Kreds II, Syd

25. april 2019

Emne

Referat fra Kredsbestyrelsesmøde

Formål med mødet

Primære formål:
At få Formanden klædt på til efterfølgende HB-møde med relevante
bemærkninger fra medlemmer og bestyrelsen. Herunder en åben
dialog omkring eventuelle problemstillinger fra medlemmer/huse i
Kredsens område.
Sekundære formål:
Orientering fra diverse møder.

Dato

Mandag den 1. april 2019

Sted

Spillemyndigheden, Odense

Tilstede

Bjarne Andersen, Birgit Elnegaard, Torben Elian, Martin Illum
Rodam, Helle Riisom, Anita B Illum, Stine Palmelund, Simon
Larsen, Peter Hansen, René Winzor og Tina Iversen

Afbud fra

Kim Jensen, Allan Christensen og Jacob Bork Klitgaard

Referent

Tina Iversen

Ordstyrer

Birgitte Elnegaard

Dagsorden (punkterne er
prioriteret)
1) Velkomst – (O)

Anita bød velkommen og gav de 2 nye i kredsen en særlig
velkomst. Der var derefter en præsentationsrunde.
Ny dato for repræsentantskabsmøde er den 3. september 2019.
Ingen meldte sig som fast referent. Opgaven går derfor på tur blandt
kredsens tillidsrepræsentanter.

2) Opmærksomhedspunkter

Pkt. 3 – Brug af værktøjskassen udgår af listen over
opmærksomhedspunkter.

3) Nyt Skattevæsen‐
Fra en til syv styrelser

Der kommer stadig nye medlemmer på listen over brug af
værktøjskassen.

Spillemyndigheden
Intet nyt siden sidst.
Haderslev
Intet nyt siden sidst.
Svendborg
Persondataenhed skal til Odense pr. 1. juni 2019. Nogle af de
ansatte i enheden ønsker at blive i Svendborg, da der er plads til
dem.
Samme afdeling har fået tilført flere nye arbejdsopgaver, hvor
blandt opgave på eIndkomst-området giver udfordringer.
Tønder
Enheden som skal til Ribe er begyndt at gøre brug af
værktøjskassen.
Anita undersøger om man godt kan lave aftaler, der kan gælde for
mere end et halvt år.
Middelfart
2 enheder flytter til Horsens pr. 1. april 2019.
Inddrivelsesmedarbejdere fra Horsens og Odense flytter snart til
Middelfart.
Kælderen i bygning 99 bliver indrettet til afholdelse af møder.
Odense
Efter udmelding om at kundecentret indtil videre forbliver i Odense,
er der nu usikkerhed om medlemmerne opfattes som flytteramte.
Det undersøges nærmere.
Ombygningen i Lerchesgade står stille lige nu. Medarbejdere fra
Middelfart, som fysisk skal flytte til Lerchesgade er inviteret til at
indgå i et arbejde om lokalefordeling i de eksisterende lokaler i
Lerchesgade.

4) HB‐dagsorden (D‐B)

Dagsorden blev gennemgået for så vidt der var kommet oplæg.
1. Velkomst
2. Referat
3. Nedsættelse af strukturudvalg samt kommissorium
4. HB-honorar
5. Nyt fra kredsene
6. Nyt fra TR-fora/styrelserne
7. Nyt fra Udvalg
8. Nyt fra sekretariatet – herunder sagsstyringssystem
9. Strategi for fremtiden – aktuelt for 2019 og på den lange bane
10. Struktur af den interne kommunikation i DTS – hvordan får vi
inddraget hinanden på tværs - TR/faglige sekretærer

Ad pkt. 3 - Kredsen indstiller Stine til deltagelse i strukturudvalget.
Hvis sammensættes med deltagelse af styrelsesrepræsentanter
indstiller kredsen Tina i stedet.
Ad pkt. 4 – Anita undersøger hvordan man tænker
Spillemyndigheden ind i forhold til
fællestillidsrepræsentanthonorar.
Ad pkt. 8 –
 Vi savner nyt fra sekretariatet. Anita spørger ind her til.
 Kan referater fra styrelserne udsendes mere
hensigtsmæssigt?
 Kan vi få Jans plancher om ferieloven udsendt?

