Kreds II, Syd

31. august 2017

Emne

Referat fra 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

Mandag, den 21. august 2017

Sted

Skattecenter Ribe

Tilstede

Anita B Illum, Kim Jensen, Allan Christensen, Peter Hansen, Tine
Todsen, Martin Illum Rodam, Winnie W Andersen, Stine
Palmelund, Steen Lauridsen og Peter Jørgensen

Afbud fra

Jacob Bork Klitgaard, og Eva Sandager Hansen, Birgit Elnegaard,
Bjarne Andersen, Torben Elian,

Referent

Peter D Jørgensen

Ordstyrer

Allan og Kim

Dagsorden (punkterne er
prioriteret)
1) Velkomst – (O)

Anita bød velkommen og oplyste at Allan skulle gå kl. 10.00 for at
deltage i personalemøde i Århus sammen med Karin Bergen.
Gennemgik dagsordenen. Der blev godkendt.

2) Opmærksomhedspunkter

Ingen yderligere

3) Nyt Skattevæsen‐
Fra en til syv styrelser

De 4 fagforeninger DTS, HK, AC og håndværkerne i SKAT, har lavet
en fælles henvendelse til skatteministeren, hvor man påpeger
nogle problemer og man anmoder samtidig om et møde med
ministeren efter sommerferien.
Nogle i kredsbestyrelsen mener at henvendelsen er skrevet i meget
forsigtige vendinger og er generelt for blød. Der efterlyses
eksempler på orlov, kritiske kompetencer, seniorordninger og
mere generelt skat i fremtiden.

Hvordan modtager vi 3.300 nye medarbejdere og hvor finder vi
ressourcer til at oplære nye medarbejdere samtidig med sikker
drift.
Generel diskussion omkring hele emnet.
4) HB‐dagsorden (D‐B)

Ad pkt. 3 situationen i SKAT er drøftet ovenfor.
Ad pkt. 4 OK 18, kredsbestyrelsen havde en længere drøftelse
omkring prioritering af såvel generelle krav som specielle krav.
1. prioritering skal være generelle lønstigninger, 2. prioritering skal
være 5 – 10 omsorgsdage til alle og 3. prioritering forhøjelse af
feriepenge %. Øvrige prioriteringer overladt til HB.
Ad pkt. 5 Kongres 2017, Stiller lister udarbejdet, Anita tager dem
med til Ole Pedersen. Vedtægtsændring omkring optagelse af
studerende på professionsbacheloruddannelsen i skat –
kredsbestyrelsens opfattelse er at disse ikke skal have en plads i
HB, skal afvente vi får overenskomst på området.
Udkast til budget for 2018 til 2020 diskuteret, det er
kredsbestyrelsens opfattelse, at man ikke kan godkende
budgetforslag for 2020, idet vi mener at en underskud på 855.000
kr. ikke er acceptabelt. Samtidig påpeger kredsbestyrelsen at det
ikke kan ses ud af det reviderede budget, at bestyrelsen tidligere
har påpeget uhensigtsmæssigheder bl.a. på sommerhusområdet.

Odense
5) Orientering fra
valgenhederne, koordinerende 1. Usikkerhed om fremtiden ikke mindst på motorområdet.
TR, kompetence og arbejdsmiljø 2. Afholder pensionsmøde med Jan Nørner i næste uge.
(O ‐ D)
Haderslev
1. Der har været afholdt workshop omkring ejendomsvurdering
vedr. ansættelser.
2. Har afholdt møde med Jesper Pedersen (MF)
3. Medarbejdere overført midlertidig til Rocker/bande Krim.
Svendborg
1. Der er ansat 2 nye i person fra den 1.09.17 begge er i forvejen
ansat i SKAT.
Ribe
1. Ansat 18 nye til KC
2. Ansat 11 nye elever
3. Udland har ansat 7 nye fra den 1.09.17 heraf 2 interne.
Tønder
1. Får besøg af Marianne S Nielsen den 11. september vedr.
skrivning af CV
2. Jim og Karin kommer på besøg den 28.08.2017
3. Mener at folk der søger over til nyt arbejde skal vælges først?.

4. Kan man få lønnen med over fra indsats til inddrivelse?
Middelfart
1. PAL/PAF organisationsændring udmeldt, men det er uklart
hvordan det blev modtaget.
2. Lederrokering Lone Byg bliver leder i Told og Hjørdis Klattrup
overtager punktafgiftsdelen af VAK 14.
3. Anitas enhed, MSV 18, får Ann Fogtmann Mogensen som ny
leder, da Thomas skal flytte til Århus.
4. Jim Sørensen kommer til Middelfart den 18. september – først
møde med tolden derefter med indsats.
Koordinerende
Udland Kim Jensen
1. Næste dialogmøde 28.08.2017.
2. Møde i morgen med funktionsledere forud for lancering af
Howdy i Udland. Vi får en gennemgang af erfaringer fra
Inddrivelse.
3. Har også medlemmer der er udpeget til PAL/PAF.
Motor Winnie W Andersen
1. Sendt bekymringsbrev til Jørn Rise og Kim Saastamoinen, med
opgørelse over alderssammensætning på de enkelte adresser i
MOTOR.
2. Rundsendt sommerhilsen til alle kolleger i motor hvor man bl.a.
håber på at man vil skyde samlingen i Ålborg længst muligt.
Told Stine Palmelund
1. Indkaldt til møde hos ICT (implementerings Center Told i august
Told, samme dag som mødet var indkaldt så aflyst/ikke aflyst ‐
endte med at blive gennemført.
ICT tegner streger til organiseringen af den nye toldstyrelse samt
funktionsbeskrivelser for forskellige opgaver indenfor told, men de
oplyser at de ikke skeler til den geografiske placering af opgaver.
Placeringen foregår et andet sted.
2. Møde mandag vedr. Apv mv.
Person og Datakontrol Tine Vestergaard Todsen
1. Møde 20.06.2017.
2. Udpeget medarbejdere til Rocker/bande kriminalitet.
3. Svært med det nye SKAT.
Arbejdsmiljø Kim Jensen
1. Nyt SKAT er behandlet på møde, man vil forsøge at lave en
egentlig værktøjskasse medlemmer kan trække på.
2. Der skal være plads til alle
3. Kursus i bl.a. CV‐skrivning

4. Man har også diskuteret distancearbejdspladser, arbejdstid
under transport
5. APV/MTU
6) Kredsseminar i
Kollund

7. og 8.09.2017, vi mødes kl. 09.30 i havestuen.
Det praktiske og dagsorden kommer senere.

7) Orientering fra
Formand/næstformand

Intet

8) Eventuelt

Intet
Vi mødes i Kollund den 7.09.2017 kl. 0930

Referent

Peter D Jørgensen

