efterfølgende oplyst, at medlemsmøderne er udskudt til 2017.
Kollegaers rygning på trapper (indendørs) – eller tæt på vinduer.
Det er et problem, idet dette enkelte steder generer andre kollegaer. Vi var enige
om, at det er de lokale ledere som har ansvaret for, at rygning kan foregå uden
gene for andre. Som TR kan vi give Arbejdsmiljørepræsentanter en melding, hvis
der i husene er særlige ryge-problemer, som lederne ikke løser.
Aarhus: 55+møder
Århus afholder den 3.11.2016 et medlemsmøde for 55+ /partner. Faglig sekretær
Jan Nørner, PFA, FTF-A, Seniorforeningen samt Tjenestemændenes forsikring
deltager. Grenå og Horsens 55+ medlemmer m/partner bliver også inviteret til at
deltage. Der er mulighed for at søge HB om et tilskud til forplejning – dog kun til
medlemmer – hvorfor der vil være egenbetaling for evt. partner. Herning, Struer
og Ringkøbing drøftede evt. at slå sig sammen om et møde.
Momskurset: Overordnede principper og grundlæggende regler - udbudt af SRF
er mest for helt nye samt ”skattefolk” som ikke tidligere har arbejdet med moms.
Hos øvrige er der stor efterspørgsel på et ”udvidet kursus”.
Der er stor efterspørgsel på SKATs Scannere.
Horsens
Ole fortalte om indbliksartiklen vedr. udflytning, samt den interne kommunikation.
Ole pegede særligt på det kompetencetab, der er som følge af flytningen af opgaver fra Horsens til Ringkøbing/Aalborg.
Aalborg
I morgen er der fælles møde for Ejendoms-medarbejdere og tillidsrepræsentanter
for de 3 organisationer.
Fælles AMR og TR møde.
Vi har i Aalborg fremsat ønske om, at det bringes op i lokalitetsudvalg, at vi får en
form for informationsskærm, til brug for interne daglige oplysninger om ny ansættelser, møder i huset o. lign.
Marianne R oplyste, at Ringkøbing har investeret i 2 Infoboard (1 i kantine og 1 i
gangen), som et udvalg med deltagere fra hver afdeling står for at opdatere med
pressenyheder, fødselsdage o. lign. Det virker godt og Marianne sender noget til
os andre om denne succes. Dorthe nævnte, at der også i Horsens er en minilight
udgave af et infoboard i kantinen. I Herning ønsker man også noget lignende,
men indtil da er det den elevansvarlige funktionsleder, der pr. mail oplyser nyt om

f.eks. elever.
Vi vil gerne have flyttet KB-mødet i 17.11.16 til Aalborg, idet vi i forlængelse heraf
vil afholde et medlemsmøde, og have en ekstern indlægsholder, Torben Weise
denne dag. Vi håber, at Jørn og Marianne kan deltage, og at I også vil blive efter
kredsmødet.
Skive
Der er ansat 6 nye i Inddrivelsen og 4 nye i KC. I forgårs var der i Skive personalemøde, hvor 2 enheder oplyste om deres opgaver. Det var vellykket. Vi har
efter nytår udsigt til at være under 50 medlemmer, hvilket p.t. kun berettiger til 1
TR.
Struer
Vi har et opslag om 1 medarbejder fælles med Thisted vedr. dødsboopgaven.
Rune fortalte, at man med de nuværende m2 og ca. 68 ansatte ifølge planen skal
op på ca. 80 ansatte, men at man ved ombygning af gl. arkiv evt. kan gøre plads
til endnu flere. Politikere fra Struer, Lemvig og Holstebro går sammen for at
påvirke den politiske beslutningsproces herom.
Hjørring
Idet der i 2017 skal være ca. 240 ansatte inddrages arealet uden for kantinen på
4. sal til kontorformål. Pr. årsskiftet vil der være ca. 49 medlemmer af DTS, og
der vil for disse blive afholdt et medlemsmøde i januar 2017. Der er fortsat store
indeklimaproblemer, som er søgt løst ved ændring af indblæsningsluft, mængde
og temperatur. Der er foretaget måling af CO2, ilt, fugt m.v. og disse målinger er
inden for det acceptable. Bitten Burmeister videndeler, når der er nyankomne til
KC
Ringkøbing
Der drøftes løbende med John Ladefoged hvordan og hvornår vi skal opnormere
fra de nuværende ca. 240 til evt. 300, idet det skal afstemmes med opgaver i
såvel inddrivelse som i kundecentret. Vores medlemstal har været nede under
25.
Herning.
Inddrivelsen har ansat 24 nye, og der skal med vores medlemmer fra inddrivelsen holdes møde på fredag. Til ejendom er der pr. 1. oktober ansat 2 interne, 1 projektansat som er blevet fastansat, samt 1 akademiker. Der kommer
flere nye til november. Der skal som i Aalborg holdes medarbejdermøde for
ejendomsmedarbejdere, dette sker den 23. september.

