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

Hovedbestyrelsesreferat
26. februar 2019
HB-referat nr. 1/2019
Ordinært hovedbestyrelsesmøde mandag den 21. januar 2019, kl. 10.00 – 17.15, i DTSSekretariatet, Jernbanegade 4, 2.th., 1608 København V
Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse af referat
3. Ekstraordinær kongres
4. Udkast til forbundets vedtægter
5. Flytteplaner
6. Ny TR-struktur
7. Ledelsesværktøjer
8. LE/APV/MTU
9. HSU, SU og SU-udvalg
10. Personsager
11. Pensionssag
12. Resultatlønskontrakt – Toldstyrelsen
13. Konstituering
14. Folkemødet 2019
15. Tillæg ´19
16. Regnskabsmæssige forhold
17. Nyt fra kredse
18. Nyt fra udvalg
19. Nyt fra sekretariatet
20. Eventuelt

Deltagere:

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

Forbundsformand
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

Redaktør
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Merete Keller Berdiin
Anette Albrechtsen
Jan Nørner

Faglig sekretær
Faglig sekretær
Faglig sekretær

1. Velkomst
Forbundsformand Jørn Rise bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet,
som var det første hovedbestyrelsesmøde i forbundets nye lokaler i Jernbanegade.
Der var afbud fra næstformand Allan Christensen og faglig sekretær
Connie Mortensen.
2. Godkendelse af referat
Hovedbestyrelsen godkendte og underskrev referatet af det ordinære hovedbestyrelsesmøde den 11. og 12. december 2018.
3. Ekstraordinær kongres
Forbundet afholder ekstraordinær kongres den 6. februar 2019 på Hotel
Opus i Horsens.
Forbundsformand Jørn Rise foreslog i den forbindelse, at hovedbestyrelsen indstiller Jørn Dysted til valget af dirigent på kongressen og Lars
Kryger Nielsen som mødets sekretær.
Hovedbestyrelsen besluttede, at Jørn Dysted indstilles til valg som
dirigent ved den ekstraordinære kongres den 6. februar 2019, og
Lars Kryger Nielsen indstilles til valg som mødesekretær.
Redaktør Ole Pedersen orienterede om den praktiske afvikling af den
ekstraordinære kongres.
Der vil blive trykt et særligt jubilæumsklistermærke, som valgenhederne
kan sætte på eventuelle gaver til medlemmerne i forbindelse med forbundets 125-års jubilæum. Dette vil kunne udleveres til tillidsrepræsentanterne på mødet i Horsens.
4. Udkast til forbundets vedtægter
Forbundsformand Jørn Rise henviste til det udsendte oplæg i form af
vedtægtsændringsforslag, baggrundsnotat samt forslag til revideret budget for den resterende del af kongresperioden.

