Dansk Told & Skatteforbund
TR‐FORUM INDSATS
Beslutningsreferat
Møde:
Mødedato:
Deltagere:
Afbud:

Bestyrelsesmøde i TR‐Forum Indsats
28. september 2016
Jan Magnusson, Charlotte Schou, Marianne Schurmann, Søren Jacobsen, Søren Holt og Jan
Nørner (referent)
Kim Andersen, Told

1. Velkomst v/Jan Magnusson
Formand for TR‐Forum Indsats, Jan Magnusson, bød velkommen til dagens LYNC‐møde. Meddelte, at
der var afbud fra koordinerende tillidsrepræsentant Kim Andersen fra Told.
Jan Magnusson meddelte endvidere, at han havde været i kontakt med Anders Graversen fra HR om‐
kring bemærkninger til referatet fra mødet i SU‐Indsats den 5. september 2016.
2. Dialogmøde med Jim Sørensen den 28. september 2016, kl. 14.
Jan Magnusson havde modtaget følgende dagsorden til dagens dialogmøde med Jm Sørensen:
Dagsorden til dialogmødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst og nyt fra ledelsen ved Jim
Sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere i Told
Opfølgning på strategi – herunder implementering af strategiinitiativer
Kontrolaktivitetsplan 2017
Lederdage – forventet program og oplægsholdere
Tema for næste temamøde den 5. december
Eventuelt

Ad. 1. Velkomst og nyt fra ledelsen ved Jim
TR‐Forum Indsats gav udtryk for, at det var en forventning om, at Jim Sørensen under punktet vil
komme med en status på arbejdet med ”Et nyt skattevæsen”.
Ad. 2. Sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere i Told
TR‐Forum Indsats var af den opfattelse, at punktet var en opfølgning på de drøftelser omkring told‐
medarbejderens sikkerhedsgodkendelse, der have været på det forudgående SU‐møde i Indsats. Su‐
medlemmerne gav endvidere udtryk for, at de på SU‐mødet fik et godt indblik i, hvad der var årsag mv.
til den foretagne sikkerhedsgodkendelse.
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Jan Nørner oplyste endvidere, at DTS Toldudvalg har emnet på dagsorden til deres møde den 29. sep‐
tember 2016 i Padborg. Her vil de også vende spørgsmålet omkring de toldmedarbejdere, der eventu‐
elt ikke kan blive sikkerhedsgodkendt.
Ad. 3. Opfølgning på strategi – herunder implementering af strategiinitiativer
Som udgangspunkt var TR‐Forum Indsats i tvivl om, hvad der konkret ”gemte” sig under dette punkt på
dagsordenen. TR‐Forum Indsats havde dog en mere generel drøftelse omkring hele indsatsstrategien,
kontroltrykket, effekt mv., og kom i den forbindelse ind på følgende:











Erfaringerne fra kontrolmedarbejderne i Compliance‐projektet, herunder den faktiske præven‐
tive effekt overfor borgere og virksomheder
Ministerens udtalelser om fokus på og indførelse af nye initiativer på momskontrolområdet
Hele ressourcespørgsmålet i forbindelse med kontrol
Redskaber til brug for udsøgning mv. – eller mangle på samme. Det er opfattelsen, at der
mangler noget på dette område, og at det kunne være formålstjenligt at tænke nye metoder,
hvor det erfaringsmæssigt har vist, at det fungerer
Større fokus på borgerdelen i forbindelse med kontrol, dog uden det får ressourcemæssige
konsekvenser i forhold til virksomhedsdelen, herunder brug af de kontrolredskaber, der alle‐
rede er til stede (R75). Skattesvig på borgerdelen bliver mere og mere udbredt, jf. seneste
Compliance‐resultater
Gøre brug af de forslag til initiativer overfor kontrollen med skatte‐ og momssvig, der løbende
og på Indsatsdage kommer fra medarbejderne – herunder den tværministerielle arbejdsgruppe
på momsområdet og Folketingets Skatteudvalgs arbejdsgruppe omkring bekæmpelse af sort
arbejde (eksempelvis genindførelser af regnskabspligt for virksomheder)
Erfaringerne med udsøgningsmetoder, kontrol og resultatregistrering i forbindelse med udbe‐
talingskontrollen

