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

Bestyrelsesmøde i TR‐Forum Indsats
22. februar 2018, kl. 9:30 til ca. 14:30
SC Haderslev, Christian X’s Vej 22, 6100 Haderslev
Jan Magnusson, Charlotte Schou, Kim Andersen, Tine Todsen og Jan Nørner (refer‐
ent)
Marianne Schurmann og Søren Holt

1. Velkomst
Jan Magnusson bød velkommen til dagens møde. Meddelte, at der var afbud fra Marianne
Schurmann (Erhverv) og Søren Holt (Store Selskaber)
2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
3. Nyt fra tjenestestederne – bordet rundt
TR‐Forum Indsats gav en gensidig orientering om, hvordan situationen omkring forflyttelserne
på de enkelte tjenestesteder er. Grundlæggende er der stor frustration, dels i forhold til de
varslede forflyttelser, men også i forbindelse med stillingsopslag og interne ansøgere, som i
flere tilfælde ikke kommer i betragtning. Forbundets sekretariat er gjort opmærksom på disse
udfordringer.
Charlotte Schou oplyste, at i Bindende svar og Store Selskaber var man ved at lave en såkaldt
sårbarhedsanalyse. Kombinationen af sikker drift, forflyttelser og kompetencetab i den forbin‐
delse. Forbundets sekretariat er orienteret om dette tiltag, og det forventes at initiativet tages
op med SKATs øverste ledelse. Spørgsmålet tages ligeledes op på dialogmøderne på afdelings‐
niveau.
Søren Holt havde forud for mødet sendt en opgørelse over de konkrete udflytninger fra Her‐
ning – i alt ca. 150 medarbejdere inden for en kort tidshorisont. I samme periode er der alene
planlagt ca. 40 tilflytninger, men det er igen tvivlsomt, hvor mange af disse 40 der flytter med?
TR‐Forum drøftede denne særlige situation, især det forhold, at lokaler i Herning vil stå tomme
i en længere periode. Tine Todsen meddelte, at situationen er den samme i Haderslev.
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Tine Todsen fortalte endvidere, at til trods for at det lykkedes at få tilført skattestyrelsesopga‐
ver til Haderslev, så hjælper det ikke de medarbejdere, der er i huset nu. Disse skal nemlig flyt‐
tes ud, inden ”nye” skattestyrelsesenheder tilgår adressen, hvor der kan være mulighed for at
søge på evt. ledige stillinger.
Kim Andersen redegjorde for de udfordringer der er på toldområdet, og det er de samme fru‐
strationer der går igen. I første omgang er toldmedarbejderne på Sluseholmen berørt. Umid‐
delbart kan det også være vanskeligt at se meningen med udflytningen af særlige opgaver, ek‐
sempelvis varemærkeforfalskningsområdet til Køge, da arbejdsopgaverne i stort omfang vil
komme fra lufthavnen. I forhold til finansloven tilføres området 40 årsværk – tilknyttet græn‐
sekontrollen. Heri består der en stor opgave i forhold til oplæring.
TR‐Forum Indsats konstaterede, at de udfordringer der er nu også vil være der frem til 2021,
hvor transformationen af det nye skattevæsen forventes af være afsluttet.
4. Nyt fra fagområderne Person, Erhverv, Selskab og Særlig Kontrol – bordet rundt
Person
Der er aftalt dialogmøde med fagdirektør Karin Bergen den 28. februar 2018. Tine Todsen for‐
talte endvidere, at der har været dialogmøde i Borger med underdirektør Jørgen Wissing Jen‐
sen og nyt møde er aftalt til den 9. marts 2018.
Erhverv
Afdelingen Større Erhvervsvirksomheder har fået ny DTS koordinerende tillidsrepræsentant –
Eva Sandager Hansen fra Tønder
Selskab (Jan Magnusson)
Selskab mangler stadig ansættelse af en fagdirektør (stilling genopslået) og en underdirektør til
Selskabsprocesser. Fagdirektør i Person, Karin Bergen dækker indtil videre fagdirektørstillin‐
gen.
Det første dialogmøde i Selskab med Karin Bergen er aftalt til den 14. marts 2018. Der har væ‐
ret afholdt dialogmøde i Små og Mellemstore Selskaber, et ”hilse på” møde.
Der har været afholdt Skypemøde mellem alle DTS tillidsrepræsentanter i Selskab, hvor den
generelle situation er drøftet.
Særlig Kontrol (Charlotte Schou)
Særlig Kontrol har ansat fagdirektør den 15. februar 2018, Steen Bechmann Jacobsen. Steen
kommer fra SØIK. Der er aftalt dialogmøde den 12. marts 2018. Indkaldelse til møde i SU er
endnu ikke modtaget. Charlotte meddelte endvidere, at området Særlig Kontrol er rimeligt
forskånet for de store forflyttelser.
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Toldstyrelsen
Kim Andersen oplyste, at der er aftalt dialogmøde med direktør Charlotte Møller den 27. fe‐
bruar 2008.
5. SU og fora i Skattestyrelsen fremadrettet
TR‐Forum Indsats havde en indledende drøftelse omkring mulig organisering af SU og TR‐fora i
den ny Skattestyrelse. Udgangspunktet var, at DTS hovedbestyrelse først skal drøfte hele DTS
strukturen, herunder fora mv., på deres møde den 8. og 9. marts 2018.
TR‐Forum Indsats havde i den forbindelse følgende input:
Frem til og med 30. juni 2018 er der lagt op til, at der kun skal være et SU i området Skattesty‐
relsen. TR‐Forum Indsats er ikke helt enig i dette og så gerne, at der allerede nu var et SU pr.
fagdirektørområde. Også henset til størrelsen på det SU, der nu er etableret. Der er endnu ikke
indkaldt til SU‐møde.
I forhold til TR‐Fora under Skattestyrelsen, er det TR‐Forum Indsats forslag, at der oprettes et
TR‐forum på tværs af fagområderne med 2 repræsentanter fra hvert område, på nær Jura og
Økonomi hver der foreslås 1 repræsentant for hvert fagområde.
6. Eventuelt
Charlotte Schou efterlyste Kontrolaktivitetsplan 2018. Jim Sørensen har på SU‐Indsats den 20.
december 2017 lovet, at den vil blive udsendt og gennemgået i tråd med sidste år. Endvidere
henviste Charlotte til den offentliggjorte rapport om Compliance 2014. Charlotte og Niels Gyr‐
sting er blevet opfordret til at lave en artikel til DTS bladet Dansk Told & Skat om rapporten, og
vil i den forbindelse gerne kunne sammenholde over til kontrolaktivitetsplanen. Det blev af‐
talt, at Jan Magnusson igen ”rykker” Jim Sørensen.
7. Næste møder
Som følge af, at forretningsområdet Indsats ikke længere eksistere blev der ikke aftalt nyt
møde. I stedet afventes DTS hovedbestyrelses drøftelser omkring fremtidig DTS struktur, her‐
under TR‐strukturen.
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