Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra KB-møde (skype)
Mødedato:

4. februar 2019

Mødetidspunkt:

kl. 10.00 – 11.30

Mødested:

Skype-møde

Deltagere:

KB Kreds I (Nord)

Afbud:

Afbud fra Tine, der er til møde i KB Kreds II (Syd)

Mødeleder/referent:

Nini og Charlotte

Ordstyrer

Charlotte

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Referat fra 17. januar 2019 KB-møde er tilrettet og oversendes til DTS
3. Godkendelse af dagsorden, godkendt uden yderligere punkter
4. Kreds I Nord
Seneste nyt fra husene:
Idet vi for kort tid siden har afholdt møde, er der ikke modtaget nyt, som skal
indgå i referatet.
Vi drøftede forskellige udfordringer, der opleves, når mange medarbejdere med
forskellige normer og vaner bliver sammenbragt, og når der skal findes fælles
nye regler i forbindelse med små-pauser o.lign. – vi forsøger at tage
drøftelserne i en god dialog, der hvor det giver mening.

Aarhus holder generalforsamling, den 12. marts med foredrag af John
Hansen, om verdens bedste kollega og om arbejdsmotivation.
Herning afholder valg til bestyrelsen på et medlemsmøde den 26. marts.
Jubilæumsdagen, den 22. marts 2019, vil DTS Herning markere med et lille
åbent hus arrangement, hvor det efter aftale med Claus Henrik Larsen og
Rasmus Kruse er mulighed for at registrere 30 minutter som Kontor-, afd.- og
pers.møder for medlemmer i Administrations- og Servicestyrelsen samt
Vurderingsstyrelsen.
Horsens holder generalforsamling, den 20. marts, og fejrer jubilæum på
jubilæumsdagen. Fra Horsens flytter der kollegaer til Ringkøbing,
Erhvervsrestancer pr. 1. april, og der sker en del tilflytning af andre
medarbejdere, således antallet formentlig bliver ca. 350 medarbejdere, mens
antal toiletter kun er dimensioneret til ca. 270 medarbejdere, hvilket TR har
påpeget over for ledelsen.
Medlemsmøder har været afholdt i såvel Horsens (24. januar) som i
Ringkøbing (31. januar). Begge steder for at drøfte forslag til
vedtægtsændringer. Der var begge steder opbakning til at stemme for forslaget.
I Ringkøbing er der afholdt flytteAPV - og der følges op på de kritikpunkter
der har været vedr. kulde og træk.
Lokalitetsudvalg – se billederne fra Ribe hvor der er opsat lyddæmpende
skillevægge – kan vi få dette i øvrige huse?
Vi håber, at der kan arbejdes videre med gode forhold til kommende
storrumskontorer, således lyddæmpning kan iværksættes alle steder.
Vi håber tillige, at der er ordentlige forhold for f.eks. sagsbehandleres
arkiveringsbehov i storrum.
1. SKATTEFORVALTNINGENS økonomi.
Vi afventer fortsat udmelding om økonomi for 2019.
Der er nogle steder behov for i en overgang at tilpasse antallet af medarbejdere
i nedadgående retning. Vi håber, at dette kan ske ved udlån til andet arbejde på
adresserne eller at nogle kan arbejde virtuelt for en anden afdeling, og at
medarbejdere kan få en tilbagegangsret til deres nuværende arbejdsfunktion.
Stillingen som underdirektør i Erhverv er vakant og Kenneth Joensen, direktør i
Selskaber varetager derfor fortsat tillige denne opgave.
Tom har tidligere oplyst om, at der var 8-9 medarbejdere (opgaver vedr. social
dumping) – som skulle have været flyttet til Aarhus. Disse er i stedet flyttet over
til andre opgaver under Erhverv og er derfor blevet i Horsens.

2. Lønforhandling – nyt?
Afholdelse af sættemøder er i gang. Hos Told skal forhandlinger i år som noget
nyt ske organisationsvis.
Vi har fået materiale fra Jan Nørner.
Vi drøftede endnu engang, hvorledes vi som forhandlere og lokale
tillidsrepræsentanter holder den bedste kontakt med vores medlemmer og
sikrer gode lønforhandlinger inden for alle forhandlingsområder.
Også i år bliver forhandlingsforløbet kort.
3. DTS-125 års jubilæum
Når vi i lokalafdelingerne afholder noget i den anledning, - så er det kun for
vores ordinære medlemmer.

