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

Bestyrelsesmøde i TR‐Forum Indsats (SKYPE)
21. september 2017
Jan Magnusson (formand og fælles TR), Charlotte Rosdahl Schou, Tine Todsen,
Marianne Schurmann, Søren Holt, Kim Andersen
Jan Nørner

1. Velkomst
Jan Magnusson bød velkommen til dagens SKYPE‐møde, da vi aflyste det fysiske
bestyrelsesmøde i Haderslev grundet dagens udmelding se pkt. 3.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Nyt fra tjenestestederne (adresserne) om dagens udmelding – bordet rundt

Charlotte Rosdahl Schou – Særlig Kontrol
Dagens udmelding medfører at Særlig Kontrol bliver væsentligt udvidet med mange kolleger
fra PDK – det drejer sig om bandeenhederne, skattely og Money Transfer m.v.
Det store spørgsmål er geografien. I dag er Særlig Kontrol tilstede på 3 adresser i Århus,
Fredensborg og Høje‐Taastrup, men hvad med enhederne som tilføres fra PDK, de er meget
geografisk spredt PDK 10 i Hjørring, PDK 22 i Horsens, PDK 5 i Aalborg, PDK 9 i Herning og PDK
7 i Køge, de øvrige er PDK 14 i Høje‐Taastrup med virtuelle, PDK 20, 21 og 23 i Århus med
virtuelle.
Vil især kollegerne fra Hjørring, Horsens, Aalborg og Herning – skulle forflyttes til Århus og
hvor mange vil i givet fald følge med opgaven – det er det store spørgsmål.
Endvidere er det et spørgsmål om Fredensborg stadig skal huse SK enheder?
Medlemmerne holder vejret.
Jan M. havde hørt fra Merete Agergaard på HSU – at udmeldingen om den geografiske
placering vil komme enten ultimo december 2017 eller primo januar 2018. I givet fald foretrak
Charlotte, at det blev primo januar så medlemmerne ikke får ødelagt juleferien.
Charlotte havde undret sig over, hvorfor den enhed i VAK som havde med svig af negativ
moms ikke blev placeret i SK.
Marianne Schurmann – Virksomheds‐ og Afgiftskontrol
VAK bliver nærmest splittet i atomer i den nye organisering
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F.eks. er VAK 9 i Horsens blevet placeret i afdelingen ”Større erhvervsvirksomheder” – der er 2
medarbejdere som har væsentlige punktafgiftskompetencer – forbliver de i enheden eller vil
de blive tilknyttet en anden enhed i afdelingen ”Afgifter” og så evt. være på distancen /
virtuelle?
Generelt er der meget få punktafgiftskompetencer – så ledelsen bør i forbindelse med
indplacering være lydhør for hvor medarbejderne gerne vil være – så man undgår
kompetenceflugt.
Har mest hørt fra egen enhed – hvor der spekuleres i, hvorfor nogle VAK enheder er endt i
Mindre Erhvervsvirksomheder (5 enheder) og hvorfor nogle i Større Erhvervsvirksomheder (4
enheder)?
5 enheder er placeret i Afgifter (formodes at være punktafgifter)!
Der er mange i VAK som pt. beskæftiger sig med udbetalingskontrol – er tilsyneladende opdelt
i Fagområder (hhv. Erhverv og Selskaber (3 enheder))
VAK 23 – er et springende spørgsmål – står ikke i organisationsdiagrammerne?
Kim Andersen – Told og UCC
Told får sin egen styrelse – Toldstyrelsen. Frygter at organiseringen med hovedkontor i Århus –
hvor afdelingen Stab formodes bliver placeret, kan give en kæmpe kompetenceflugt fra især
Toldkontoret på Slusen, medarbejderne vil næppe vil følge med opgaven.
Men dele af døgntjenesten hvor Kim selv er placeret (Told 19) har i dag Data og Analyse som
arbejdsområde – I den nye Toldstyrelse bliver en enhed dannet ”Data og Analyse” under
afdelingen ”Stab”– mens Told 19 – kommer i afdelingen ”Told Øst” – formentlig i Køge?
