Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Udkast til referat fra
Kredsbestyrelsesmøde.
Mødedato:

7. juni 2017

Mødetidspunkt:

kl. 9.30 – 14.30

Mødested:

SC Skive, Jægervej 2, 7800 Skive

Deltagere:

KB Kreds I (Nord)

Afbud:

Anita, Bent, Bent, Gitte, Poul, Marianne, Rune

Mødeleder/referent:

Charlotte og Nini

Ordstyrer

Britta

Dagsorden:
1. Velkomst.
Charlotte bød alle velkommen.
2. Bemærkninger til referater fra 26.4.2017
Indkomne bemærkninger også dem fra Jim Sørensen er indarbejdet. Referatet er
sendt til offentliggørelse hos DTS.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser/ændringer.
4. Kreds I Nord interne anliggende
1. Økonomi

Der er enkelte regninger som endnu ikke ses bogført.
2. Seneste nyt fra husene som vi kan tage med til HB
Denne gang var der alene fremsendt nyt fra Hjørring, Horsens og Herning
forud for mødet.
Herning
Der er startet 11 nye i Ejendom og 3 nye i Person pr. 1. juni 2017
I øjeblikket er der følgende opslag med start 1. august 2017:
30 i Ejendom
6 i PDK
3 i Person
1 i Indkøb og Udbud
Og måske også nye i Erhvervsrestancer (har ikke fået en tilbagemelding herpå
endnu).
Så mange har vi vist ikke plads til i Herning.
Hjørring
Det planlagte besøg med HR direktør Winnie Jensen blev aflyst.
Der er ansat 15 nye medarbejdere til opgaver i Hjørring.
John Lundgaard, en af vores ledere fra Hjørring skal til Aalborg, hvor han overtager
Ole Bønnelykkes funktionslederopgave i PDK efter sommerferien. Det er ikke
afklaret hvem der bliver ny leder i Hjørring. Skattely skal lokaliseres i Aarhus.
Lokaliseringsudvalget ser på (SKATs) motionsrum i kælderen, idet nogle butikker
evt. gerne vil leje dette til deres brug.
Vi holder medlemsmøde om OK 2018 den 15/6 2017.
Horsens
Vores nye PDK bandeenhed begyndte her den 1/6. Det betyder at vi har fået nye
medlemmer fra hhv. Middelfart og Herning. Fra Middelfart er der endvidere
én DTSér , der har fået lov at arbejde her nogle dage om ugen, og så i Middelfart i
øvrigt. På sigt håber hun at det kan blive omvendt.
Lokalesituationen i Horsens
Pr. 1/6-2017 kom ”bandeenheden” til Horsens. Dette krævede naturligt, at der
forinden blev fundet plads i bygningen til vores nye kolleger.
Fra centralt hold er bygningen gennemgået og optalt til, at der var plads til i alt 380
personer. I dag er vi ca. 250 personer i bygningen. 380 personer er væsentligt
mere end hvad bygningen oprindelig er designet/bygget til, men ved at placere
personalet tættere – fx ved mindre skriveborde – skulle det ikke give problemer.
Arbejdsmiljøreglerne ville blive fulgt mht. antal m2, antal m3, men… der er et lille
mindre problem … Bygningen har alene toiletkapacitet til 281 personer og i den

forbindelse er placeringen af toiletterne ”i bygningen” uden betydning. Håber ikke vi
får et udbrud af ”Roskildesyge” for der er rimeligt lagt fra 3. sal til kælderen.
Det lykkedes at få placeret bandeenheden med relativt få flytninger, idet vi afventer
udmeldingen om det ”nye skattevæsen”, som givetvis vil foranledige ”nye
flytninger” igen…..
Arbejdsmiljøudvalget har holdt møde forud for det sidste møde i AMU, det var
formøde til AMU, vi lavede en foreløbig evaluering af kampagnen og talte om, at en
af de kommende opgaver bliver at gennemgå APV/MTU 2017. Vedr. kampagnen
er der efterfølgende kommet blandede tilbagemeldinger, nogle har været glade for
den ekstra kontakt det har givet mellem medlemmer og TR, - andre har givet udtryk
for at mapperne er spild af penge, men har været glade for tyggegummiet, nogle
synes det er det samme som vi tidligere har lavet. Hvad er jeres opfattelse?
Ringkøbing
I Inddrivelse er en fungerende leder udnævnt for at hjælpe de andre 4, hvoraf en er
på kursus og en anden er sygemeldt.
Vi har fået en ny kantine, dette er fint, men vi ser frem til, at der i stedet for et
anretter køkken bliver etableret et rigtigt (produktions)køkken.
Skive
Der er ansat 6 i Kundecentret, alle eksterne ansøgere. Et foredrag, der var planlagt
til den 1. juni i samarbejde med HK, AC, DTS og personaleforeningen vil formentlig
blive udskudt til 14. september i stedet. Det er en foredragsholder, som vi har haft
tidligere (Simon?).
Aarhus
Skatteministeren var på besøg, og det var en fejl, at han kom til at sige, at det
nye center for skattely skulle være i Aalborg, det skal være i Aarhus. Han nåede af
emner rundt til Antisvindel, Kædesvig og Leasingbiler og han lovede at man vil
undgå at flytte ægtefæller 2 forskellige steder hen. For mange flytninger giver
kompetencetab og det ønsker vi ikke har Charlotte sagt til skatteministeren.
Der var en længere drøftelse om nedsættelse af et kommende nyt
lokaliseringsudvalg. Man kan frygte en form for genhusning og der er andre
udfordringer i form af bindinger pga. bærende vægge. Mange har tilkendegivet
forbehold for ulemper ved storrumskontorer. Der er tillige problemer for dem, der
stadig har ”den tynde klient”, og derfor ikke kan tage sin PC med til et andet rum for
at deltage i et skype møde, når dette er nødvendigt.
Tolden i Aarhus
Det er fortsat uvist hvor de nye 50 ekstra toldere skal være. Der skal slås en stilling
op, idet en af tolderne har fået en stilling hos EDB-revisionsenheden i Aarhus. Der
er pr. 1. september ansat 2 nye scan-operatører i Aarhus, mødested for dem er på
Falster.