Dansk Told & Skatteforbund

Hovedbestyrelsesreferat nr. 1/2019

Side 2

Hovedbestyrelsen indledte behandlingen med gennemgang af baggrundsnotatet. I den forbindelse tilkendegav kredsformændene for Kreds
I (Nord) og Kreds II (Syd), som i forbindelse med behandlingen af rammerne for den fremtidige forbundsstruktur på hovedbestyrelsesmødet i
december 2018 ikke havde støttet forslaget fra flertallet i hovedbestyrelsen, at der ikke ville fremkomme ændringsforslag til vedtægtsforslaget
fra de to kredse.
Der var således enighed i hovedbestyrelsen om indholdet i det baggrundsnotat, der var udarbejdet omkring vedtægtsforslaget.
Hovedbestyrelsen drøftede herefter forslaget til det reviderede budget for
2019 og 2020, hvor de kendte ændringer i forhold til det oprindelige
budget – bl.a. konsekvenserne af salget af forbundets hus på Hjalmar
Brantings Plads er indarbejdet.
Som ved de ordinære budgetter er resultatet af feriehusvirksomheden ikke indarbejdet, da det forudsættes at gå i nul.
Hovedbestyrelsen gennemgik det udarbejdede forslag til ændring af forbundets vedtægter, hvor der var nogle få redaktionelle justeringer.
I forbindelse med behandlingen af vedtægtsændringsforslaget blev der
opfordret til, at eventuelle ændringsforslag fra de delegerede indsendes til
forbundet inden den ekstraordinære kongres, så de kan offentliggøres på
hjemmesiden og de øvrige delegerede kan gøre sig bekendt med indholdet.
Hovedbestyrelsen besluttede med enkelte redaktionelle justeringer at
godkende forslaget til vedtægtsændringer, som fremsættes af en enig
hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsen godkendte endvidere baggrundsnotatet om vedtægtsændringsforslaget samt forslaget til revideret budget for 2019
og 2020 til fremsættelse på den ekstraordinære kongres den 6. februar 2019.
5. Flytteplaner
Forbundsformand Jørn Rise orienterede om forbundets arbejde som konsekvens af flytteplanerne i Skatteforvaltningen.
Hovedbestyrelsen havde på den baggrund en bred drøftelse omkring status på flytteplanerne.
Hovedbestyrelsen drøftede i den forbindelse også de justeringer i strukturen, der er begyndt at blive foretaget rundt omkring i styrelserne – bl.a. i
Skattestyrelsen i forbindelse med et ”organisatorisk eftersyn”.
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Hovedbestyrelsen udtrykte i den forbindelse bekymring omkring, at der
anvendes ressourcer til udvidelse af ledelsesniveauet gennem etablering
af nye afdelinger med underdirektører samtidig med, at der har været ansættelsesstop for medarbejdere til driften i Skattestyrelsens afdelinger.
Hovedbestyrelsen pegede også på, at der fortsat er enheder, som skal flyttes, hvor der savnes faglige argumenter for flytningen, hvorfor forbundet
vil fremsende disse eksempler til Skattestyrelsen med henblik på en dialog med ledelsen om justering af flytteplanerne.
Hovedbestyrelsen besluttede, at forbundet fortsætter arbejdet omkring flytteplanerne i Skatteforvaltningen – herunder en nærmere
dialog med Skattestyrelsen omkring justering af flytteplanerne samt
prioriteringen af stabsfunktioner fremfor driftsenheder.
6. Ny TR-struktur
Forbundsformand Jørn Rise orienterede om, at de nye aftaler om TRstrukturen i Skatteforvaltningen nu er underskrevet.
I den forbindelse blev der fra de øvrige personaleorganisationer sat
spørgsmålstegn ved, om Dansk Told & Skatteforbund i underudvalg under styrelsernes samarbejdsudvalg kan repræsenteres af en medarbejder i
forbundets sekretariat – helt konkret i kompetenceudvalget under Gældsstyrelsens samarbejdsudvalg.
Dansk Told & Skatteforbund henholder sig i den forbindelse til, at der i
de centrale aftaler fremgår, at organisationer med et sekretariat kan vælge
at lade sig repræsentere af en sekretariatsmedarbejder.
Værktøjer til TR-samtalerne drøftes fortsat, og forbundet har sendt input
til Administrations- og Servicestyrelsen. Dette punkt afventer derfor.
Hovedbestyrelsen besluttede, at forbundet fastholder anmeldelsen af
faglig sekretær Anette Albrechtsen som repræsentant for forbundet i
kompetenceudvalget under Samarbejdsudvalget i Gældsstyrelsen.
7. Ledelsesværktøjer
Forbundsformand Jørn Rise orienterede om de fortsatte forhandlinger om
fastholdelsestillæg til flytteramte medarbejdere som et led i de aftalte ledelsesværktøjer. Der havde senest samme dag været en forhandling om
tillæg. Der arbejdes nu ud fra, at restpuljen fra 2018 er overført til 2019.
Hovedbestyrelsen drøftede anvendelsen af fastholdelsestillæg, og det må
generelt konstateres, at Dansk Told & Skatteforbunds medlemmer er
godt repræsenteret blandt dem, der har modtaget et tillæg.

