Kreds II, Syd

15. maj 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

Onsdag, 15. maj 2019

Sted

Skattecenter Svendborg

Tilstede

Bjarne Andersen, Torben Elian, Kim Jensen, Tina Iversen, Martin
Illum Rodam, Anita B Illum, Stine Palmelund, Birgit Elnegaard,
Jacob Bork Klitgaard, Peter Hansen og Peter Jørgensen.

Afbud fra

Jacob Bork Klitgaard, Birgit Elnegaard, Rene, Allan Christensen

Referent

Torben Elian

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

Anita bød velkommen.
Gennemgik dagsordenen.

2) Opmærksomhedspunkter

Sygesamtaler: Der er åbenbart ingen meldinger om sygesamtaler.
Værktøjskasse: Mangler lister vedr. værktøjskassen.

3) Nyt Skattevæsen‐
Fra en til syv styrelser

Vi skal være opmærksom på, at ingen medlemmer falder ned
mellem 2 stole
Man skal stadig gøre brug af værktøjskassen.
Gældsstyrelsen har ikke været gode til at bruge værktøjskassen –
der vil blive opfordret til at de gør brug af den.
Nogle kørselsordninger og HAP ordninger udløber inden så længe –
vil gerne vide om de kan forlænges.

Medlemsmøde til flytteramte
Må man holde 1½ time for flytteramte, selvom de har været til
møde om emnet før. Anette forespørges om dette.

4) Nyt fra de enkelte
Styrelser

Det blev drøftet hvorvidt dette punkt skulle på dagsordenen, da
Anita måske manglede noget at byde ind med til HB for at få
dækket alle styrelser. Men blev enig om, at orienteringen fra de
enkelte formænd, valgenheder mv. godt kunne dække det.

4) HB‐dagsorden (D‐B)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5) Orientering fra
Formanden,
Valgenhederne mv

Svendborg:
Der er en del ( 17-18 stykker) på vej til Odense den 6/6-19
Bekymring om normeringen da KC udsat i 2 år.
Bekymring om der er plads til 200 hvis der kommer vikarer, for så
mister man nogle faste stillinger. Hellere få nogle ind som skal være
der fast.
Der har endnu ikke været indkaldt til dialogmøde
Der passes telefon for KC
Et par stykker fra Bindende Svar har fået job i Odense
Der er vil først være stillingsopslag til ejendom sidst på året.
Jubilæums/sommerfest afholdes den 12/6.

Velkomst
Godkendelse af referat
Ledelsesværktøjer – seneste fra forhandlingerne
Tillæg ’19
TR-konferencen 20. – 21. maj 2019
Nyt fra Kredse, fra TR-fora og fra udvalg
Nyt fra sekretariatet

Odense
De resterende fra Gæld er flyttet til Middelfart
Stillingsopslag til KC bl.a. 5 til motor.
Mail skal løses på overarbejde
Antal mails er nogenlunde det samme som før.
Der lukkes ikke flere ind end det svare til 10 minutters ventetid på
telefonen.
Der må arbejdes over på al det der vil på mails.
Der har været udskiftning af leder i KC Ribe
Ribe
Skift af leder i KC
Ombygning færdig omkring august.
Tønder
Besøg af Jesper Petersen. HK har sat det i stand
Lønforhandling i Maj

Møde med underdirektør
Besøg af arbejdstilsynet endte ud i en grøn smiley
Møde 24/5 med AMR TR er ikke blevet orienteret.
Padborg/Middelfart
Møde med flytteramte medarbejder.
Et møde med Skattestyrelsen
Et møde med Toldfolkene.
Haderslev
Medlemsmøde i skattestyrelsen og vurderingsstyrelsen hver for sig
Bl.a. gennemgået ferieloven
Intet nyt fra skattestyrelsen
Polemik i vurderingsstyrelsen
Små ombygninger skal være færdig inden 1/6 bl.a. nye mødelokaler
Vurderingsstyrelsen
Nyt system forventes start til tiden
Stor opgave venter + nyt vurderingssystem
Meget travlt samtidig med kompetenceudvikling
De ældre bruger meget tid til oplæring og mindre på arbejde
Dialogmøder op startet
Tillægsforhandlingerne er gået rigtig godt
Udland
Arbejdspresset er enormt – dyb frustration
Der snakkes om at få en robot som kan indberette selvangivelser
Der er forespurgt efter muligheden for nogle regelforenklinger. Folk
vil gerne være faglige – efterlyser regelforenklinger – der skal bare
ingenting.
Sende en samlet pakke ind til departementet med regelforandringer.
Dialogmøde i udland den 27/5
Howdy køre stadig men deltagelsen er faldende
Person
Afsluttet tillægsforhandlingerne, har kørt fortrinligt. Undtagen
borger der har kørt lidt trægt.
Aftale underskrevet 30/4 – der er rykket for en udmelding af
resultat.
Dialogmøde person 24/5
SU-person indkaldt til stress-dag 15/8
Tilfredshedsundersøgelse på projekterne.
KC
Højt sygefravær
Har de sidst 4 mdr. manglet ca. 30 personer pga. sygdom
Dialogmøde 12/6
Told
Tillægsforhandlingerne er gået godt
Opstart på dialogmøde i juni
Ny tilsynsenhed
Ny hundestrategi – bl.a. drøfte hundetillæg

Nye uniformer er blevet kasseret.
Varslet kontinuerlig tjeneste i Esbjerg pga. Brexit.
Der afholdes Tolddage i Jylland og på Sjælland
Person data
Også presset arbejdsmæssigt
Købt resurser i store selskaber for nå sager
Opslag ude på 2 stillinger
Driftscenter Middelfart
Gældsstyrelsen - Driftscenter Middelfart
Har fået telefonopgaven – generelt er der mange er ikke klædt på og
frustrerede over opgaven og tiden på telefonen. TR i Gæld har
snakket om det og haft det med på SU for at give vores medlemmer
bedre vilkår
Tillægsforhandlingerne er et godt resultat for DTS i Middelfart.
Har ikke nået rammerne samlet set i Gæld og har drøftet hvordan vi
skal forholde os omkring det

6) Eventuelt

Ingenting
Næste møde mandag den 6. juni 2019, kl. 09.30 i Tønder

Referent

Torben Elian