Afslutningsvis under dette punkt, gav TR‐Forum Indsats udtryk for, at det kunne være betimeligt at få
Jim Sørensen til på mødet at uddybe, hvad han konkret har af holdninger mv. til kontroltrykket og ind‐
satsstrategien.
Ad. 4. Kontrolaktivitetsplan 2017
TR‐Forum Indsats har et generelt ønske om større involvering i arbejdet med udarbejdelsen af kontrol‐
aktivitetsplanerne. Uanset, at Jim Sørensen har udtalt, at der primært er tale om fortsættelse af eksi‐
sterende, og at det faldende antal af projekter (fra 136 i 2015 til 106 i 2016) er begrundet i faldet i res‐
sourceantallet. Det fornemmes, at ledelsen ikke ønsker denne involvering fra de faglige områder.
Jim Sørensen har endvidere på møde i SU‐Indsats meddelt, at hvis der var noget, der skulle drøftes i
forhold til kontrolaktivitetsplanen, skulle de ske ude i de enkelte dialogfora i afdelingerne.
TR‐Forum Indsats havde i den forbindelse en drøftelse omkring ”timingen” i disse drøftelser, idet de
allerede planlagte møder i dialogfora, ikke gav mulighed for denne drøftelse og involvering. Kun hvis
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der kunne aftales ekstraordinære møder i dialogfora ville det være en mulighed. Her var det TR‐Forums
opfattelse, at det primært handlede om afdelingerne Virksomheds‐ og Afgiftskontrol, Person og Data‐
kontrol og Mellemstore Virksomheder. TR‐Forum Indsats tog dog forbehold i forhold til selskabsskatte‐
delen i Store Selskaber, som Søren Holt vil undersøge relevansen for.
Det blev besluttet, at Jan Magnusson spørger ind til spørgsmålet omkring involvering af medarbejderne
i forbindelse med udarbejdelsen af Kontrolaktivitetsplan 2017, herunder den fremtidige proces. Even‐
tuelt foreslå, at denne del indarbejdes i Årshjulet for Indsats.
Ad. 5.
Afventer udmeldingerne på mødet.
Ad. 6.
TR‐Forum Indsats drøftede følgende 2, ikke nærmere konkretiserede, forslag til temaer til temamødet
den 5. december 2016:




Brugen af SU‐systemet i forretningsområdet Indsats og de tilhørende afdelinger. Herunder
gældende regelsæt, muligheder, involvering mv. ‐ Det er opfattelsen, at systemet bruges
forskelligt i de respektive afdelinger
Kontrolaktiviteter og måden vi arbejder på. Herunder brug af udsøgningssystemer, valg af
projekter, afrapportering, effekt mv. Et fælles regelsæt, som alle medarbejdere kan for‐
holde sig til.