Dansk Told & Skatteforbund

Hovedbestyrelsesreferat nr. 1/2019

Side 4

Hovedbestyrelsen kunne dog konstatere, at der fortsat i enkelte dele af
Skatteforvaltningen er problemer med at få ledelsen til at indstille medarbejdere til fastholdelsestillæg. Der foregår på disse områder en løbende
drøftelse mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen.
Derimod må det mere generelt konstateres, at der i styrelserne desværre
synes at være stor tilbageholdenhed omkring anvendelse af de øvrige ledelsesværktøjer, der blev aftalt i ”værktøjskassen”. Forbundet skal derfor
kraftigt opfordre til, at hele paletten af ledelsesværktøjer tages i anvendelse – ikke kun tillæg.
Hovedbestyrelsen besluttede, at forbundets medlemmer skal opfordres til at være opmærksomme på de forskellige ledelsesværktøjer,
der er mulighed for at anvende til fastholdelse af kompetencer i forbindelse med forflyttelser. Man er altid velkommen til at tage en
snak med den lokale tillidsrepræsentant om mulighederne.
8. LE/APV/MTU
Formanden for forbundets Arbejdsmiljøudvalg, Niels Gyrsting, orienterede om, at arbejdsmiljøorganisationen introduceres til undersøgelserne
på en workshop, der afholdes i Horsens den 1. februar 2019.
Niels Gyrsting deltager, men da forbundet har to pladser, og hverken Jørn
Rise eller Allan Christensen kan deltage, indstillede Niels Gyrsting, at
Kim Jensen fra Arbejdsmiljøudvalget kan deltage på den anden plads,
hvilket hovedbestyrelsen tilsluttede sig.
Niels Gyrsting vil løbende formidle relevant materiale videre til hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen havde en generel drøftelse af, hvordan forbundet kan
opfordre og motivere medlemmerne til at deltage i undersøgelserne.
Forbundet kan ikke presse medlemmerne til at deltage, men opfordrer
medlemmerne til at give deres mening til kende i forbindelse med undersøgelserne, så de kan give et retvisende billede. Den valgte tekniske løsning for undersøgelserne sikrer anonymitet.
Skulle der være enkelte medlemmer, som ikke ønsker at besvare undersøgelserne, kan de sende deres svar til tillidsrepræsentanten, så holdningerne kan indgå i deres arbejde.
Hovedbestyrelsen besluttede at opfordre medlemmerne til at deltage
ved besvarelsen af de kommende undersøgelser i Skatteforvaltningen.
9. HSU, SU og SU-udvalg
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Der er nu etableret samarbejdsudvalg i Skatteforvaltningens styrelser.
Der er fortsat en drøftelse mellem ledelsen og personaleorganisationerne
om underudvalg til styrelsernes samarbejdsudvalg.
Forbundsformand Jørn Rise orienterede om, at ledelsen har accepteret, at
der etableres kompetenceudvalg under de enkelte samarbejdsudvalg, men
Dansk Told & Skatteforbund ønsker også, at der etableres et økonomiudvalg under samarbejdsudvalgene, hvor det er muligt at drøfte rammer for
økonomi og ressourcer. Som minimum under Skatteforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg eller under Skattestyrelsens hovedsamarbejdsudvalg, da Skattestyrelsen varetager økonomifunktionen for hele Skatteforvaltningen.
Næstformand Allan Christensen er i færd med at udarbejde en oversigt
over forbundets repræsentation i de forskellige samarbejdsudvalg og underudvalg.
Hovedbestyrelsen pegede på, at ledelsen skal være opmærksom på, at tillidsrepræsentanter, der indtræder i et samarbejdsudvalg, skal på samarbejdskursus inden for et halvt år, hvis de ikke tidligere har deltaget på et
samarbejdskursus.
Der har været en dialog omkring en udmelding fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om ferieafvikling. Den oprindelige udmelding er nu
blevet modereret. Tillidsrepræsentanterne informeres nærmere om sagen
