Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra KB-møde
Mødedato:

4. marts 2019

Mødetidspunkt:

kl. 9.30 – 15.00

Mødested:

SC Hjørring, Parallelvej 11, 9800 Hjørring

Deltagere:

KB Kreds I (Nord)

Afbud:

Marianne Ravn og Poul

Mødeleder/referent:

Nini og Charlotte

Ordstyrer

Sven Åge

Dagsorden:
1. Velkomst
Charlotte bød velkommen. Charlotte sagde mange tak til Gitte Keller Sand for
indsatsen som tillidsmand
2. Referat fra det seneste ordinære møde den 4. februar 2019 er kommenteret og
tilrettet.
3. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
4. Kreds I Nord interne anliggende Økonomi – husk at tjekke hjemmesiden
1. Seneste nyt fra husene

Nyt fra Struer

Valgmøde/jubilæum
Der er planlagt valgmøde den 22. marts 2019, hvor der også vil være en markering
af 125 års jubilæet for DTS herunder udlevering af gave.
Stillingsopslag
Der bliver slået enkelte stillinger op i Struer, men flere afdelinger holder sig dog
stadig tilbage pga lønbudgettet.
Ledelsesværktøjer
Der er sket forlængelse af nogle af de indgåede fastholdelsestillæg for flyttetruede.
Flytninger
PT ingen aktuelle – næste flytninger skal først ske i 2020.
Nyt fra Horsens
Organisationsændring
Siden foråret 2017 har antallet af medarbejdere i afdelingen SEV-7 været på ca. 39
personer. En afdeling af denne størrelse er ikke praktisk i relation til ledelse og det
har derfor hele tiden været et spørgsmål om, der kunne ske en opsplitning med en
ekstra FL og/eller der skulle findes en anden løsning. Økonomien har sat
begrænsningen og resultatet er blevet, at 8-9 personer umiddelbart efter
vinterferien har fået at vide, at de er flyttet fra SEV-7 til MEV-10. Der er tale om en
flytning af opgaver (udbetalingskontrol og projekt vedr. brancher der har fejltyper
med størst skattegab), hvor medarbejderne flytter med opgaven.
De geografiske flytninger
I 2019-Q3 er det planlagt, at afdelingerne SMS-01 Selskabsskat og MEV-10 Skat
og moms flytter til Horsens. Samtidig flytter de sidste medarbejdere i
Insolvensafdelingen til Middelfart.
Problemet er imidlertid, at der efter flytningerne vil være næsten 300 personer i
bygningen – og det i en bygning, der iht. AMR-reglerne maksimalt kan rumme 270.
Fra DTS har vi ”rejst” AMR-flaget og tilkendegivet, at et antal på 300 kan vi IKKE
acceptere. Samtidig har vi fremlagt et løsningsforslag, der for Skatteforvaltningen
er omkostningsneutral. Løsningen er meget simpel – flytningen af SMS-01 til
Horsens bør udskydes i min. 1 år. SMS-01 kommer fra Århus, hvor der mange
ledige lokaler. Fastholdes flyttedatoen har vi alternativt foreslået, at der oprettes 15
”flyverpladser” i Århus.
Referencegruppe
DTS er blevet anmodet om at udpege en repræsentant til den referencegruppe,
som skal etableret i Horsens i forbindelse med ombygning af bygningen. Tine
Todsen er foreslået som DTS-repræsentant.
Ledelsesværktøjerne
Vi forsøger at hjælpe vores medlemmer med at få del i de ledelsesværktøjer, som
kan afbøde nogle af generne ved at være flytteramte. Nogle ledere mener
tilsyneladende ikke, at fastholdelsestillæg skal bringes i anvendelse.
Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen afholdes den 20. marts 2019
DTS-Jubilæum
Der vil den 22. marts 2019 blive afholdt en mindre reception og medlemmerne vil
modtage en mindre ”erindringsgave”.