6) Orientering fra
Formanden,
Valgenhederne mv

Anita
Orientering fra sidste møde
 TR-konferencen i maj måned er for alle DTStillidsrepræsentanter i Skatteforvaltningen.
 Kravet om ”kritiske kompetencer” ved seniorordninger
gælder alene for de almindelige seniorordninger. Når der er
tale om brug af værktøjskassen, er der således ikke krav til,
at kompetencerne skal være kritiske.
 Der er ikke kommet svar på spørgsmålet om særlig kode til
PULS
 Der er ikke kommet svar på spørgsmålet om
tavshedspligt/sikkerhedspolitik
Spillemyndigheden
Intet.
Svendborg
Afholdt generalforsamling hvor der blev sagt pænt farvel til Peter
Jørgensen. Ny TR blev Helle Riisom.
Ombygningen forventes færdig den 23. april 2019.
Ejendomscentret ”rulles” i gang. 1. april 2019 er der startet 12 nye
medarbejdere – 3 eksterne og 9 interne.
Middelfart
Der har været afholdt HUS-leder/TR-møde.
Gældstyrelsen har 15 opslag ude (14 medarbejdere og 1 leder).
Gældsstyrelsen skal have telefonagenter. De fysiske rammer er ikke
optimale, da det er almindelige kontorlokaler. Medarbejderne
ønsker det sådan, men vi vil følge op på, om det er optimalt, når de
kommer i gang med opgaven.

I Padborg er der byggeplaner for 2 nye fløje. 1 til politiet og 1 til
tolderne.
Politiet har af Arbejdsskadestyrelsen fået et påbud. Dette forventes
at få afsmittende betydning for tolderne.
Tønder
Det er også almindelige kontorlokaler telefonagenter i Tønder har til
rådighed.
Afholdt generalforsamling hvor det blev vedtaget, at de fremover
følger forbundets hovedvedtægter.
Der er pr. 1. april 2019 kommet 30 nye kolleger.
Har lønforhandling den 1. maj 2019.
Haderslev
Afholdte generalforsamling i uge 13. Der blev sagt pænt farvel til
Tine Todsen. Genvalg af Tina og ny TR blev René Winzor.
Odense
Der er nu alene medarbejdere fra Skattestyrelsen og Motorstyrelsen
i Odense.
Afholdte generalforsamling i uge 13.
Der er pt stillingsopslag på Kundecentret og på strafenhed i Jura.
Persondata – Stine
Lønforhandling den 4. april 2019.
2 langtidssyge, hvoraf 1 er på vej tilbage. Der er fokus på stress og
der er planlagt 2 seancer hvor man ser på forebyggelse og
opfølgning.
Jura – Torben
Lønforhandling den 11. april 2019.
Kundecenter – Bjarne
Lønforhandling 9. og 10. april 2019.
Der har været en afgang på godt 40 medarbejdere. Man føler sig
presset af arbejdet. Der har bl.a. været mange mailhenvendelser, da
der nu er en automatisk mulighed på tastselv.
Ejendomsvurdering - Tina
Lønforhandling den 10. april 2019.
Der er valgt en ny TR fra vurderingsstyrelsen i Maribo.

Der har været afholdt valgmøde i Roskilde med henblik på at få en
TR i Vurderingsstyrelsen. Medlemmerne ønskede dog ikke
valgenheden opdelt, så Vurderingsstyrelsen kunne få deres egen
valgenhed. Der er derfor ikke valgt nogen ny TR.
Der er igen åbnet op for frivilligt overarbejde på specifikke opgaver.
Gældsstyrelsen - Anita
Lønforhandling i Driftscenter Middelfart den 24. april 2019.
Der har været slået stillinger op i både Roskilde og Middelfart, hvor
Gældsstyrelsen søgte jurister. Efter forlydende alene på baggrund af
et særligt lovforslag.
Told – Simon
Lønforhandling den 23. april 2019.
3 medarbejdere i Padborg stopper inden længe.

7) Eventuelt

Næste møde mandag den 15.maj 2019, kl. 09.30 i Svendborg.

Referent

Tina Iversen