i et Nyt fra sekretariatet.
Hovedbestyrelsen besluttede, at forbundet fortsat arbejder for, at
der skal være et underudvalg for økonomi under samarbejdsudvalget i den enkelte styrelse – og som minimum under Skattestyrelsens
Hovedsamarbejdsudvalg – for at Skatteforvaltningen på en hensigtsmæssig måde kan opfylde kravet om drøftelse af økonomi i samarbejdsorganisationen.
Hovebestyrelsen opfordrer endvidere ledelsen til at være opmærksomme på, at tillidsrepræsentanter, der første gang indtræder i et
samarbejdsudvalg, indenfor et halvt år skal have tilbudt deltagelse
på et samarbejdskursus.
10. Personsager
Hovedbestyrelsen blev orienteret om personsager. Der refereres ikke fra
punktet.
11. Pensionssag
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Forbundsformand Jørn Rise orienterede om den sag om pension af tillæg
til tidlige kommunale tjenestemænd, som CO10 har ført på vegne af forbundet og vundet ved Østre Landsret.
Modparten har nu søgt om tredjeinstansbevilling ved Procesbevillingsnævnet, hvilket forbundet står undrende overfor, da de entydigt har tabt
sagen såvel ved byretten som ved landsretten.
Tidshorisonten er usikker, men der kan let gå fire-fem måneder, før der
er en afgørelse ved Procesbevillingsnævnet, og skal sagen for Højesteret,
skal man forvente, der går to år.
12. Resultatlønskontrakt - Toldstyrelsen
Faglig sekretær Jan Nørner orienterede om drøftelser med Toldstyrelsen
om muligheden for at indgå en resultatlønskontrakt for en del af de medarbejdere, der har ekstraordinære opgaver som følge af gennemførelsen
af EU´s toldkodeks af 1. maj 2016.
Aftalen er endnu ikke færdigforhandlet, og aftaleudkastet er derfor ikke
udsendt til hovedbestyrelsen.
Forbundets toldudvalg har ønsket, at der sker en bred orientering om resultatet af aftalen, men Toldstyrelsens ledelse ønsker med henvisning til
GDPR alene at orientere de involverede medarbejdere.
13. Konstituering
Redaktør Ole Pedersen henviste til de ændringer, der skulle ske omkring
konstituering af tillidsrepræsentanter til vakante poster.
Christina Hammarberg har valgt at fratræde som tillidsrepræsentant i
Gældsstyrelsen.
Hovedbestyrelsen besluttede at konstituere Susanne Brixum som ny
koordinerende tillidsrepræsentant for Stab og styring i Gældsstyrelsen, og Anita Illum som ny koordinerende tillidsrepræsentant for
Driftscenter Middelfart.
Konstituering af koordinerende tillidsrepræsentanter i nye afdelinger i
Skattestyrelsen afventer den ekstraordinære kongres. Herefter skal der
nemlig generelt ske konstituering af koordinerende tillidsrepræsentanter
for afdelingerne i Skatteforvaltningens styrelser, hvis hovedbestyrelsens
vedtægtsforslag bliver godkendt.
Hans Henrik Olsen har skiftet job fra Vurderingsstyrelsen i Maribo til
Toldstyrelsen i Nørre Alslev.
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Hovedbestyrelsen besluttede, at Hans Henrik Olsen indtræder i forbundets toldudvalg.
14. Folkemødet 2019
Forbundsformand Jørn Rise orienterede om en henvendelse fra departementet omkring event på årets Folkemøde på Bornholm. Forbundet har
som sidste år fået tilbudt mulighed for at afvikle en event i PFA´s telt.
Hovedbestyrelsen drøftede deltagelsen på årets Folkemøde – herunder
emner for en eventuel event samt deltagerkredsen fra forbundet, hvor hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav hvem, der var interesseret i at deltage ved Folkemødet. Hvis der kan findes overnatningsfaciliteter på
Bornholm er der endvidere to tillidsrepræsentanter fra Kreds I (Nord),
der har udtrykt interesse for at deltage.
Hovedbestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg til planlægning af
forbundets deltagelse på årets Folkemøde. Udvalget består af Jørn
