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Mødedato:

12. september 2017
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Deltagere:
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Britta, Bent, Tom og Marianne Hindkjær

Mødeleder/referent:

Charlotte og Nini

Ordstyrer

Jan

Dagsorden og referat:
1. Velkomst,
Særligt velkommen til Gitte Keller Sand, der er suppleant for Tina Nielsen i Tinas
barsels periode.
2. Bemærkninger til referatet fra 21.08.2017
Referatet har været udsendt til kommentering.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelser.
4. Kreds I Nord interne anliggende (9.45 – 12.00)
1. KB-møde den 12+13.10.2017 i Kollund – ”dagsorden”/praktik mv.
Charlotte påtog sig opgaven med at fordele værelser og praktiske opgaver,
samt komme med tidsplan og dagsordenoplæg.
Evt. afbud skal gives til Charlotte.

Vi håber, at der inden vores møde i Kollund vil være kommet mere om det nye
skattevæsen. Inden vores møde, d.d. var afsluttet var det aftalt, at Jørn Rise
møder os i Kollund, og at han fredag formiddag kommer med et oplæg.
2. Tilskud til Told- og Skattemuseets samlede bevarelse – se særskilt
materiale, der er udsendt før mødet.
Vi drøftede for og imod –mest imod pga. de løbende udgifter, Charlotte blev
bedt om hos HB at undersøge forskellige muligheder for få at andre
organisationer eller SKAT til at understøtte et sådant museum. Måske kan Den
gamle by i Aarhus være interesseret eller den nye Toldstyrelse? eller måske
kan Museet tildeles lokaler hos SKAT? og kan man evt. skaffe frivillige til at
passe det? – Vi skal drøfte punktet senere, når der foreligger nyt herom.
3. Seneste nyt fra husene
Ringkøbing.
Morsomt foredrag med skuespiller/foredragsholder/debattør Farshad Kholgi
torsdag den 14. september 2017 - det var et HUS-arrangement.
Karin Bergen holdt personalemøde for kundeservice mandag den 11.
september 2017, efterfulgt af et medlemsmøde for alle DTS´ere i Ringkøbing.
Fælles TR Allan Christensen har deltaget sammen med Marianne Ravn.
Karin Bergen oplyste, at hun forventer, at vi i SKAT meget snart får en
udmelding vedr. det nye skattevæsen.
HK inddrivelse holdt også medlemsmøde mandag formiddag.
Marianne R har kvartals frokostmøde for alle medlemmer i Ringkøbing den 21.
september.
Vi får besøg af Marianne S Nielsen og FTF-A den 28. september 2017. Indtil nu
kun en tilmelding.
Det er udmeldt, at vi her i Ringkøbing fra 1. december 2017 har lejet lokaler på
Ribovej, som ligger ca. 3 km fra stationen og busforbindelser fra nord. Kommer
man med bus fra Herning er det en gåtur på under 1 km. Der er plads til 140
medarbejdere.
Vi ved endnu ikke hvem der skal være i det nye lejemål.
Vi skal i Ringkøbing være 440 medarbejdere, fordelt med 270 fra
Gældsstyrelsen og 170 fra Skattestyrelsen.
Avisen skriver godt nok at det er til Gældsstyrelsen, men det er ikke afgjort.
Endvidere er det ikke afgjort hvad der skal ske kantinemæssigt på Ribovej, da
der er fælles kantinefaciliteter for alle, som har lejet sig ind i de lokaler, der
tidligere har tilhørt Velfac.
Herning
Medlemsmøde (70 deltager) og efterfølgende workshop (25 deltager) med
forbundet og FTF-a den 7. september 2017 – nogle medlemmer havde
efterspurgt noget lignende allerede inden mødet og overvejende positive
tilkendegivelser, specielt for workshoppen.

