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

TR Møde i TR‐Forum Inddrivelse
11. september 2017, kl. 10.00 – 15.00
Lene Höilund Jensen, Christina Hammarberg, Frank Thor, Heidi Østerballe, Helle
Lundquist, Jette Quaade Nielsen og Jan Nørner (referent)
Susanne Brixum

1. Velkomst
Lene Höilund bød velkommen til dagens møde. Meddelte, at der var afbud fra Susanne
Brixum.
2. Gældsstyrelsen, Nyt Inddrivelsessystem, Nyt Skattevæsen, ICI og Implementeringsorganisati‐
onen, herunder eventuelt opsamling på mødet i Weidekampsgade
Gældsstyrelsen og Nyt Skattevæsen
Der mangler stadig et forkromet overblik over den konkrete organisering af Gældsstyrelsen i
det nye skattevæsen. Lokationerne er kendte, men det er endnu usikkert, hvilke opgaver, der
skal placeres hvor? TR‐Forum Indsats spørger løbende ind til udviklingen via formelle fora.
TR‐Forum Inddrivelse udtrykte bekymring over, at Gældsstyrelsen alene vil være placeret 1
sted på Sjælland. Specielt henset til restanternes geografiske placering. Bekymringen går også
på det kompetencetab, det alt andet lige vil afstedkomme. Allerede nu er det konstateret, ind‐
drivelsesmedarbejdere søger andre steder hen – både internt til andre forretningsområder og
eksternt i øvrigt. Det er vurderingen, at denne tendens vil fortsætte og blive forøget.
TR‐Forum Inddrivelse drøftede tiltag fra Skatteministeriets departement, hvor der er et ønske
om at lave en analyse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på retskraftsvurdering af 999
udvalgte fordringer. TR‐Forum er i tvivl om, hvad denne undersøgelse konkret skal bruges til,
men gætter det har noget med etableringen af ny Gældsstyrelse at gøre. Opgaven er placeret i
Personrestancer.
Lene Höilund har drøftet muligheden for ansættelsesudvalg i forbindelse med rekruttering til
Gældsstyrelsen med ledelsen i Inddrivelse Lizzi har været vant til, ‐ og sat pris på ansættelses‐
udvalg med TR’s deltagelse, og det er aftalt, at vi skal deltage i assessments og onboarding.
TR’erne har dog måttet rykke HR‐partnerne for at komme med.
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Lizzi inviterer inddrivelsesmedarbejderne til 6 regionale møder, hvor ”rejsen” frem til ny
Gældsstyrelse skal drøftes.
ICI og Implementeringsorganisationen, herunder eventuel opsamling på mødet i Weidekamps‐
gade
ICI søger igen testere, 8 stk., 2 til 4 dage om ugen. Ansøgningen er sendt via funktionslederne.
Der stilles ikke krav til særlige kvalifikationer, men det er en forudsætning, at test foregår fy‐
sisk i Weidekampsgade. TR‐Forum Inddrivelse opfordrer medlemmerne til at søge.
3. Medlemsmøder i Inddrivelse
Siden sidste møde i TR‐Forum Inddrivelse, har Lene deltaget i medlemsmøder i Tønder og Øst‐
banegade. Og der er planlagt møde i Næstved den 14. september 2017 og den 18. september i
Aalborg. Frank Thor deltog i mødet i Tønder og Helle Lundquist deltog i Østbanegade. Jan Nør‐
ner deltager i mødet i Næstved og Christina Hammarberg og Helle Lundquist i Aalborg.
Følgende emner drøftes blandt andet på møderne:
‐ Gældsstyrelse
‐ Målbilleder og geografi
‐ DTS‐struktur
‐ Nyt Inddrivelsessystem
‐ MTU/APV
‐ Sygefravær
‐ PULS, 1:1 og kompetenceudvikling
Lene Höilund har udsendt nyhedsmail til samtlige DTS’ere i Inddrivelse, hvori der også er rekla‐
meret for medlemsmøderne.
Der er stor forskel på, hvordan møderne forløber. Dette skyldes, at nogle steder skal der ske
stor fraflytning, mens andre steder skal der rekrutteres, eksempelvis i Tønder. Uanset hvad, så
er der frustrationer alle steder, idet begge situationer stiller en hel række udfordringer ift. fast‐
holdelse og/eller forflyttelse af medarbejdere og rekruttering og oplæring samtidig med sikker
drift.
4. Forberedelse til kongres
‐ Emner til mødet i TR‐Forum Inddrivelse ifm. kongressen
TR‐Forum Inddrivelse drøftede emner mv. til mødet i forbindelse med DTS Kongres den 24. og
25. oktober 2017. Herunder opstilling til valg til koordinerende tillidsrepræsentanter i de re‐
spektive afdelinger under Inddrivelse. Af emner til mødet i forbindelse med kongressen beslut‐
tedes følgende:
‐ Udpegning af koordinerende DTS tillidsrepræsentant for Inddrivelse, styring og udvikling
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‐
‐