Rise, Allan Christensen, Charlotte Rosdahl Schou, Bjarne Madsen,
Anita Illum, Jan Nørner samt Ole Pedersen, som har ansvaret for
koordineringen.
15. Tillæg ´19
Faglig sekretær Jan Nørner orienterede om, at tillægsforhandlingerne i
2019 går nu i gang.
Hovedbestyrelsen drøftede processen – herunder for udsendelse af indstillingsskemaer. Medlemmerne er i den forbindelse velkomne til at rette
henvendelse til den lokale tillidsrepræsentant eller til faglig sekretær Jan
Nørner, hvis man har spørgsmål.
Der blev efterlyst en fællesdato for indsendelse af indstillingsskemaet,
hvilket dog er vanskeliggjort af afvigende forhandlingsforløb i de forskellige styrelser. Faglig sekretær Jan Nørner forsøger at skabe overblikket over sættemøder og kommer med forslag til praktisk procedure for
forhandlingerne.
16. Regnskabsmæssige forhold
Forbundsformand Jørn Rise orienterede om regnskabsoversigten pr. 31.
december, som udviser et overskud på 172.136 kr. mod et budgetteret
overskud på 554.000. Afvigelsen skyldes primært nedgang i kontingentindtægterne samt ekstraordinære udgifter til bl.a. flytning fra Hjalmar
Brantings Plads.
Oversigten udsendes til hovedbestyrelsen.
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17. Nyt fra kredse
Formanden for Kreds I (Nord), Charlotte Rosdahl Schou, orienterede om
udsendte jubilæumslister, hvor der var konstateret manglende angivelse
af jubilarer.
I Kreds I (Nord) er det derfor aftalt, at tillidsrepræsentanterne gennemgår
listen for at sikre, at alle er med – og de øvrige kredse opfordres til en tilsvarende procedure.
Formanden for TR-Forum Indsats, Jan Magnussen, henviste til brev fra
Administrations- og Servicestyrelsen om bortfald af TR-tillæg.
Forbundsformand Jørn Rise henviste til, at den gamle aftale om TRtillæg er opsagt, og der er indgået en ny med virkning fra samme dato.
Hvis et hovedbestyrelsesmedlem modtager et mindre TR-tillæg fra Skatteforvaltningen efter den nye aftale, korrigeres det i HB-honoraret fra
forbundet.
18. Nyt fra udvalg
Formanden for Arbejdsmiljøudvalget, Niels Gyrsting, orienterede om, at
det første HAMU-møde i Skatteforvaltningen var afholdt den 18. december 2018.
Niels Gyrsting orienterede endvidere om aktuelle emner, der arbejdes
med i forbundets Arbejdsmiljøudvalg – herunder den kommende
APV/MTU-undersøgelse samt dårlige arbejdsmiljøforhold i forbindelse
med indretning af nye lokaler i Skatteforvaltningen.
19. Nyt fra sekretariatet
Forbundsformand Jørn Rise orienterede bl.a. om:


Besøg med Skattestyrelsen i de kommende lokaler i Copenhagen
Towers.
Formanden for Arbejdsmiljøudvalget, Niels Gyrsting, pegede i
den forbindelse på, at indretningen af de nye lokaler ikke følger
Arbejdstilsynets vejledninger.
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Der har været afholdt møde mellem CFU og Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område, hvor OK 18 på
det offentlige område blev evalueret og drøftet.
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Forbundet har afleveret et notat omkring faglige forhold på regnskabsområdet i Skattestyrelsen.

Faglig sekretær Merete Keller Berdiin orienterede om øget brug af reprimander, hvor der ikke sker partshøring rundt omkring i Skatteforvaltningen. Tillidsrepræsentanterne opfordres til at sende eksempler ind til
Merete Keller Berdiin.
20. Eventuelt
Der var intet under punktet.

Jørn Rise

Ole Pedersen

Godkendt på hovedbestyrelsesmødet den 5. marts 2019

Jørn Rise

Jan Magnusson

Jens Norlund

Anita Illum

Niels Gyrsting

Allan Christensen

Lene Höilund

Charlotte Rosdahl Schou

Henrik Møller

Bjarne H. Madsen

Marianne Nielsen
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