5. HB dagsorden til 5. februar 2019
Følgende punkter til drøftelse:
Dagsorden
1. Velkomst
2. Ekstraordinær kongres den 6. februar 2019
Vi har haft et langt forløb med forslag til nye vedtægter for DTS.
Vi går fortsat ind for at bevare kredsene og nærhedsprincippet med valg på lokalafdelinger
i DTS-regi.
Der skal ved kongressen, hvis forslaget vedtages, alene ske valg af 1 nyt HB – medlem,
nemlig for en ny valggruppe III (Told og Motor), idet alle andre hovedbestyrelsesmedlemmer fortsætter i HB indtil kongressen i 2020, som følge af en overgangsregel i de
nye vedtægter.

Opfølgningsgruppe til DTS´s vedtægter frem til 2020
Charlotte oplyste, at der på hovedbestyrelsesmøde efter vores forslag er en
positiv indstilling om at oprette en opfølgningsgruppe. Anita Alhgreen takkede ja
på forslag om at deltage i denne gruppe fra kreds 1.
3. Eventuelt.

6. Bordet rundt – herunder evt.


Anita Ahlgreen har i fredags sammen med Allan Christensen fortalt
nye kursister på Professions Bachelor om arbejdslivet i
Skatteministeriet.
Der var arrangeret en fælles dag for studerende og undervisere fra UC Syd
og KP i København, hvor der bl.a. var besøg på Christiansborg og møde

med skatteministeren, Karsten Lauritzen og med skattepolitisk ordfører,
Jesper Petersen, samt deltagelse fra FTF-A, Lån og Spar Bank, TJM
Forsikring samt PFA m.fl.
Anita og Allan kunne godt have ønsket sig mere tid til deres indslag.
De nye kursister vil gerne have mulighed for praktik i Skatteministeriet, en
ønskede praktik i Told i det nordjyske. Reklamer gerne for dette ønske.
Anette Albrechtsen har til hjælp for de studerende udarbejdet et
danmarkskort over Skatteministeriet.
Søren oplyste i forlængelse af Anitas oplysninger, at der ved opslag af
studiejobs af og til kun nævnes kandidater som mulige ansøgere, der bør
måske også nævnes professions bachelorer.


Kompetenceudvalget (Nini og Charlotte har været til møde den 31. januar i
DTS)

Vi afventer Nyt om Kompetence, dette er under udarbejdelse af Anette A.
1. Husk at reklamere for uddannelser både Akademi, Diplom og
Professions Bachelor, sidstnævnte må gerne likes og deles via FB. Der
kan fortsat afholdes kurser ude i landet, hvis der kan samles et hold
studerende. De af jer bestilte uddannelsesfoldere vil formentlig være at finde
på den ekstraordinære kongres.
2. Det 2-års arbejdskrav, der p.t. er efter Akademi-eksamen og forud for
påbegyndelse af Diplomstudiet, skal vurderes fra sag til sag, idet forskellige
former for praktik eller andet evt. kan tælle med. A.A. er i dialog med FTF og
vores nye Hovedorganisation. A.A. arbejder i øvrigt på en ny servicemail til
nyansatte.
3. Vær opmærksom på de udbudte kompetenceafklaringskurser for
flytteramte. Det just afholdte i Aarhus har fået god omtale fra deltagere.
4. A.A. og Jens Sørensen er sammen med andre i færd med at drøfte en
fleksibel diplomuddannelse, med vægt på skat.
5. Fra OK 18 er der midler til en ny Kompetencefond. Midlerne er fordelt til
organisationer. Vores CO10 har en arbejdsgruppe, hvor Jørn Rise er
deltager, og der kan løbende søges midler herfra, idet de frigives
kvartalsvis.
6. Vi mangler en afklaring af og evt. oprettelse af K-udvalg i
Skatteforvaltningen.
7. PULS- denne bliver koncernfælles regelsæt og på baggrund af 2018materiale. Husk medlemmer på at bruge skemaer, og informer gerne A.A.
om kursus ønsker
8. Alle bør forberede PULS, og sikre en udviklingsplan, TR skal endvidere
sikre, at der bliver afholdt en TR-samtale.

