Dansk Told & Skatteforbund
Hjalmar Brantings Plads 8
Postboks 2507
2100 København Ø

Hovedbestyrelsesreferat
6. december 2018
HB-referat nr. 12/2018
Ordinært hovedbestyrelsesmøde mandag den 12. november 2018, kl. 10.00 – 17.00, i DTSHuset, Hjalmar Brantings Plads 8, 2100 København Ø.
Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse af referater
3. TR-struktur, TR-vilkår, TR-tillæg, samtaleværktøj m.v.
4. Skatteforvaltningens flytteplan
5. Ledelsesværktøjer
6. Underudvalg til HSU
7. Forbundets struktur
8. Sekretariatets flytning
9. Evaluering af forbundets repræsentantskabsmøde
10. Mødeplan for 2019
11. Forbundets 125 års jubilæum i 2019
12. Nyt fra sekretariatet
13. Nyt fra kredse og TR-fora
14. Forbundsformandens aflønning
15. Økonomi

Deltagere:

Jørn Rise
Allan Christensen
Bjarne H. Madsen
Jan Magnusson
Lene Höilund
Jens Norlund
Charlotte Rosdahl Schou
Anita Illum
Henrik Møller
Niels Gyrsting
Marianne Nielsen

Forbundsformand
Næstformand samt TR-forum Kundeservice
Chefkredsen
DTS TR-forum Indsats
DTS TR-forum Inddrivelse
DTS TR-forum Øvrige forretningsområder
DTS Kreds I (Nord)
DTS Kreds II (Syd)
DTS Kreds III (Øst)
DTS Kreds IV (Hovedstaden m.v.)
Seniorkredsen