Der er en ny sikkerhedsgodkendelsesprocedure af PET for alle toldere og
hundeførere, dette for at undgå at nogen kan kompromittere sikkerhed for Nato EU
o.a.
Vores 1. containerscanner, Hugin er slidt op og skal over tid erstattes.
Thisted
Poul har søgt og fået bevilget fra DTS et tilskud på 3-5.000 kr. til brug for at
gennemføre et medlemsarrangement om arbejdsglæde i Thisted i samarbejde
med kollegaer fra HK, AC og med tilskud fra ”husmidler”.

5. Dagsorden for hovedbestyrelsesmødet 12.-14. juni 2017
Følgende punkter til drøftelse:
3. Forbundets regnskab for 2016 – foreløbig behandling
Vi drøftede bl.a. hvorledes underskuddet bl.a. kan forklares med, at DTS har haft
store omkostninger ved sagerne for vores DTS-medlemmer, som var hjemsendte
og som siden er frikendt. Evt. omkostningsregres undersøges ved hjælp fra CO10.
Vi drøftede tillige, at vi har haft store omkostninger ved behovsanalyse for
professionsbachelor uddannelse Endelig drøftede vi sommerhusenes afkast og
disses påvirkning af regnskabet, samt muligheden for at sælge Hjalmar Brantings
Plads for i stedet at lade DTS købe noget andet eller leje sig ind et andet sted. Tom
havde fundet en ejendom, der var til var til salg i Rødovre. Charlotte fik input med
til HB-drøftelse.
4.Forslag til budget for 2018-20 – foreløbig behandling
Budgetter, der er udarbejdet på en kongres for en 3 årig periode virker alt for
statiske, og disse synes derfor ikke at være meget bevendt til brug for den løbende
driftsopfølgning. Vi drøftede forsigtighedsprincippet i budgetlægningen mht.
medlemstal og kontingentstigninger. Vi drøftede også balancen imellem udgifter til
medlemmer og udgifter til f.eks. vores samarbejdspartnere.
Hvad med vores uddannelse, er der midler nok? Det blev foreslået, at vi får et
pensionsberegningskursus, måske et internt af Jan Nørner.
Vi drøftede, hvorvidt vi skal foreslå at vores blad bliver elektronisk og med
mulighed for at man individuelt kan ønske en papirudgave. Men hvis prisen for
bladet er 4 kr. for trykning under 4.000 blade og kun ca. 2 kr. for trykning, når der
er trykt flere end 4.000 blade – ja så kender vi måske ikke alle faktorer.
Sætteomkostninger er måske de samme og p.t. trykkes ca. 7.000 blade.
5. Kongres 2017 – drøftelse af forslag til behandling på kongressen
- Dagsorden
- Forbundets fremtidige struktur med udgangspunkt i udarbejdet notat.
Vi prioriterer fortsat en struktur, der er sammensat ud fra nærhedsprincippet.

- Næstformandsposten – kredsbestyrelsen ønsker for nuværende, at der vælges
en løsning, som den i notatet beskrevne under pkt. 1. altså som planlagt ved
seneste kongres. Men idet vi ikke føler os oplyst om samtlige variable faktorer – vil
vi gerne afvente en endelig beslutning, til vi har mere konkret viden herom.
- Mulighed for tilknytning af studerende
- Eventuelt andre forslag til kongressen
6. Situationen i SKAT
7. Krav til OK ´18
8. Status på tillægsforhandlingerne 2017
9. Nyt fra kredse og TR-fora (indsendes gerne forud for mødet)
10. Nyt fra udvalg
11. Nyt fra sekretariatet

6. Bordet rundt – herunder evt.






Kundeservice
Indsats
Inddrivelsen
Øvrige forretningsområder
Udvalg – f.eks. AMU
Vi nåede desværre ikke særskilt drøftelse af ovenstående, hvorfor der
henvises beskrivelsen under andre punkter.

