Kreds II, Syd

16. november 2016

Emne

Kredsbestyrelsesmøde

Formål med mødet

Primære formål:
At få Formanden klædt på til efterfølgende HB‐møde med
relevante bemærkninger fra medlemmer og bestyrelsen. Herunder
en åben dialog omkring eventuelle problemstillinger fra
medlemmer/huse i Kredsens område.
Sekundære formål:
Orientering fra diverse møder.

Dato

Onsdag, den 16. november 2016

Sted

Skattecenter Haderslev

Tilstede

Anita B Illum, Kim Jensen, Tine Todsen, Hans Holmer, Steen
Lauridsen, Susanne Nielsen, Winnie W Andersen, Stine Palmelund,
Eva Sandager Hansen og Peter Jørgensen

Afbud fra

Allan Christensen, Peter Hansen, Bjarne Andersen, Torben Elian.

Referent

Peter D Jørgensen

Ordstyrer

Hans Holmer

Dagsorden (punkterne er
prioriteret)

Referat

1) Velkomst – (O)

Anita bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Der blev
godkendt.

2) Sagskatalog

Ingen bemærkninger.
Opsamling fra sidste møde omkring DTS struktur. Jørn har først tid
næste år, så han anbefaler der tales med Ole Pedersen omkring
kredsens tanker.
Kredsen havde følgende kommentarer til Jørns 5 spørgsmål.
‐ Ny tryghedsaftale? her spørger kredsen om vi i dag har en
brugbar tryghedsaftale.
‐ bestyrelsen har mange kommentarer ‐ Hvordan vil man bemande
de enkelte styrelser?
‐ Folk skal ikke gå ned i løn

‐ Vil man tage hensyn til de medarbejdere der er flyttet fra indsats
til inddrivelse?
‐ Der skal tages hensyn til medarbejdernes totale realkompetencer.
‐ Vi har ingen svar på hvorvidt Motor skal være en selvstændig
styrelse.
Uddannelsesmidler ‐ forbrug eller mangel på samme ‐ det er
bestyrelsens opfattelse at det bør rejses i HSU.
3) Orientering fra
valgenhederne,
koordinerende TR,
kompetence og
Arbejdsmiljø (O ‐ D)

Ribe
1. Medlemsmøde den 28.11.2016, hvor Jørn Rise, Marianne A
Nielsen og Jan Nørner deltager.
Tønder
1. Medlemsmøde 24.11.22016 hvor Jørn Rise og Marianne S
Nielsen deltager.
2. Håndværkere er gået i gang med maling og indretning af nye
mødelokaler.
Middelfart
1. Har fået en del nye medarbejdere, der er velkomst den
2.12.2016.
2. Politikken har bedt om aktindsigt omkring hvilke medarbejdere
der har deltaget i internationalt fora ‐ mange er omfattet ‐Merete
Berdiin arbejder med sagen. Mange medlemmer forstår ikke
hvorfor man giver disse oplysninger videre.
3. Stine Palmelund indtræder i DTS Toldudvalg
4. Told er færdige med tillægsforhandlingerne, fordeling mellem
varige‐ og engangstillæg er 32/68.
5. Indsats mellemstore virksomheder er også færdige med
tillægsforhandlingerne, fordeling mellem varige‐ og engangstillæg
er 33/67.
Svendborg
1. Fastlagt generalforsamling til den 21.02.2017.
2. Har arrangeret fællesmøde i Svendborg den 5.12.2016, omkring
nyt Skattevæsen. Hvad ved vi? og ikke mindst hvad ved vi ikke?
Haderslev
1. Medlemsmøde med Jørn Rise og Marianne S Nielsen aflyst
29.11.2016, der holdes i stedet et cafe møde kl 15.30 emnerne er
nyt skattevæsen og anden orientering.
2. Person og Data er færdige med tillægsforhandlingerne, stort set
alle kom med. Ingen udnævnelser.

Afdelinger
Inddrivelse
Susanne oplyste at der er SU møde den 17.11.2016 og at der er
møde med Lizzi i næste uge.
Udland
Møde med Karin Bergen tirsdag i næste uge¨.
Udfordringer i Udland? ‐ Brug af vikarer.
I Udland arbejdes der på en måde så alle hjælper alle.
Told
Ingen oprykninger/udnævnelser uden varig tillæg.
Kompetence
Møde i kompetenceudvalget 30.11.2016.
Arbejdsmiljø
Connie starter langsomt op onsdag i næste uge.
Fokusområder fra 2016 videreføres i 2017.
Ny kampagne afventer Connie kommer tilbage.
Kundeservice
SU‐møde hvor punkterne blev løbet meget hurtigt igennem ‐ nogle
punkter blev udsat. Næste møde blev aflyst med begrundelse
manglende punkter.
Det er nu aftalt at der holdes SU møder hver 2. måned
4)

HB‐dagsorden (D‐B)

Ad punkt 3 implementeringsorganisation.
DTS må kræve at organisationerne og medarbejderne i driften
bliver involveret, det hjælper ikke hvis man ikke vil lytte til
”medarbejderen på gulvet”.
Ad punkt 4 Finanslov 17 – hvad med styrkelse af kontrollen?
Hvad med Tolden.
Jørn bør gå til Skatteministeren hvis vi ikke kan råbe
departementet op.
Ad punkt 5 opfølgning på repræsentantskabsmødet.
Forbundet har ikke modtaget nogen reaktion på udtalelsen fra
mødet. Hvad kan vi gøre anderledes?

5) Opsigelse af
Arbejdsgiverbetalte
Fridage mv.

Notatet fra Jørn diskuteret, der var så mange løse ender så nogen
egentlig konklusion er der ikke.

6) Orientering fra formand

Uddannelse – vi skal sikre at medlemmerne kommer hele
uddannelsen igennem også de bløde fag. Man skal have mulighed
for at afslutte diplom, master m.v.
Det nye Skattevæsen – Kredsens bemærkninger fremsendt til Jørn.
Stresshåndtering – det undersøges hvorvidt vi skal arbejde videre
med værktøj som er anvendt i Inddrivelsen.

Ingen bemærkninger
7) Eventuelt
Næste møde er i Tønder onsdag den 7. december 2016, kl. 0930.