Jim Sørensen skulle have været på besøg i Herning i dag, den 8. september
2017 – dette er aflyst og udsat til den 6. oktober. Der er ved at være gået for
lang tid, hvis besøget bl.a. skulle have taget hånd om bekymringen for
kompetencetab i Indsats.
Karin Bergen har mandag den 11. september 2017 været til møde med
Kundeservice (kun Person og ikke Ejendom) Allan Christensen og Søren Holt
har efterfølgende afholdt et medlemsmøde for alle i Kundeservice.
Karin Bergen bliver involveret i flytteplanlægningen og hun ser helst en langsom
flytning hen imod 2021. Selvom der skal ske opslag i Ejendom, så ser hun også
helst, at dette udsættes til efter 31.12. 2017, idet der måske kan komme nogle
ekstra ansatte som følge af finansloven. Karin Bergen nævnte i øvrigt, at der
forventes en høj faglighed hos direktører.
Onsdag den 13. september 2017 har alle foreninger i Herning møde med alle
nyansatte siden det sidste møde.
Vi har fået ansat 2 elever pr. 1. september i henholdsvis Ejendom og Person.
På Sørens foranledning drøftede vi det ”at være stressramt”, og evt. behov for
særlig hjælpe til stressramte, når de møder på arbejde igen.
Aarhus, Lyseng Allé
21.08.2017 Besøg af Karin Bergen (og Allan Christensen) der havde møde med
2 af enhederne i Kundeservice.
Efterfølgende havde vi medlemsmøde i Kundeservice med Allan som deltager,
mødet var tilrettelagt for sent på dagen – hvorfor der desværre ikke var mange
der deltog.
Planerne for licitation af ombygning og genhusning i 2018/2019 fortsætter. Der
er lejet 2 yderligere etager C3 og C4 på Lyseng Alle - endvidere er der på
Sletvej i Tranbjerg indgået lejemål med 500 pladser, der er dog en del
udfordringer, bl.a. at der til over 500 medarbejdere kun er 2 toiletter.
Kantineforhold er også noget, der skal ses på.
Ombygningen er planlagt til at foregå i to etaper. 1. etape består af ombygning
af fløj A-B-C og F og 2. etape kommer turen så til bygning H.
Vi drøftede det fortsatte store fokus på storrumskontorer, og på de meget store
økonomiske omkostninger, der bliver forbundet med genhusning m.v. mens der
bygges om. Endnu en gang håber vi, at beslutningen om storrumskontorer
genovervejes.
05.09.2017 havde vi Marianne Nielsen og FTF-a til medlemsmøde og derfra er
der modtaget positive tilbagemeldinger. Vi drøftede i denne forbindelse, at
SKAT har haft behov for at hyre eksterne rekrutterings partnere for at stå for
ansættelsesrunder, idet egne HR-partnere pga. sagsmængden ikke alene kan
stå for nuværende og kommende rekrutteringsrunder. Nogle steder er der
interviews, skriftlige test og samarbejdsøvelser – efter vores KB-møde er det

udmeldt, at interne ansøgere ikke er tvunget til at deltage i de samme
test/øvelser som eksterne ansøgere.
Aarhus, Havnen
Der skal ansattes i alt 2 nye scanneroperatører og 1 medarbejder til
Toldkontrol.
Aalborg
Der er opslået 36 stillinger i Ejendom ansøgningsfrist var d. 05.09.2017 –
funktionsleder Eva G. har oplyst til hele huset, at der afholdes ansættelses
seminar d. 15.09.2017.
Det er udmeldt, at vi her i Aalborg fra 01.10.2017 har lejet lokaler på Vester
Havnepromenade 5, der er plads til 300, der er endnu ikke trukket af på, hvem
der skal sidde hvor i Aalborg.
Kundeservice i Aalborg får besøg af Karin Bergen d. 15.09.2017 fra kl. 11-12. –
herefter afholdes medlemsmøde for DTS´er i Kundeservice, hvor Allan
Christensen deltager.
Den 19.09.2017 er der medlemsmøde i Aalborg med Marianne S Nielsen og
Anette A fra DTS og FTF vedr. CV skrivning m.v. Vi bliver ca. 25.
Vi oplever stort pres på P-pladserne i Aalborg, og der arbejdes p.t. med ny
skiltning til Skibsbyggerivej, idet mange omkringarbejdende eller omkringboende anvender ”vores” P-plads.
Charlotte bedes til HB viderebringe et forslag med ønsket om mulighed for
bruttotrækordning ved køb af parkeringslicens m.v., dette kan især i større byer
være medvirkende til, at de, der er nødt til at køre i egen bil til/fra arbejde,
lettere kan se en løsning på parkeringsproblemet.
Struer
Medlemsmøde med/ for forbundet og FTF-A den 22.09.17. Da der er tale om et
tilbud om hjælp til medlemmer og da der i Struer p.t. kun er ca. 10-12, der har
tilmeldt sig, drøftede vi, om disse eventuelt kan deltage på andre adresser,
Skive eller Ringkøbing, eller om vi bør aflyse medlemsmødet.
4 stillinger i dødsbo besat med 3 interne og 1 ekstern.
2 kontorelever startet 1.9.17.
Hjørring
Der er lavet om på vor lejekontrakt i Hjørring, så vi fra den 1/9 ikke længere kan
parkere i p-kælderen, men kun på grus parkeringen ved siden af
indkøbscenteret. Det er dog stadig gratis.
Desuden afgiver vi lokale i kælderen, som i dag er indrettet til motionsrum.
Lokalet bruges kun i begrænset omfang.