I forhold til det første forslag meddelte Jan Magnusson, at spørgsmålet omkring samarbejde mv. alle‐
rede tages op på et møde den 7. oktober 2016 som et led i overenskomstresultatet fra OK’15 omkring
styrkelse af det lokale samarbejde. Og det i den forbindelse kunne vurderes, om dette forslag kunne
blive et almindeligt dagsordenspunkt til et kommende dialog‐ eller SU‐møde i Indsats.
Ad 7.
Intet
3. Nyt fra afdelingerne og DTS sekretariat
Person og Datakontrol v/ Søren Jacobsen
Søren Jacobsen meddelte, at han i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde den 25. – 26.
oktober 2016 stopper som koordinerende tillidsrepræsentant i Person og Datakontrol, og at han går på
pension og har sidste arbejdsdag den 31. januar 2017. Søren har således ikke flere dialogmøder med
underdirektør Lisbeth Rasmussen kalendersat. Kun tillægsforhandlingerne i afdelingerne den 18. og 19.
oktober 2016 udstår.
I forhold til tillægsprocessen, afventer Søren Jacobsen og medforhandler Tine Todsen ledelsens udspil
til tillæg. Når ledelsens indstillinger modtages vil DTS egne indstillinger blive udarbejdet og prioriteret.
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Der er på forhånd ikke udmeldt nogen størrelse på det råderum der vil være for DTS muligheder for at
komme med indstillinger, hvorfor denne del også afventer ledelsens udspil. Søren meddelte endvidere,
at han stadig modtog individuelle indstillingsskemaer fra medlemmerne via de lokale enhedsformænd.
Mellemstore Virksomheder v/ Jan Magnusson
Jan Magnusson oplyste, at personaleorganisationerne bliver inviteret med til behandlingen af et af
punkterne på næste ledermøde. et orienteringspunkt omkring Kammeradvokatens rapport om sagstil‐
skæring mv. Jan oplyste, at det er initiativer, der vil komme i andre afdelinger, hvorfor det kunne være
en god idé at spørge ind til dette andre steder også. Jan hilser invitationen til orienteringspunktet vel‐
komment, idet det vil klæde tillidsrepræsentanterne bedre på i forhold til at kunne bistå medlem‐
merne.
Underdirektør Orla Riishede har oplyst, at projekterne i Mellemstore Virksomheder følger planen, og at
der anvendes flere ressourcer på områder end først planlagt. Primær årsag hertil er et fald i sygefravæ‐
ret.
I forbindelse med drøftelserne omkring manglende og kritiske momskompetencer er det opfattelsen,
at der er et generelt behov for at hæve niveauet på området blandt medarbejderne.
Mellemstore Virksomheders Afdelingens Dag vil blive delt i to – i et øst og et vest arrangement. Der vil
på møderne være arrangeret 3 workshops (Hovedaktionærer, Selskabsskat og Moms), hvor hver med‐
arbejder vi få mulighed for at tilmelde sig 2 workshops. Derudover forventes det, at der vil være et ind‐
læg fra Jim Sørensen og Orla Riishede.
Særlig Kontrol v/ Charlotte Schou
Der har ikke været dialogmøde i Særlig Kontrol siden sidste bestyrelsesmøde i TR‐Forum Indsats.
I forhold til tillægsforhandlingerne henviste Charlotte Schou til initiativet i HR, Jura, hvor ledelsen har
besluttet at ændre på fordelingen mellem varige tillæg og engangstillæg, således at fordelingen i stedet
for 35/65 % bliver 75/25%. Charlotte har endnu ikke modtaget ledelsens indstillinger, men forventer
det sker snart, idet forhandlingerne er aftalt til den 13. oktober 2016.
Særlig Kontrol afholder Afdelingens dag den 1. november 2016. Charlotte har allerede modtaget for‐
salg til emner til mødet, hvor flere af dem ser yderst interessante ud. Blandt andet indlæg fra PET og
repræsentant fra revisorbranchen.
Told v/ Kim Andersen
Der var afbud fra Kim Andersen, koordinerende tillidsrepræsentant i Told.
Virksomheds‐ og Afgiftskontrol v/ Marianne Schurmann
Ledelsen i VAK drøfter fortiden indholdet i Kontrolaktivitetsplan 2017. Der er ikke meldt noget officielt
ud i den forbindelse.
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I forhold til tillægsprocessen har Marianne Schurmann skrevet ud til tillidsrepræsentanterne om frist
for videresendelse af medlemmernes individuelle indstillingsskemaer (frist sat til den 30. september
2016). Der er ikke aftalt en fast ”buffer” til organisationernes indstillinger til tillæg, så dette må afvente
tidspunktet for udveksling af indstillinger med ledelsen den 6. oktober 2016. Når ledelsens indstillinger
er kendte vil Marianne og medforhandler Kasper Sørensen mødes og drøfte DTS forhandlingsoplæg.
VAK har holdt Afdelingens dag den 12. september 2016. Materiale fra dagen er udsendt.
Marianne oplyste, at hun havde fået at vide, at Rigsrevisionens rapport om udbetalingskontrollen
skulle komme i denne uge. Til dette kunne Charlotte Schou oplyse, at hun havde hørt den skulle være
forsinket? Jan Magnusson spørger ind til dette på dialogmødet med Jim Sørensen senere på dagen.
Store Selskaber v/ Søren Holt
Søren Holt har haft dialogmøde med underdirektør Hans From den 21. september 2016. Referatet er
udsendt.
Planen for udflytning af 10 årsværk fra København til Herning er endnu ikke klarlagt. Søren Holt ud‐
trykte sin bekymring i forhold til målbilledet, hvor der skulle være 20 årsværk i Herning. Lige nu er der
alene 9 medarbejdere i Store Selskaber i Herning. Billedet bliver ikke mere klart af, at der i forbindelse
med stillingsopslag ikke rekrutteres til Herning. Der er ingen sammenhæng i tingene og det er vanske‐
ligt at se planen for bemandingen i Herning.
MUS og Lønsamtalerne i Store Selskaber er overstået. Kompetenceregistreringerne er lavet, og der har
været tale om et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere i den forbindelse.
I forhold til tillægsprocessen har ledelsen i Store Selskaber haft møde omkring indstillinger, prioriterin‐
ger mv., men DTS forhandlere har endnu ikke modtaget indstillingerne fra ledelsen. I forhold til buffer
til tillægsforhandlingerne, har ledelsen i Store Selskaber ikke udmeldt nogen i forhold til varige tillæg.
Dog er der udmeldt buffer vedr. engangstillæggene på 10%. Søren Holt er derfor interesseret i at høre,
hvordan dette gribes an i øvrige afdelinger i indsats samt andre forretningsområder.
Store Selskaber holder Afdelingens dag den 14. november 2016, med bla. følgende emner:
1. samspillet mellem moms TP og selskabsskat
2. Store Selskabers dialog med virksomhedernes rådgivere – måden vi skriver og taler til hinanden. En
opfølgning på det møde der har været afholdt med de store koncerner om deres opfattelse af,
hvordan SKAT modtages mv. Repræsentanter kommer til paneldebat.
Indsatsplanlægning og ‐analyse v/ Jan Magnusson
Ledelsen i Indsatsplanlægning‐ og analyse har oplyst, at der vil være en mindre buffer til brug for til‐
lægsforhandlingerne. Størrelsen på bufferen er endnu ikke kendt.
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DTS Sekretariat
Jan Nørner oplyste, at han er ved at færdigøre TR‐Forum Indsats samarbejdsnotat. Forventer at sende
det i endelig høring i løbet af uge 39, hvorefter det kan offentliggøres.
I forhold til tillægsprocessen vil Jan Nørner snarest udsende statistisk materiale til brug for lønforhand‐
lingerne i de respektive afdelinger i Indsats.
4. Eventuelt
Intet under dette punkt.
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