Vil det medfører af enheden bliver delt? Og hvor bliver den nye enhed placeret?
Det giver en del uro.
De 3 organisationer AC, HK og DTS laver fælles skriv til alle i Tolden.
Håber at værktøjskassen bl.a. indeholder virtuel organisering, distancearbejdspladser og
hjemmearbejdspladser mv.
Afventer at den nye Toldstyrelsesdirektør bliver ansat.
Søren Holt – Store Selskaber
Udviklings‐ og Forandringsstyrelsen – diagramstrukturen ser vildt og voldsomt ud – sikke
mange direktører, underdirektører og kontorchefer/Funktionsledere – ”det var der bred
enighed om i bestyrelsen”.
I StS søjlen – Store selskaber er uændret, det nye er afdelingen ”Små‐ og mellemstore
selskaber” og så afdelingen ”Selskabsprocesser”, hvor de 3 udbytteenheder og 4 nye enheder
bliver placeret.
Hovedsæde for Fagdirektøren bliver i Århus og skal resten så ligge i København?
Udbytte 3 i Korsør placeres i Erhverv i afdelingen ”Større Erhvervsvirksomheder” – en slags
”tilbagegang”.
I Herning – MsV 8 placeres i Person – Søren har forhørt sig i enheden og kun 6 medarbejdere
er i projekt Større virksomheder over 100 mio. kr., mens resten er i 3. partsindberetning mv.
PDK 8 – som bl.a. har sort arbejde bliver placeret i afdelingen ”Borgere” i Person?
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Tine det samme er gældende for Haderslev som bl.a. har med uregistreret virksomhed – har
endnu ikke fået talt med Inddrivelsen.
Søren har haft talt med Merete Berdiin omkring medarbejder med f.eks. dårlig ryg hvorvidt de
skal kunne tåle, at flyttes langt fra hjemadressen – Meretes svar er indsat her:
Ved vurdering af hvorvidt, der er tale om en væsentlig stillingforandring for vores
overenskomstansatte medlemmer, skal SKAT altid foretage en konkret og individuel vurdering i
hvert enkelt tilfælde. Der kan således være oplysninger, som SKAT ikke ligger inde med, men
som burde indgå i vurderingen. Vi vil naturligvis, når vi kommer tættere på skrive ud til alle
medlemmer, at de bør kontakte os, såfremt de er varslet til forflyttelse og SKAT ikke mener der
er tale om en væsentlig stillingsforandring, men de derimod selv mener det er tilfældet. Vi kan
derefter lave en vurdering og evt. anmode SKAT om en forhandling, på samme vis som vi har
gjort ved de mange tidligere flytninger.
Charlotte efterlyser hvad med tjenestemænd – især er tidligere kommunale tjenestemænd i
en hvis grad vel stadig beskyttet i forbindelse med forflyttelse?
Tine Todsen – Person og Datakontrol
PDK 12 – som er Tines enhed er placeret i Person afdeling ”Borgere” – hvilket alle er
uforstående over for – de har med klientellet ”modspillere” at gøre – får anmeldelser fra
Kundecentret som de så skal visiterer‐ og laver mange af sagerne selv efter visitation. Der er
tale om uregistreret virksomhed, sort arbejde mv. laver aldrig decideret lønmodtagere.
Jan – kan se at VAK 13 i Haderslev er ”byttet” med VAK 11 i Aalborg og placeret i Erhverv
afdelingen ”Små og mellemstore selskaber”.
Tine – det hænger nok sammen med at VAK 13 deltager i projekt Hovedaktionæres‐
regelefterlevelse – hvilket så giver god mening.
Tine – de 3 PDK enheder som er placeret i Særlig Kontrol – afdeling ”Skattesvig” – giver god
mening de har bl.a. med projektet rocker/bande at gøre. De øvrige PDK enheder som er
placeret i SK i afdelingen ”International Skatteunddragelse” – giver også god mening.
OBS – med til dialogmødet med Jim Sørensen – revurdering af PDK‐enhederne med
Anmeldelser og Sort Arbejdes placering i Person afdelingen ”Borgere”.

