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27 juni 2018

Emne

Referat fra Kredsbestyrelsesmøde

Formål med mødet

Primære formål:
At få Formanden klædt på til efterfølgende HB-møde med relevante
bemærkninger fra medlemmer og bestyrelsen. Herunder en åben
dialog omkring eventuelle problemstillinger fra medlemmer/huse i
Kredsens område.
Sekundære formål:
Orientering fra diverse møder.

Dato

Torsdag den 7. juni 2018

Sted

Skattecenter Tønder

Tilstede

Anita B Illum, Kim Jensen, Allan Christensen, Tine Todsen, Tina
Iversen, Martin Illum Rodam, Bjarne Andersen, Winnie W
Andersen, Torben Elian, Stine Palmelund, Simon Larsen, Peter
Hansen, og Peter Jørgensen

Afbud fra

Birgit Elnegaard og Jacob Bork Klitgaard

Referent

Peter Jørgensen

Ordstyrer

Peter Hansen

Dagsorden (punkterne er
prioriteret)
1) Velkomst – (O)

Anita bød velkommen og oplyse at det er sidste møde hvor Winnie
deltager (har fået andet arbejde i SKAT, overrakte afskedsgave.
Gennemgik dagsordenen. Der blev godkendt.

2) Opmærksomhedspunkter

Intet nyt idet DTS struktur tages under et senere punkt.
Der tilføjes et nyt punkt 4:
Brugen af værktøjskassen. Er vi rustede til at tage snakken med
vores medlemmer.

3) Nyt Skattevæsen‐
Fra en til syv styrelser

Ribe
1. Den 01.06.2018 er der startet 10 nye medarbejdere i
ledelsessekretariatet
2. Efterlyser opgaver til inddrivelsesmedarbejdere der skal til
Middelfart 1.09.2018, de er begyndt at sive.

Haderslev
1. Funktionsleder kæmper for at medarbejderne kan blive længere i
Haderslev.
Middelfart
1. Har holdt møde med medlemmer, der er flytteramte i Q4 2018 og
Q1 2019 – løs snak, Drøftet mulighederne i værktøjskassen.
2. Skatteministeren kommer rundt Skattestyrelsen og Gældstyrelsen
– program kendes endnu ikke.
3. Stillingsopslag – mange til ledelsesstøtte.
Odense
1. Opslag i KC, der er 6 interne ansøgere.
2. Regner ikke med at skulle flytte til Svendborg 01.09.2018
3. Lerchesgade affolkes af DTS’ere, især på Motor.
Svendborg
1. Flytteplaner pr. 01.09.2018 forventes udskudt.
2. Nogle er begyndt at søge væk både internt og eksternt.

4) Fremtidig struktur i DTS

5) HB‐dagsorden (D‐B)

Vi havde en principiel drøftelse af den fremtidige struktur ud fra det
oplæg, der var sendt ud før mødet.
Der var enighed om, at vi i første omgang ønskede at bevare
kredsene, hvis det var muligt.
Vi drøftede de forslag, der var fremsendt, men udfærdigede selv et
forslag med udgangspunkt i E og B. Hvilket Anita skulle fremlægge
for HB
Ad punkt 3 OK 18, se Jans notat
Ad punkt 4 Tillæg 2018
Kim Udland: Bedre end Jans forslag
Tine Todsen Person: Ikke tilfreds – 50.000 i varige tillæg
Bjarne KC: Positiv oplevelse.
Allan/Martin persondata og personprocesser: God dag – god
forhandling alle fik hvad de skulle have
Jan Magnussen og Anita: Fik ikke alle med, men godt resultat.
Stine Told: Der har været en del justeringer til oprindelige
forhandlede resultater. Overordnet set er der landet et fornuftigt
resultat. 52 udnævnelser til DTS.
Winnie Motor: Overraskende fint, det gik som det skulle derudover
8 oprykninger
Peter Hansen Personrestancer: Forhandlingerne er ikke færdige, der
mangler materiale, for at kunne afslutte forhandlingerne.

6) Orientering fra
Ad punkt 7 Ny SU og AM-struktur drøftet
valgenhederne, koordinerende
Ad punkt 12 Økonomi drøftet
TR, kompetence og arbejdsmiljø
(O ‐ D)

Tønder
1. Certificering (TFRN)
Ribe
1. Er ved at indgå senioraftale
Haderslev
1. Efter- videreuddannelse, hvilke uddannelsesveje?
Middelfart
1. Mellemstore selskaber, samtaler i går og i dag.
2. Der har været afholdt lokaliseringsudvalgsmøde.
Odense
1. Der er kommet nyt skitseforslag vedr. indretning af Svendborg,
ny lejekontrakt ikke indgået.
2. Der er nedsat referenceudvalg vedr. Lerchesgade.
Svendborg
1. Der arbejdes med tildeling af senior fridage.
Told
1. Der skal ansættes 3 medarbejdere til at dække toldekspeditionen
på Bornholm, en opgave, som tidligere blev løst af SC Bornholm
7) Kredsseminar i Kollund

Udvalg til planlægning af det praktiske:
Tina og Kim blev enstemmigt valgt.
Dato for kredsseminar i Kollund ændret til 20.og 21. september
2018

Eventuelt
Referent

Næste møde i Middelfart den 20. august 2018, kl. 09.30

Peter D Jørgensen

