Kreds II, Syd

30. oktober 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 11. oktober 2018

Sted

Skattecenter Ribe

Tilstede

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

Afbud fra

Torben Elian, Birgit Elnegaard og Jacob Bork Klitgaard

Referent

Peter Jørgensen

Ordstyrer

Allan Christensen

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

Anita bød velkommen og oplyse, at Torben Elian fortsætter som TR
indtil næste valg.
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
Ribe
1. Udvidelse af HR i Skattestyrelsen.

Haderslev
1. Har sagt farvel til en masse kolleger 1.10.2018.
Middelfart
1. Gældsstyrelsen 90 nye kolleger – pres på pladserne – afventer
hus møder med TR forum.
2. Må sætte loft over antal deltagere til julefrokosten.
Tønder
1. Det går fantastisk godt i Tønder.
2. Modtaget 11 nye kolleger
3. Der sker omorganisering i dag
4. Opslag igen efterlyser yderligere kompetencer.
Svendborg
1. I Svendborg mangler man orientering omkring flyttetidspunkter,
besættelse af kontorchefstillinger, oprettelse af nye afdelinger vedr.
ejendomsvurdering og hvor mange skal der være i Svendborg. Vi
har ikke fået udmelding om kontraktunderskrivelse der er ikke sket
regulering af antal medarbejdere der til slut skal være i Svendborg.
E-kapital mangler dato for flytning.
Odense
1. Efterlyser brug af værktøjskassen ifm. flytning til Svendborg
Anita gjorde opmærksom på, at vi i alle valgafdelinger har
mulighed for at afholde medlemsmøder i arbejdstiden.
4) HB‐dagsorden (D‐B)

Ingen bemærkninger, bortset fra Haderslev der er sat på som
selvstændigt punkt?

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

Haderslev
1.Funktionsleder syg
2. Lokalisering – underdirektør + 2 fra Skattestyrelsen – stadig ikke
på plads.
Middelfart
1.Medlemsmøde i går – 50 deltagere, Per Helge underholdt.
Tønder
1. Ny funktionsleder startet i mandags har tidligere arbejdet i Japan
og Kina.
2. Der kommer en ny6 leder 1.11.2018
3. Gældsstyrelsen – overarbejde – stiller mange krav.
Genoptagelsessager store krav.
4. Positivt om underdirektør
5. Lokaliseringsmøde i dag.
Svendborg
1. Generalforsamling 20.03.2019
2. Peter D Jørgensen går af som formand – stopper i SKAT ved
udgangen af april md. 2019.

Allan kompetence
1. Man skal være opmærksom på, at der kan søges FUSA midler til
bl.a. nyt job i SKAT
Kim arbejdsmiljø
1. Afventer ny struktur
2. Bemærk artikel i næste nummer af DTS
Tine
1. Orienteret om at man har slået bremserne i vedr. ansættelser
2. Overarbejde kan forventes
Næste møde i Haderslev 8. november 2018, kl. 0930
6) Eventuelt

Referent

Peter D Jørgensen