Til gengæld får vi indrettet nye badefaciliteter på 4. sal.
Karin Bergen har oplyst, at hun kommer til Hjørring den 15/9 og holder møde
fra 14-15.
Vi har medlemsmøde om CV den 5/10 2017.
Der er startet 3 elever 1/9 og en enkelt kontoruddannet i kundecenter.
Horsens
1. Besøg af Merete Agergaard 1/9-2017
2. Møde i lokaleudvalg 8/9-2017
3. Medlemsmøde 27/9-2017
Ad 1) Merete Agergaard afholdt 1/9-2017 personalemøde i Horsens med fokus
på:
Det nye SKAT, hvorunder det gentagne gange blev fremført:
 At der er meget fokus på ”sikker drift”,
 At mange nye medarbejdere vil betyde et produktionstab
 At man for at undgå kompetencetab bør finde ”kloge” løsninger
 At udnyttelsen af den politisk bestemte geografiske opdeling er op til den
enkelte styrelse
 At der ultimo 2017 alene vil blive udmeldt hvor personalet organisatorisk
vil blive tilknyttet
 At der pt. ikke er noget overblik over ”vandringsvejene”
 At der ikke kommer en ny ”ønskerunde”
SKAT´s regnskab for 2016 er godkendt uden forbehold, og Merete ønskede
tillykke og oplyste:
 At dette er 1. gang i 10 år,
 At det er godt for SKAT,
 At der forsat arbejdes på at få elimineret/løst Rigsrevisionens øvrige
bemærkninger
Ad 2) Møde i lokaleudvalg
SKAT´s ledelse har erkendt, at der er lokaleproblemer i Horsens.
Bygningsstyrelsen er derfor bedt om at finde et ekstra lejemål med plads til min
én enhed (20 personer).
Lejemålet forventes dog først indgået primo 2018. Vi er pt ca. 255
medarbejdere, men der er flere afdelinger der er ved at rekruttere, så det
forventes af vi når max. antal medarbejdere 280 ved udgangen af året.
Ad 3) Vi holder medlemsmøde med Anette og FTF vedr. CV-skrivning mm.
onsdag den 27. september, her er ca. 29 tilmeldt.

Skive
Foredrag med Simon Steenholm torsdag den 14. september for alle på
adressen – 26 DTS-medlemmer, 10 HK-medlemmer, 3 fra AC og 3 andre.
Medlemsmøde med Marianne, Anette og FTF vedr. CV-skrivning tirsdag den
26. september.
Medlemsmøde i inddrivelse med Lene Höilund – dato endnu ikke fastsat. Bent
deltager og det gør Britta formentlig også.
Thisted
I Thisted skal ca. 40 medarbejdere flyttes til en anden adresse, medmindre de
overgår til inddrivelsesarbejdet i den kommende inddrivelsesstyrelse.
4. Opsamling af punkter som bør sendes til HB
– se dog HB-dagsorden pkt. 1.
Når fælles TR- eller andre holder medlemsmøder ude i valgenhederne har vi
alle et ønske om, at der gives besked til de lokale TR.