Virk.vejl.Vest 4 personer fra Horsens skulle til Ribe, men de har enten fundet
andet arbejde eller er gået på pension, en gruppe er nedlagt og man vil samle
opgaver i Ribe.
Nyt fra Aalborg
Helle har søgt og fået job i Motorstyrelsen.
I Aalborg holder vi generalforsamling og jubilæum d. 22. marts 2019.
Pr. 1. april 2019 flytter Motorstyrelsen til den nye adresse Lauritzens Plads 1,
9000 Aalborg. Det er planlagt at Motorstyrelsens ekspedition som i dag ligger på
Lyngvej, skal flytte til Skibsbyggerivej i løbet af foråret.
Påbud fra Arbejdstilsyn
Samtlige medarbejdere her i Aalborg har modtaget følgende fra Bent Lundborg,
Arbejdsmiljørepræsentant i Aalborg;
” Som vi tidligere har orienteret om, har Arbejdstilsynet tilbage i august 2016 givet
Skatteforvaltningen påbud om at sikre, at der i kundeservices storrumskontor
tilføres tilstrækkelig frisk luft uden generende træk og at sikre, at kontorerne
beliggende på sydsiden af bygningen indrettes så der er en passende
arbejdstemperatur for de ansatte
På grund af vores situation med i første omgang en planlagt større ombygning og
senere fraflytning af bygningen er fristen til at efterkomme påbuddene udsat nogle
gange, senest til den 1. december 2018.
Arbejdsmiljø, sikkerhed og facilities har oplyst, at Arbejdstilsynet har afsluttet
sagen fordi, Skatteforvaltningen har valgt fraflytte bygningen (jf. artikel på intranet).
Ved fraflytning af medarbejdere til bl.a. Lauritzens Plads, bliver der færre
medarbejdere i bygningen indtil vi forlader den helt, og vi følger princippet om, at
de udsatte lokaler benyttes i mindre omfang, ligesom medarbejderne kan sidde
længere væk fra vinduerne og dermed undgå/begrænse en del af de træk/varmegener, som er i bygningen.”
Vores bemærkning.
Det er selvfølgelig godt, at vi ikke skal sidde så tæt på kontorerne som hidtil og
indtil udflytningen engang i 2020, men bygningens problemer, der er konstateret
vedr. træk og varme, vil fortsat eksistere, hvilket er meget beklageligt.
Flytninger i øvrigt.
Pr. 1. april 2019 flytter størstedelen af medarbejdere i MEV 5 –
(Erhvervsregistrering Vest) til Randers,
Pr. 1. april 2019 flytter dem, der arbejder i Gældsstyrelsen i Aalborg til Randers.
Nyt fra Thisted
Valgmøde/jubilæum
Der er planlagt valgmøde den 22. marts 2019 om eftermiddagen, og efterfølgende
fest sammen med seniorforeningen i Thisted.

Stillingsopslag
Der har været slået 25-30 stillinger op i Thisted. De nye medarbejdere starter pr. 1.
april.
Ombygning
Adressen er ved at blive renoveret, og der skal laves flere toiletter og et større
køkken. De forventer at blive færdig til sommer.
Øvrige problemstillinger
Der har den seneste tid været sager, hvor TR/AMR har været involveret.
Nyt fra Aarhus
I relation til Toms forslag om at udskyde flytningen til Horsens – ” I 2019-Q3 er
det planlagt, at afdelingerne SMS-01 Selskabsskat og MEV-10 Skat og moms
flytter til Horsens.
SMS-01 Selskabsskat flytter fra blok H til blok F her 1.4.19. Hvis de skal til Horsens
skal de flytte en gang til 1.9.19, så det kunne være en rigtig god ide, at de bliver på
Lyseng Allé indtil næste år.
Momsafdelingen Store Selskaber i Århus mangler folk. 2 dygtige og erfarne
momsfolk har fået ansættelse i bindende svar i Århus. Momsafdelingen lider her i
Århus og det er vanskeligt at få nye medarbejdere med rette kompetencer.
Store Selskaber- selskabsskat har ansat 4 nye medarbejdere. De 3 nye er
”gamle” medarbejdere, der har været i afdelingen før.
Ledelsesværktøjer - Medlemmerne i Motor er inviteret til frokostmøde torsdag den
7. marts
Generalforsamling den 12. marts 2019 med foredrag ”Den gode kollega”
jubilæumsarrangement bliver den 22. marts – både på Lyseng Alle og Slet Parkvej
Nyt fra Skive
Generalforsamling den 21.03.2019 og markering af DTS 125 års jubilæum.
Det er lang tid siden TR/AMR har været inviteret med til ledermøder her i huset.
Britta har kontaktet ledergruppen, og TR og AMR bliver fremadrettet inviteret med
hvert halve år, første gang i april.
PULS og lønsamtaler er igangsat.
Nyt fra Ringkøbing – intet nyt

Nyt fra Herning
Valgmøde tirsdag den 26. marts 2019, hvor vi desværre skal tage afsked med
Gitte. Vi skal fremover i Herning kun have en tillidsrepræsentant og Gitte har valgt
ikke at genopstille. Charlotte deltager i mødet.