Ole Pedersen
Anette Albrechtsen
Jan Nørner

Redaktør
Faglig sekretær
Faglig sekretær
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1. Velkomst
Forbundsformand Jørn Rise bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.
Der var afbud fra de faglige sekretærer Merete Keller Berdiin og Connie
Mortensen.
2. Godkendelse af referater
Hovedbestyrelsen godkendte og underskrev referaterne af det ordinære
hovedbestyrelsesmøde den 19. september 2018 og det ordinære hovedbestyrelsesmøde den 22. oktober 2018.
3. TR-struktur, TR-vilkår, TR-tillæg, samtaleværktøj m.v.
Forbundsformand Jørn Rise orienterede indledningsvis om forhandlingerne mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB, hvor DSB har stillet krav
om, at antallet af tillidsrepræsentanter på Dansk Jernbaneforbunds område skal reduceres fra 99 til 29.
Hovedbestyrelsen besluttede, at Dansk Told & Skatteforbund sender
en støtteerklæring til Dansk Jernbaneforbund i forbindelse med de
vanskelige forhandlinger med DSB.
Jørn Rise orienterede om personaleorganisationernes forhandlinger med
Administrations- og Servicestyrelsen om TR-struktur, TR-vilkår, TRtillæg og samtaleværktøj m.v.
Ny aftale om TR-vilkår for tillidsrepræsentanterne i Skatteforvaltningen
skal træde i kraft pr. 1. januar 2019 og gælde frem til udgangen af 2020.
Aftalen indebærer bl.a., at forbundet får 48 tillidsrepræsentanter i Skatteforvaltningen i perioden. Hertil kommer tillidsrepræsentanterne i Skatteankestyrelsen, Spillemyndigheden og departementet.
Hovedbestyrelsen havde en grundig gennemgang og drøftelse af vilkår
og udkast til aftale – herunder udkast til aftale om TR-tillæg.
Hovedbestyrelsen besluttede på baggrund af gennemgangen at give
mandat til forbundsformand Jørn Rise til de fortsatte forhandlinger
med Administrations- og Servicestyrelsen.
4. Skatteforvaltningens flytteplan
Faglig sekretær Jan Nørner orienterede om arbejdet i forbundets sekretariat, hvor der på baggrund af et spørgeskema til de flytteramte medlemmer er indsamlet information om deres forhold.
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Informationerne er nu ved at blive sorteret og bearbejdet i sekretariatet og
vil danne baggrund for forbundets indsats omkring hjælp til medlemmer,
som skal flytte i forbindelse med etableringen af Skatteforvaltningens
styrelser. Når materialet er sorteret og bearbejdet, vil det blive udsendt til
hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen havde en generel og bred drøftelse af flytteplanerne i
Skatteforvaltningen – herunder også af områder, hvor der er behov for en
styrkelse af ressourcerne – samt om medlemmernes oplevelse af de ting,
der sker i forbindelse med etableringen af de syv styrelser.
Der blev i forbindelse med debatten peget på, at der fortsat er eksempler
på interne ansøgere til job i Skatteforvaltningen, som ikke bliver indkaldt
til samtale eller får en tilbagemelding på deres ansøgning.
Hovedbestyrelsen udtrykte anerkendelse af forbundets arbejde i forbindelse med de medlemmer ved Motor i Høje Taastrup, som stod til at
skulle flyttes til Aalborg. For alle de involverede medlemmer er der nu
fundet en anden løsning.
Niels Gyrsting orienterede om møde omkring lokalisering og indretning,
hvor han havde deltaget som forbundets repræsentant.
Hovedbestyrelsen drøftede også forhandlingerne om finansloven for
2019, som snart ventes at gå ind i den afgørende fase.
Hovedbestyrelsen pegede i den forbindelse på, at der fortsat er behov for
en yderligere styrkelse af ressourcerne til Skatteforvaltningen – især på
kontrolområdet i Skattestyrelsen, Toldstyrelsen og Motorstyrelsen – hvis
tilliden til Skatteforvaltningen skal genoprettes.
Forbundet vil i den kommende tid gå i dialog med politiske kontakter om
omfanget og karakteren af denne nødvendige styrkelse.
5. Ledelsesværktøjer
Næstformand Allan Christensen orienterede om det afholdte møde mellem personaleorganisationerne og Administrations- og Servicestyrelsen
om anvendelse af ledelsesværktøjer, hvor der bl.a. var en evaluering af
processerne i forbindelse med anvendelse af ledelsesværktøjerne.
Forbundsformand Jørn Rise supplerende med en orientering om det møde, der var afholdt samme dag om bl.a. tildeling af fastholdelsestillæg til
medarbejdere, der skal flytte.
Hovedbestyrelsen havde en bred drøftelse af anvendelsen af ledelsesværktøjerne, og det blev i den forbindelse understreget, at f.eks. fastholdelsestillæg kan anvendes til alle, der er flytteramte.
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Forbundet har også mulighed for at indstille medlemmer til et fastholdelsestillæg. Er der medlemmer, som skal flytte, men som ikke er blevet
indstillet til et fastholdelsestillæg, skal hovedbestyrelsen derfor endnu en
gang opfordre dem til at kontakte deres lokale tillidsrepræsentant, som
kan formidle et ønske om indstilling videre til forbundet.
6. Underudvalg til HSU
Punktet blev på grund af mangel på tid udskudt til senere behandling.
7. Forbundets struktur
Forbundsformand Jørn Rise orienterede om det udsendte oplæg med
rammer for forslag til en ny forbundsstruktur. Rammerne er udarbejdet
med udgangspunkt i, at perioden frem til den ordinære kongres i oktober
2020 vil være en overgangsperiode.
Der afholdes ekstraordinær kongres i forbundet den 6. februar 2019, hvor
forslag til vedtægtsændringer skal behandles. Det er derfor nødvendigt, at
der senest på hovedbestyrelsesmødet i december træffes endelig beslutning om den fremtidige struktur, så hovedbestyrelsen på mødet i januar
kan godkende det konkrete vedtægtsændringsforslag og indstille det til
behandling på kongressen i februar 2019.
Hovedbestyrelsen havde en bred drøftelse omkring indholdet i rammerne
for forslag til en ny forbundsstruktur bl.a. på baggrund af den debat, der
havde været på kredsbestyrelsesmøder i forbundets kredse forud for hovedbestyrelsesmødet.
Der blev under drøftelserne peget på en række områder, hvor der ikke
umiddelbart er konsensus omkring den fremtidige struktur – samt områder, hvor der var bred opbakning til justering af rammerne.
Hovedbestyrelsen besluttede, at der på baggrund af drøftelserne på
mødet udarbejdes et revideret forslag til rammer til endelig behandling på hovedbestyrelsesmøde i december.
8. Sekretariatets flytning
Punktet blev på grund af mangel på tid udskudt til skriftlig behandling.
9. Evaluering af forbundets repræsentantskabsmøde
Punktet blev på grund af mangel på tid udskudt til skriftlig behandling.
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10. Mødeplan for 2019
Punktet blev på grund af mangel på tid udskudt til skriftlig behandling.
11. Forbundets 125 års jubilæum i 2019
Punktet blev på grund af mangel på tid udskudt til skriftlig behandling.
12. Nyt fra sekretariatet
Næstformand Allan Christensen orienterede om overvejelser i forbindelse med anskaffelse af et elektronisk sagsstyringssystem til sekretariatet.
Hovedbestyrelsen vil blive nærmere orienteret, når der foreligger noget
konkret – herunder om de omkostninger, der vil være forbundet med systemet.
Faglig sekretær Jan Nørner orienterede bl.a. om følgende emner:





Der er rejst spørgsmål om, hvorfor tjenestemændene ikke er omfattet af de nye regler for forhøjet skattefradrag for pensionsindbetalinger. Spørgsmålet er i samarbejde med Politiforbundet rejst
overfor CO10.
Der falder dom den 21. november 2018 i den pensionssag, som
CO10 har kørt for forbundet på vegne af tidligere kommunale tjenestemænd.
Der arbejdes på udmøntning af de indgåede aftaler på chefområdet ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2018, men det
afventer pt. cirkulære fra Moderniseringsstyrelsen, som er forudsætning for udmøntning.

Faglig sekretær Anette Albrechtsen orienterede bl.a. om følgende emner:




Der er udsendt et NYT fra DTS med tilmeldingsfrister til diplom
og master i skat.
Der etableres et uddannelsesudvalg for professionsbachelor i skat
ved UC Syd.
Hvis medlemmer ikke får lov til at deltage i uddannelse opfordres
de til at kontakte forbundets sekretariat.

Redaktør Ole Pedersen orienterede om to læserindlæg, der er indsendt til
Dansk Told & Skat som kommentar på Henrik T. Jensens indlæg i nr.
5/2018.
Hovedbestyrelsen drøftede de to læserindlæg og pegede i den forbindelse
på, at der generelt var kommet mange kommentarer fra medlemmer, som
var kritiske overfor form og indhold i Henrik T. Jensens indlæg.
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Hovedbestyrelsen fandt dog, at det ene af de læserindlæg, der er indsendt
til Dansk Told & Skat, i sin kritik primært bevæger sig på det personlige
plan. Det vurderes på baggrund af form og indhold at stride mod den kollegiale ånd i forbundet. Hovedbestyrelsen fandt derfor, at optagelse af
dette læserindlæg burde afvises.
13. Nyt fra kredse og TR-fora
Punktet blev på grund af mangel på tid udskudt til skriftlig behandling.
14. Forbundsformandens aflønning
(Under behandlingen af dette punkt deltog forbundsformanden, redaktøren og de faglige sekretærer ikke).
På baggrund af næstformandens oplæg havde hovedbestyrelsen en drøftelse om forbundsformandens aflønning i overensstemmelse med den
proces, der er vedtaget for en årlig vurdering af eventuelt tillæg til forbundsformanden.
15. Økonomi
Punktet blev på grund af mangel på tid udskudt til skriftlig behandling.

Jørn Rise

Ole Pedersen

Godkendt på hovedbestyrelsesmødet den 11. december 2018

Jørn Rise

Jan Magnusson

Jens Norlund
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Anita Illum

Niels Gyrsting

Henrik Møller

Bjarne H. Madsen

Marianne Nielsen
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