Dansk Told & Skatteforbund
TR‐FORUM GÆLD I SKAT
Beslutningsreferat
Møde:
Mødedato:
Deltagere:
Afbud:

TR Møde i TR‐Forum Gæld i SKAT
19. juni 2018, kl. 10.00 – 12.30 på Skype
Lene Höilund, Jette Quaade, Frank Thor, Helle Lundquist, Heidi Østerballe, Poul
Stensbek og Jan Nørner
Peter Hansen og Susanne Brixum

1. Velkomst
Lene Høilund bød velkommen til dagens møde. Meddelte, at der var afbud fra Peter Hansen
og Susanne Brixum.
2. Tillæg 2018
Tillægsforhandlingerne for 2018 i Gæld er formelt afsluttet, men der er stadig enkelte udestå‐
ender. Eksempelvis anvendelse af restpulje, som ledelsen ønsker skubbet til efteråret. Det er
planen, at der udarbejdes en konkret aftale om dette mellem ledelsen og de faglige organisati‐
oner. TR‐Forum Gæld drøftede hvilket indhold aftalen bør have. Dette bringes med til forhand‐
lingen. Derudover er der i skrivende stund enkeltsager der bliver fulgt op på.
Overordnet set er TR‐Forum Gæld tilfreds med forhandlingsforløbet og det opnåede resultat.
3. SU og SU‐K emner, herunder SU‐struktur
SU og SU‐K emner
I Skrivende stund er der ikke modtaget dagsorden og materiale til det kommende SU‐møde
den 22. juni 2018. Der arbejdes på, at organisationerne holder formøde torsdag inden SU‐mø‐
det, og håber i den forbindelse, at dagsorden mv. modtages meget snart. Der rykkes herfor, og
det forventes også, at de emner til dagsorden TR‐Forum Gæld har indsendt er med (tidshori‐
sonten for udbetaling af over‐/merarbejde samt kompetenceudvikling).
Hvad ved vi fra HSU (v/Jan)
Der er ikke umiddelbart noget i HSU, der relaterer sig voldsomt meget til gæld. Det er SU‐ og
AMU‐strukturen, der fylder meget.
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Møde om SU‐struktur i GÆLD (v/Lene)
Lene refererede fra mødet. Lene har frembragt det synspunkt, at der bør være SU på underdi‐
rektørniveau, da der bl.a. både budgetansvar og ansættelses‐ og afskedigelsesret på dette ni‐
veau. Ledelsen deler ikke den opfattelse, og henviser i den forbindelse til andre fora. Struktu‐
ren drøftes i øvrigt på HSU‐niveau, og det er her det overordnede rammer bliver fastlagt. TR‐
Forum Gæld afventer disse drøftelser og beslutninger, men fortsætte løbende dialogen med
ledelsen i Gæld. Det er stadig TR‐Forum Gælds holdning, at der bør være SU på underdirektør‐
niveau.
4. Koordinerende TR’er i Gældsstyrelsen frem til ny DTS‐struktur
TR‐Forum Gæld drøftede, hvem af de koordinerende tillidsrepræsentanter der repræsenterer
DTS i de enkelte driftscentre mv. frem mod ny DTS‐struktur. Lene Höilund har været i kontakt
med forbundets sekretariat om dette, og her er meldingen, at der skal tages udgangspunkt i
de kongresvalgte koordinerende tillidsrepræsentanter der er i dag. Der har været afholdt
Skype‐møde mellem de koordinerende, og her faldt valget på følgende:






Frank Thor – Driftscenter Roskilde
Jette Quaade – Driftscenter Tønder
Christina Hammarberg – Stab og styring og Driftscenter Middelfart
Helle Lundquist – Driftscenter Grenå‐Thisted
Lene Höilund – Driftscenter Ringkøbing og direktionssekretariatet i Middelfart

Lene Höilund indstiller ovenstående til forbundets hovedbestyrelse.
5. DTS‐Struktur
Lene Höilund refererede fra seneste hovedbestyrelsesmøde, hvor en række modeller blev
drøftet. Målet er at få antallet barberet ned til 3, således der kan ske en mere konkret diskus‐
sion frem mod den ekstraordinære kongres. Lene Höilund redegjorde for de enkelte modeller,
som forbundets sekretariat arbejder videre med. TR‐forum gæld drøftede de enkelte model‐
ler, herunder oprettelsen af kredse eller ej og repræsentation i hovedbestyrelsen generelt.
Der kommer nyt oplæg ud til diskussion i kredsene, TR‐Fora m.v. efter sommerferien.
6. Info til/fra sekretariatet, andre områder og udvalg
Intet nævneværdigt under dette punkt, da der løbende er sket orientering af tillidsrepræsen‐
tanter mv.
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7. Mødekalender. Se bilag med forslag.
Lene Höilund hvad sammen med dagsorden udsendt forslag til mødedatoer i TR‐Fora Gæld i
efteråret. Følgende mødedatoer blev besluttet:







13. august 2018 i København eller via Skype – afhængigt af indhold.
14. september 2018 i Roskilde
23. oktober 2018 ifm. DTS repræsentantskab
7. november 2018 på Skype
6. december 2018 i København
13. december 2018 på Skype

Den 27. august 2018 afholdes der temamøde for TR i Gæld. Den konkrete deltagerkreds er
endnu ikke kendt, og der meldes ud om dette på et senere tidspunkt.
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