5. HB dagsorden til 26. september 2016 (12.45 – 14.00):
Følgende punkter til drøftelse:

Nye løn: Charlotte oplyste, at Allan Christensen har medvirket i en video til CFU –
som efterfølgende bliver lagt på DTS hjemmeside.
1. (4) Det ny Skattevæsen – status og fastlæggelse af eventuelle initiativer
Hos inddrivelsen er ansættelse ved hjælp af Assesment sat lidt i bero.
Den planlagte 5% besvarelse i Indsats skal formentlig gennemføres, Jørn har
stillet spørgsmål til politikere herom.
Rygtebørs
Lissi fra Inddrivelsen forsøger at være meget åben om, hvad der sker og hvad
man hører ude omkring. Når medarbejdere så læser, at ledelsen skriver, at
det skal vurderes, hvorvidt vi i Inddrivelsen har de rette kompetencer, skaber
dette mere uro end godt var.
At opgaver om fortrinsberettigede krav, (forbrugsafgifter og ejendomsskatter) evt. skal overgå til kommuner, er noget som inddrivelsesmedarbejdere selv har foreslået, og dette vil ikke have nogen større betydning
for normeringen hos SKAT.
Dobbeltarbejde.
Flere TR kunne oplyse, at der desværre ses opgaver hos SKAT som
varetages dobbelt; f.eks.
1) vaskning af fordringer,
2) opgaver i Anti-svindelenheden og Moniteringsenheden,
3) udbetalings kontrol, udvikling af ”nyt” system - der har været anvendt i 4
år.
Har den enkelte TR konkrete eksempler, så send dem til Charlotte og cc til os
andre.
TAK
TAK-programmet skal indføres i hele SKAT ! Alle var enige i, at det er noget vi
altid har gjort, lige indtil ekspeditionerne blev lukket.
Momskontrol
Vi er fortsat bekymrede over, om stikprøverne er store nok i forhold til
potentialet, der opleves alt for mange fejlangivelser/udbetalinger og vi
registrerer os til døde, pga. måltal.
2. (5) Finanslov 17 – den aktuelle situation og fastlæggelse af eventuelle
initiativer
Intet nyt, DTS holder møder med politikere
3. (6) Hjemsendte medlemmer – status. Orientering om sagens stade. Evt.
beslutning om evt. erstatning
Vi drøftede det fortsat uafklarede og vores mening om evt. erstatning.

4. (7) Repræsentantskab invitationer/emner
Ole B og Svend Åge deltager ikke pga. ferie.
5. (8) Nyt fra TR-fora og kredse – i muligt omfang indsendes materialet
forud for mødet: afvent udsendelser.
6. (9) Nyt fra udvalgene – i muligt omfang indsendes materiale forud for
mødet: Afvent udsendelser, dog oplyses,
at AMU- kampagner er udskudt til foråret. APV skal afholdes senest i 2017.
at der i Told skal ske sikkerhedsgodkendelse af hver enkelt. Uden en sådan
vil medarbejdere skulle genplaceres.
7. (10) Møde med SKATs Indsatsdirektør og medlem af den operationelle
styregruppe i det ??
KB drøftede evt. spørgsmål til Indsatsdirektør, Jim Sørensen – b.la. beregning
af skattegabet – herunder effekten af de mistede 12,3 mia. på udbytte.

6. Bordet rundt – herunder evt.






Kundeservice
Indsats
Inddrivelsen
Øvrige forretningsområder
Udvalg – f.eks. AMU

De enkelte forretningsområder har alle ovenfor tilkendegivet vigtige forhold.
I forbindelse med tillægsforhandlingerne i Inddrivelse og Indsats er tidsplan mv.
opdateret på DTS.dk
I det seneste DTS-blad er navnene på dem der i år har taget SKAT-diplom.

