Kreds II, Syd

28. august 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

Mandag den 20. august 2018

Sted

Skattecenter Middelfart

Tilstede

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

Afbud fra

Birgit Elnegaard og Jacob Bork Klitgaard

Referent

Peter Jørgensen

Ordstyrer

Stine Palmelund

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

Anita bød velkommen og oplyse, at vi skal finde en suppleant til
referentposten da Winnie er stoppet i kredsbestyrelsen. Tina Iversen
blev kåret af en enstemmig kredsbestyrelse.
Gennemgik dagsordenen. Der blev godkendt.

2) Opmærksomhedspunkter

Intet nyt idet DTS struktur tages under et senere punkt.
Der blev på junimødet tilføjet 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

Anita orienterede om flytninger 3. kvartal 2018
Haderslev
1. Har problemer med opslag og ansøgere.

Ribe
1. Folk i Ribe skal flytte til Middelfart til inddrivelse, har til det
sidste håbet at kunne blive i Ribe. Lene Højlund er involveret, de
bruger ikke værktøjskassen.
Tønder
Der er ro på bagsmækken.
Svendborg
1. Det blev kort før sommerferien udmeldt, at flytninger skulle
effektueres i løbet af få dage. Ingen var orienteret på forhånd, så
nogle medarbejdere var allerede gået på ferie. Det er
utilfredsstillende at medarbejdere ikke orienteres rettidigt.
2. Der er opslået 2 kontorchefstillinger i Svendborg vedr.
ejendomsvurdering, ingen var på forhånd orienteret herom. DTS og
AC har rejst sagen overfor Karin Bergen.
3. Ad omveje har vi fået oplyst at flytninger fra KC i Odense
1.09.2018 er udsat til senest 2. kvartal 2019. Efter forlydender
skulle det samme gælde for eKapital /årsopgørelser fra Svendborg
til Odense.
Odense
1. TR i Odense ved heller ikke at flytninger pr. 1.09.2018 er udsat
til 2019.
2. Medlemmer forsøger at finde andet job, hvis de ikke vil væk fra
Odense.
3. Efter forlydender skulle der mangle ca. 50 pladser i Lerchesgade.
Middelfart
1. Overvejer ny seancen med A-kasserne omkring CV skrivning.
2. Møde med folk der skal flytte 4.kvt. 2018 og 1.kvt. 2019.
Anita gjorde opmærksom på, at vi i alle valgafdelinger har
mulighed for at afholde medlemsmøder i arbejdstiden.
4) Fremtidig struktur i DTS

Vi havde på forhånd modtaget udkast fra Ole Pedersen, til nye
vedtægter, der indeholdt model I og model II.
Model I tager udgangspunkt i en sammensætning af
hovedbestyrelsen, der baserer sig på en tilnærmelsesvis
repræsentativ fordeling af HB poster på baggrund af
medlemsunderlag i de forskellige styrelser.
Model II tager udgangspunkt i, at alle syv styrelser under
Skatteforvaltningen er direkte repræsenteret i HB.
Begge modeller vil under de kendte forhold betyde en
hovedbestyrelse på 13 personer
Vi havde en principiel drøftelse af den fremtidige struktur ud fra det
oplæg, der var sendt ud før mødet.

Et flertal i kredsbestyrelsen gik ind for at bevare kredsene, med de
konsekvenser det vil få, bl.a. et større HB
Kredsbestyrelsen vil senere få lejlighed til at diskutere, HB´s
kommende oplæg.
5) HB‐dagsorden (D‐B)

Ad punkt 8 Omorganisering af Skat blev drøftet
Ad punkt 9 kredsbestyrelsens punkt 3
Ad punkt 12 Evaluering af OK 18, kredsbestyrelsens korte
kommentar er det det var meget ustruktureret, og meget lidt
planlagt.

6) Orientering fra
valgenhederne, koordinerende
TR, kompetence og arbejdsmiljø
(O ‐ D)

Tønder
1.Ny underdirektør (Brian Clausen) startet 1. august 2018
2. Ny kontaktperson for Tønder Gældsstyrelsen er Jette Quaade fra
Køge
3. Har ansat 14-15 personer til Gældsstyrelsen pr. 1. august
4. Søger 14-16 medarbejdere til udland i Gældsstyrelsen
1 funktionsleder til stabsfunktion og 1 funktionsleder til
international inddrivelse.
1. november starter der en ny proces med yderligere medarbejdere
til Gældsstyrelsen.
5. Olaf Lagoni stopper som funktionschef. Enhed flytter til
Haderslev.

7) Eventuelt

Næste møde i Kollund den 20. september 2018, kl. 09.30

Referent

Peter D Jørgensen