Jan Magnusson – Mellemstore Virksomheder
På nær MsV 7 så er MsV enhederne placeret i enten Person – i afdelingen ”Persondata” med 5
enheder – som alle har noget i retning af 3. partsindberetninger, PAL/PAF‐kontroller og / eller
arbejdsgiverkontrol, hvilket vel falder i det segment.
Der vil givet være medarbejdere i de enheder som er på andre projekter – som vil ligge
hovedsaligt i ”Små og mellemstore selskaber” mv. – så vidt Orla og Jim skal de forsat være
tilknyttet disse projekter også efter 1.1.2018.
De resterende 7 MsV enheder er placeret i ”Små og mellemstore selskaber” – hvilket giver god
mening, da hovedaktionærer hvis selskaber er tilknyttet selskabsmandtallet også behandles
der.
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MsV 7’s placering blev drøftet og funktionslederen oplyste, at det ikke gjorde stor forskel for
dem hvor de bliver placeret i Skattestyrelsen, da de arbejder på tværs af søjlerne som
støttefunktion.
For så vidt de 3 resterende udbytte enheder (heraf 2 fra MsV) som er ”udlånt” til StS – så
fortsætter de ind til videre i Selskab – afdeling ”Selskabsprocesser” – indtil sagsmængden
bliver væsentlig nedbragt.
Derefter må man se hvilke enheder / opgaver de bør indplaceres i – formentlig i afdelingen
”Små og mellemstore selskaber” som også er placeret i Selskab. Orla har drøftet det med Hans
From.
I især Herning, Thisted og Middelfart som jo ikke skal huse Skattestyrelsen fremover er der
nogen usikkerhed at spore, ellers er det meget lidt Jan har hørt – dog er det naturligt, at der i
de ”udlånte” enheder en hvis utilfredshed at spore med udsigten til forsat at arbejde med
udbytteskat.
Jan Magnusson – Indsatsplanlægning og –analyse
Kunne ikke deltage i dialogmødet med Jan Lund den 20. september, da det faldt sammen med
dialogmødet i MsV.
Kan af organisationsdiagrammerne se, at nogle analysefolk fra Niels Ankers enhed formentlig
bliver tilknyttet Udviklings‐ og Forandringsstyrelsen, mens de fleste vil blive placeret i
afdelingen ”Planlægning og analyse” i Økonomisøjlen i Skattestyrelsen.
Givet vil nogle af de nuværende medarbejdere i IpA blive tilknyttet fagdirektørerne i
Skattestyrelsen i et eller andet omfang.