Et nyt skattevæsen og ny Gældsstyrelse
Det nye inddrivelsessystem

5. Høringssvar og nyheder fra Folketinget
‐ Aftale af 8. juni 2017 om styrkelse af gældsinddrivelsen og afskrivning af gæld
o Er lovforslaget kommet?
o Eller kan vi allerede nu forberede til et eventuelt høringssvar?
o Hvad skal vi være OBS på?
Aftale af 8. juni 2017
TR‐Forum Inddrivelse er ikke bekendt med, at der skulle være fremsendt konkret lovforslag til
understøttelse af den politiske aftale.
Nyt lovforslag
Dansk Told & Skatteforbund har modtaget nyt forslag til ændringsbekendtgørelse til bekendt‐
gørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. TR‐Forum Inddrivelse afventer.
TR‐Forum Inddrivelse drøftede det fremsendte forslag. TR‐Forum bakker op om forslaget og
sender formelt høringssvar.
6. SU og SU‐K emner, herunder diverse målinger (apps, APV/MTU osv.)
‐ Der er SU Inddrivelse temadag den 15. september 2017 om især kompetence, og ordi‐
nært SU den 2. oktober 2017
TR‐Forum Inddrivelse drøftede dagsorden til temamødet i SU Inddrivelse den 15. september
2017, herunder kompetencer i Gældsstyrelsen og optimal anvendelse af lønmidlerne, herun‐
der principper for anvendelse af tillægsmidler.
TR‐Forum Inddrivelse drøftede endvidere forslag til dagsorden til ordinært SU møde i Inddri‐
velse den 2. oktober 2017. Det blev besluttet at afvente udsendelse af udkast til dagsorden.
7. Videndeling aktuelt til/fra DTS hovedbestyrelse, bladet Dansk Told & Skat, andre DTS TR‐
Fora og ‐udvalg samt eventuelt inddrivelsestema i bladet
Til/Fra DTS hovedbestyrelse
Følgende emner tages med til førstkommende møde i DTS hovedbestyrelse:
‐ Reaktioner fra nyhedsmails til medlemmerne i Inddrivelse
‐ Hidtidige erfaringer fra medlemsmøderne
‐ Bekymring omkring kompetenceflugt fra Inddrivelse
‐ Regionale møder med direktør Lizzi Jakobsen
‐ Indhold på temamøde i SU Inddrivelse – kompetencer og lønmidler
‐ TR‐Forum Inddrivelses stillerlister til DTS Kongres 2017
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8. Eventuelt, herunder
‐ Næste møde (ifm. kongressen)
‐ Medlemsmøder
‐ Opsamling
Eventuelt
Intet under dette punkt.
Næste møde
Næste møde er planlagt til den 24. oktober 2017 i forbindelse med DTS Kongres. Der er afbud
fra Jette Quaade Nielsen.
Næste ordinære møde er aftalt til den 5. december 2017 i DTS.
Medlemsmøder
Se ovenfor under punkt 3.
Opsamling
TR‐Forum Inddrivelse samlede op på dagens punkter.
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