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

Hovedbestyrelsesreferat
28. februar 2019
HB-referat nr. 2/2019
Ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2019, kl. 13.00 – 16.45, på Hotel Opus,
Horsens
Dagsorden:

1. Velkomst
2. Ekstraordinær kongres
3. Eventuelt

Deltagere:

Jørn Rise
Allan Christensen
Bjarne H. Madsen
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 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
Merete Keller Berdiin
Anette Albrechtsen
Jan Nørner

Redaktør
Faglig sekretær
Faglig sekretær
Faglig sekretær

1. Velkomst
Forbundsformand Jørn Rise bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.
Der var afbud fra Jan Magnusson, DTS TR-forum Indsats, og faglig sekretær Connie Mortensen.
Jørn Dysted, som hovedbestyrelsen forslår som dirigent på den ekstraordinære kongres den 6. februar 2019, deltog i mødet.
Konsulent Rikke Hovland Martens deltog delvist under behandlingen af
punkt 3.
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2. Ekstraordinær kongres
Hovedbestyrelsen gennemgik materialet til behandling på den ekstraordinære kongres den 6. februar 2019 – herunder forbundsformand Jørn Rises talepapir i forbindelse med fremlæggelse af forslaget til ændring af
forbundets vedtægter.
I forbindelse med debatten om vedtægtsforslaget i kredsene har der været
udtrykt et ønske om nedsættelse af et strukturudvalg, som kan se på den
evaluering og justering af den nye forbundsstruktur, som skal ske frem
mod den ordinære kongres i 2020.
Hovedbestyrelsen drøftede nedsættelse af et strukturudvalg og fandt, at
forbundsformanden godt kunne gives tilsagn om det fra talerstolen, hvis
ønsket bliver fremsat på den ekstraordinære kongres.
Hovedbestyrelsen gennemgik afviklingen af den ekstraordinære kongres
– herunder listen over de personvalg, der skal ske. Inden personvalgene
vil der blive en pause, hvor tillidsrepræsentanterne kan mødes i de nye
tillidsrepræsentantfora og drøfte kandidater til valgene.
3. Eventuelt
Forbundsformand Jørn Rise orienterede om, at forbundet har fået svar fra
Skattestyrelsen omkring forslag til organisatoriske justeringer. De foreslår, at der nedsættes en følgegruppe med deltagelse fra personaleorganisationerne, og forbundet vil blive inviteret til en drøftelse af de konkrete
forslag i henvendelsen.
Jørn Rise orienterede videre fra mødet i Kontaktudvalget med departementschefen den 4. februar 2019.
Formanden for Arbejdsmiljøudvalget, Niels Gyrsting, orienterede om
indholdet på Skatteforvaltningens møde for arbejdsmiljøorganisationen,
som var blevet afholdt i Horsens. Her drøftede man bl.a. åbent kontormiljø – samt den MTU/APV, der skal gennemføres i løbet af foråret. Undersøgelsen bliver koncernfælles men med mulighed for 10 styrelsesspecifikke spørgsmål.
Hovedbestyrelsen drøftede processen for personaleorganisationernes involvering i formuleringen af disse styrelsesspecifikke spørgsmål. Arbejdsmiljøudvalget ser nærmere på dette i dialog med de nye formænd
for TR-fora.
Hovedbestyrelsen drøftede status på anvendelse af ledelsesværktøjerne –
herunder at visse dele af Toldstyrelsen ikke er så interesseret i at lave
hjemmearbejdspladser, som kan anvendes ud i fremtiden. Der er endvidere fortsat udfordringer med at få Gældsstyrelsen til at indstille til fasthol-
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delsestillæg. Der er et par konkrete sager, hvor medlemmer har fået afslag, som nu undersøges nærmere.
Der blev endvidere peget på, at der fortsat er medlemmer, som ikke er
opmærksomme på, at de kan komme i betragtning i forbindelse med anvendelse af ledelsesværktøjerne.
Hovedbestyrelsen underskrev ny fuldmagt til forbundsformand Jørn Rise
til gennemførelse af salget af Hjalmar Brantings Plads 8. Den nye fuldmagt er krævet af Tinglysningsretten for at tinglyse skødet på handelen,
og skyldes at der er sket udskiftning i hovedbestyrelsen siden den første
fuldmagt.
Hovedbestyrelsen drøftede en række forhold bl.a. omkring de kommende
tillægsforhandlinger, hvor der blev efterlyst lister over medlemmerne opdelt på underdirektørområder.
Der blev opfordret til, at Skatteforvaltningen laver noget fælles for nye
medarbejdere, så de kan lære noget om hele Skatteforvaltningen, da
mange opgaver er afhængig af viden om opgaver i andre styrelser.
Forbundet vil bringe det op i Kontaktudvalget med departementschefen.
I Vurderingsstyrelsen er de erfarne medarbejdere ved at være mærket af,
at de skal oplære nye medarbejdere i det gamle vurderingssystem.
Jørn Rise orienterede om, at forbundet i samarbejde med Lån & Spar,
TJM-Forsikring, PFA og FTFa den 1. februar 2019 havde afholdt en fællesdag for de studerende på professionsbachelor i skat fra København og
Haderslev, hvor der bl.a. havde været besøg på Christiansborg, hvor de
studerende blev vist rundt og havde mulighed for at stille spørgsmål til
skatteminister Karsten Lauritzen og skattepolitisk ordfører Jesper Petersen fra Socialdemokratiet.
Lene Höilund opfordrede i den forbindelse til, at Min A-kasse også inddrages i arrangementer for de studerende på uddannelsen.

Jørn Rise

Ole Pedersen

Godkendt på hovedbestyrelsesmødet den 5. marts 2019
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