Jubilæumsarrangement bliver den 22. marts 2019.
Pr. 1. april 2019 flytter de fem resterende fogeder til Randers.
Medlemsmøde 25/2 19 sammen med koordinerende TR i Vurderingsstyrelsen –
medlemmerne/medarbejderne bliver ikke inddraget i organisationsændringer,
ændringer i arbejdsopgaver mm.
PULS – umiddelbart virker det som om, at ikke ret mange leder er opmærksomme
på overdragelsesdokumentet, bl.a. nævnt i referat fra HSU Skattestyrelsen og i
video med Merete og Allan. Af dokumentet fremgår bl.a.:
For at skabe et godt udgangspunkt for PULS har afgivende leder til opgave at sikre
koordinering med modtagende leder og overlevere sine input vedrørende
medarbejderens performance, udviklingspotentiale og grundlag for honorering. Det
er vigtigt, at medarbejderen kender dokumentets indhold, inden det sendes til den
nye leder.
Ledelsesværktøjer – Vi arbejder meget for, at vores flytteramte medarbejdere kan
få fastholdelsestillæg.
Nyt fra Østhavnsvej / Toldere
Der er i fredags flyttet 9 DTS´ere til Slet Parkvej
SU-kursus i januar, dette er desværre nødvendigt for at sikre, at ledelsen husker at
inddrage tillidsrepræsentanter rettidigt, forud for at noget kører af sporet, rent
personalemæssigt.
Nyt fra Grenå
Der er overtal i Erhverv, primært større og mellemstore virksomheder. Her forsøger
man at tilpasse ved flytning til andre enheder, f.eks. Bindende Svar i Randers.
Grenaa holder valgmøde fredag den 8/3 2019
Den 22/3 2019 vil vi markere jubilæum ved morgenmad og gave
Vi nærmer os med hastige skridt en flytning til Randers. Vi skal være meget
opmærksomme på, at projekter koordineres i forhold til den tid, der vil gå fra med
sådan en flytning.
2. GF/ rep.møde – beretning input fra de enkelte TR og styrelser
Vi drøftede tidsramme m.v. for kommende kredsbestyrelsesmøde og
repræsentantskabsmøde, den 1. april 2019 i Skive

3. DTS 125 års jubilæum – seneste nyt
Vi drøftede mailen fra Anette A. til os TR, den 22. februar om gældende
retningslinjer ved mindre møder i arbejdstiden.
Vi afventer frigivelse af videoen, som Jørn Rise vil udadrbejde til jubilæet.
5. HB dagsorden til 5. marts 2019
Følgende punkter til drøftelse:
Dagsorden
3. Ekstraordinær kongres - beslutninger, herunder arbejde med struktur
frem til oktober 2020, appendiks og konstituering, vi foreslog, at der deltager
minimum 2 fra hver kreds.
4. Status på flytteplaner
5. Ledelsesværktøj
Vi håber, at alle, hvis opgaver og medarbejdere er påvirket af flytninger i
Skatteforvaltningen, kan få gavn af alle former for værktøjer i
ledelsesværktøjskassen. Ledelsen for Gældsstyrelsen har hidtil været noget
tilbageholdende med at indstille, det samme kan siges om ledelsen for Særlig
kontrol.
Vi oplever at mange flygter fra Gældsstyrelsen, og vi spørger, om den
tilbageværende faglighed er tilstrækkelig til opgavevaretagelsen.
PSRM – der er store problemer med dette system i Gældsstyrelsen
Kørsel i eller ikke i arbejdstiden. – vi drøftede dette.
Storrum -dette drøftede vi også, og vi er bekymrede for, om der bliver etableret
tilstrækkeligt antal flexrum.
6. HSU-underudvalg
Vi er bekymrede for, om der er et overordnet overblik over økonomien i
Skatteforvaltningen. Det er ikke lykkedes os at få økonomi som et fast punkt på
alle SU-møder.
7. Forbundets jubilæum 125 år
8. TR-konference - input.
Vi drøftede en del sager i vores kreds og vi har p.t. et øget behov for
gennemgang/drejebog eller formkrav for:
Partshøring
Advarsler og personalesager i almindelighed
Sygesamtaler
Handleplaner
Fleksjob eller tvangsmæssig varsling af nedgang i arbejdstid

Vi skal altid være opmærksomme på at tage DTS med på råd i eventuelle
personalesager.
9. Økonomi – ferieboliger
10. Eventuelle personsager – orientering
11. Tillæg 2019 - status mv.
Vi håber, at der i alle tilfælde er gode notater fra en afgivende/pensioneret
funktionsleder over til den leder, som nu skal varetage indstilling om løntillæg i
2019. Vi har mange, der er flyttet til en ny opgave/ny leder, og vi håber, at
overdragelsesdokumentet vil blive anvendt godt.
12. Nyt fra kredse og TR-fora, herunder nyt fra SU’erne i styrelserne
13. Nyt fra Udvalg
14. Nyt fra sekretariatet, herunder folkemødet og NSO
Andet
De fleste lokationer vil fra DTS gerne have 1 eksemplar af bogen, Overmod og
Afmagt.
6. Bordet rundt – intet at bemærke i øvrigt.