4. Nyt fra afdelingerne i indsats – bordet rundt

Charlotte Rosdahl Schou – Særlig Kontrol
Anne Munksgaard har udskudt næste dialogmøde til den 4. oktober 2017. SK ligger over
måltallet på sygdom – hvilket især skyldes at langtidssyge kolleger er startet op igen på nedsat
tid / deltids sygemelding. Men SK har et meget ”lavt” måltal for sygefravær.
Charlotte omtalte ”registreringstyranni” i forbindelse med afslutning af sager i SKAT‐ligning
hele 7 sider skal man igennem og de interne kontroller – operer med ”ordensfejl” – f.eks. hvis
et sagsnotat ikke er låst – mens man som sagsbehandler afventer at årsopgørelsen bliver
dannet og udsendt, for at sagen kan afsluttes endeligt.
Kim Andersen – Told og UCC
I Tolden er der dialogmøde den 26. september 2017. Skal især drøfte omkring udmeldingen
om, at folk følger opgaven, hvis enheden flytter så bopælsskift er nødvendigt mv.
Kim foreslår at interne ansøgere på stillingsopslag har forrang frem for eksterne ansøgere.
Kim omtalte, at mange enheder i Told er ”tyndt besat” bl.a. toldkontoret. Det ”koster” at have
nye kolleger – da der skal afsættes tid til oplæring. Generelt er Told ”skåret ind til benet”.
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Marianne Schurmann – Virksomheds‐ og Afgiftskontrol
Der er dialogmøde i VAK den 25. september 2017. Har ikke meget mere end refereret fra det
korte Skypemøde dagen før. Vil givet komme ind på VAK 23 problematikken omkring at
kontrolopgaven i Motorstyrelsen bliver placeret i Aalborg.
Søren Holt – Store Selskaber
Havde dialogmøde den 15. september 2017. Afventer status for udbytte enhederne –
afhænger af udviklingen i sagsporteføljen.
I TP‐redegørelsen er produktionsmålet nedsat med 11 mia. kr. I de seneste 4 år har der været
reguleringer på omkring 20 mia. kr., men grundet kompenserende reguleringer (fra udlandet)
så vil det ikke blive så højt i 2017, hvorfor måltallet er ændret.
Sygefraværet er over måltallet.
Evaluering af tillæg 2017.
Omtalte at en sag fra flyttet fra mandtallet i Århus til København via underdirektøren. På
dialogmødet blev det omtalt, at det ikke var sket på en hensigtsmæssig måde. 7 – 8 kolleger
fra enheden i Århus var i gang med / tilknyttet sagen. Blev omtalt som en ledelsesmæssig
beslutning.
I Herning venter man forsat på besøg fra Jim Sørensen ‐ er blevet udskudt. Nu er det snart 3
måneder siden, at udmeldingen kom omkring de nye Styrelser og placeringerne i landet.
Tine Todsen – Person og Datakontrol
Næste dialogmødet er rykket til den 30. oktober 2017. Tine omtalte afdelingens nyhedsbrev
hvor der var ”positive toner”. Der har været en del skifte af FL og fungerende FL. Lisbeth
Rasmusen kommer til Herning den 28. september 2017.
Tine oplyste, at der har været rigtig mange ansøgere til opslået stillinger i PDK såvel interne
som eksterne.
Jan Magnusson – Mellemstore Virksomheder
Ligger fint med hensyn til produktionstal mv. sygefravær er under måltal, Orla er godt tilfreds.
Jan Magnusson – Indsatsplanlægning og –analyse
Der var dialogmøde den 13. september 2017. Alle personaleledere er ved at gennemføre
dialog/opfølgningsmøder om APV‐MTU‐LE. Kontorchef Janne Vecht Lorentzen er stoppet og
Anne Skytte Thorstholm er Fungerende KC i enheden Procesudvikling. Der bliver hele tiden
ansat nye til enhederne i IPA, er stadig ikke helt besat i forhold til det besluttede om
bemanding af IpA.
Har en del store aktiviteter kørende i IpA – men har god styring af fremdriften i disse.
5. Evt. emner mv. til uformelmøde med Jim den 22. september 2017
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Tine – anmodede om revurdering af PDK enheders placering under fagdirektøren i Person –
afdelingen ”Borgere”. Bl.a. laver enhederne anmeldelser om skattesvig mv., uregistreret
virksomhed, samt udeholdt omsætning mv. Laver også anmeldelser på selskaber mv.
Marianne – kan man ikke henstille til, at placering af enhederne i den nye organisering og på
de nye adresser ikke forceres – idet man let opnår ”flugt” af gode kompetencer hvis man
”lynhurtigt” samler folk på de nye adresser mv.
Det blev drøftet om den koncentration af mange enheder i de nye styrelser på samme adresse
hører sammen med, at der placeres underdirektører i husene med de mange enheder.
6. Nyt Skattevæsen ‐ Skattestyrelsen

Kim omtalte, at han havde hørt at medlemmer som søgte til ICT i departementet, ikke ville
fortsætte med at være tjenestemænd.
Det er efterfølgende blevet undersøgt, at ICT er som SKAT er den del af Skatteministeriet og
derfor tager man naturligvis sin tjenestemandsstatus med ved ansættelse i ICT.
Det blev drøftet om der tegner sig et billede med hensyn til indplacering af de forskelle
nuværende enheder på adresserne i de kommende Fagområder / Afdelinger i Skattestyrelsen.
Jan havde kun sat adresser på de nuværende enheder i Indsats. Det blev drøftet om det ikke
var en god ide, at gøre det tilsvarende for så vidt de nuværende enheder i Kundeservice. Jan
påtog sig opgaven.
Øvrigt er i hovedtræk drøftet under punkt 3.
7. Eventuelt
Tine oplyste at MF Jesper Petersen endnu en gang havde kontaktet hende, angående opgaver
til Haderslev.
Der skal tilføres 40 – 50 mand til ejendomsvurderingen i Haderslev.
8. Næste møder, herunder evt. ”fysiske møder” – sted og dato
Jan omtalte, at bestyrelsen evt. skulle ”stikke hovederne sammen” i forbindelse med
kongressen i Nyborg, hvis der et tid og lejlighed til dette og at vi der kan drøfte kommende
møder mv. herunder eventuelt fællesmøder med bestyrelsen i Kundeservice.
5. oktober 2017 Jan M.
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