5. HB dagsorden til 13. september 2017: (12.45 – 14.00)
Følgende punkter til drøftelse:
Dagsorden
1. Det ny skattevæsen - etablering. Etableringen af det ny skattevæsen er i
gang på det organisatoriske plan (tegninger), og det må formodes, at der
snart etableres drøftelser omkring den nærmere proces for etableringen af
de 7 nye styrelser - herunder drøftelser af mere personalepolitiske karakter.
Hovedbestyrelsen skal gennemgå det papir, som er afleveret til
implementeringsorganisationen med henblik på at tilføje og prioritere de
områder, som har betydning for forbundets medlemmer. Og kredse samt
TR-fora skal give tilbagemelding af, hvad der rører sig på forbundets
område.
Vi drøftede, hvorvidt og hvor længe ansatte kan have is i maven og der
tidsmæssig kan ske en koordineret omdannelse til det nye skattevæsen,
eller hvorvidt nogle styrelser vil forsøge at forcere tempoet.
2. Professionsbachelor i skat - status vedrørende uddannelsen.
3. OK ‘18 - forbundets hovedbestyrelse skal drøfte forbundets indmelding af
overenskomstkrav, og herunder drøfte prioriteringer, når sagen behandles i
forbundets centralorganisation CO10.
Vi drøftede at vores 1.prioritering fortsat er generelle lønstigninger samt
forhøjelse af feriegodtgørelsen. Endelig drøftede vi, at fælles TR i
forbindelse med ny ansættelser og ved indplacering af disse bør inddrages
heri.

Regeringen lægger op til i FL, at indbetaling til pension fremadrettet ikke
skal reducere beskæftigelsesfradraget ! Hvis forslaget bliver vedtaget vil
dette forringe tjenestemænds pensionen – hvorfor der bør arbejdes for en
forbedring på tjenestemandspensionsdelen som kompensation herfor.
4. Tillæg ‘18 - flere af forbundets tillidsrepræsentanter har peget på, at tillæg til
SKATs ansatte bør være tilendebragt inden etableringen af det ny
skattevæsen pr. 1.7.2018, hvorfor processen bør iværksættes.
5. Afholdelse af medlemsmøder med FTFa - status og evaluering så langt.
6. Status vedrørende afhændelse af Løkken og renovering af Gudhjem. Det
har vist sig, at Løkken via lokalplan er blevet erklæret for bevaringsværdig i
kategori C, hvilket betyder begrænsninger vedrørende ændringer/nedrivning
mv. Hovedbestyrelsen skal drøfte tidsplan og muligheder.
7. Kongres 2017 - status og forslag.
Husk at indsende kandidatliste til Ole Pedersen, frist er 26. september.
Vi drøftede et forslag, der er indsendt fra Ole Brandt vedrørende
gruppelivsforsikring for pensionister.
I relation til sygdomme blev det nævnt, at der ved kritisk sygdom fra SKATordningen kan gives til flere typer kritisk sygdom, mens der fra DTSforsikringen kun kan gives én gang pr. medlem. Forholdet bør måske
beskrives i et TR-nyt.
Vedr. helbredsforsikring har vi modtaget et forslag om at skifte forsikring,
således denne oprettes via en kollektiv DTS-aftale via Tryg Sundhedsforsikring i stedet for ordning via PFA Helbredsikring. Ordningen hos Tryg vil
give mulighed for frit at vælge behandler, og der er p.t. tilbudt en prisgaranti i
form af en fast pris i tre år. Vi drøftede det fremlagte og aftalte, at såfremt vi
på kongressen skal tage stilling til evt. skifte til Tryg og en frit valgs ordning
for alle vores medlemmer, da bør Charlotte via hovedbestyrelsen få DTS til
at foretage en vejledende afstemning hos dem, der allerede er medlem af
denne helbredsforsikring.
8. Nyt fra sekretariatet
9. Nyt fra udvalgene. AM-udvalget: Input fra AM-udvalget vedr. APV/MTU i
SKAT, herunder nyt fra udvalget.
10. Nyt fra kredsene og TR-fora. Må gerne fremsendes inden mødet, så der kan
spørges ind til indhold mv.
Pt. er der ikke modtaget materiale.
6. Bordet rundt – herunder evt. (14.00 – 14.30)





Kundeservice.
Jan Mogensen er af P4-Østjylland den 6. september blevet interviewet vedr.
de kommende planer for det nye skattevæsen, herunder spørgsmålet om,
hvorvidt Motor-folk fra Aarhus forventes at flytte med opgaven til Aalborg. I
henhold til den gamle udflytningsplan mangler der vist 40 at udflytte, men nu
vil der med de nye planer mangle udflytning af 60. Dette kan give anledning
til stigning i stress.
Indsats
Inddrivelsen




Øvrige forretningsområder
Udvalg – f.eks. AMU. Hos Arbejdsmiljøudvalget har man valgt at en
mindre gruppe skal se på APV-resultatet. I år er de fleste målinger bedre
end hidtil.

