Kreds II, Syd
Dagsorden
12. august 2019

Emne
Formål med mødet

Dato
Tid
Sted
Mødedeltagere
Referent
Ordstyrer

Kredsbestyrelsesmøde
Primære formål:
At få forberedt Formanden efterfølgende HB‐møde med relevante bemærk‐
ninger fra medlemmer og bestyrelsen. Herunder en åben dialog omkring
eventuelle problemstillinger fra medlemmer/huse i Kredsens område.
Sekundære formål:
Orientering fra diverse møder.
Mandag, den 19. august 2019
09.30‐ ca. 14.30
Lerchesgade, Odense
Bestyrelsesmedlemmer i Kreds II, Syd
Stine Palmelund
Torben Elian

Dagsorden (punkterne er
prioriteret)

Delmål:

1)

Velkomst – (O)

Godkendelse af dagsorden.
Afbud:
Jacob Bork Klitgaard, Birgit Elnegaard, Kim Jensen, Peter Hansen, Allan
Christensen

2)

Opmærksomheds‐punkter
(D)

Opmærksomhedspunkterne blev gennemgået:
1) Åbenhed mellem HB og kredsbestyrelse mv.
2) Sygefravær/samtaler, følges løbende op i valgafdelingerne, beskyttelse
af medlemmerne.
DTS ønsker et overblik over sygefravær, hvor der er tale om
langtidssygefravær og deltidssygefravær fordi man er på vej tilbage
efter længevarende sygefravær. Anita indsamlede de informationer,
kredsens TR havde kendskab til.
3) Brug af værktøjskassen – behandles under punkt 3

3)

Nyt Skattevæsen ‐
fra én til syv styrelser

Opsamling fra medlemmer og TR fra de enkelte huse, som skal bringes
videre til HB‐mødet.
‐ Flytteramte opgaver:
 Erhverv flytter fra Svendborg til Odense
 Motorstyrelsen, skal flytte 1. december fra Odense
til Ålborg. Flytningen af enkelte funktion bliver udsat
et år.
 Dele af Toldstyrelsen skal flytte fra Middelfart til
Århus 1. december.
Flyttebrevene er udsendt.
‐ Værktøjskassen mm.:
Det ser umiddelbart ud til at puljen for fastholdelse for 2019
nu er opbrugt. Det vil blive taget op med Jens Brøchner, der
tidligere har givet tilsagn om, at det kunne vurderes om der
skulle tilføres flere midler, hvis der var behov.
Der var en generel drøftelse af det videre forløb, og hvilke
muligheder der er for at hjælpe dem, som opfylder
kriterierne, men endnu ikke er forhandlet på plads.

4)

Repræsentantskabsmøde i
Kreds II, Syd

30. september afholdes repræsentantskabsmøde. Jørn Rise og ole
Pedersen deltager. Følgende kandidater opstilles:
 næstformand – Tina Iversen
 Suppleant – Stine Palmelund
 Referent – Martin Illum Rodam
 Suppleant til referent – Simon Larsen

5)

HB‐dagsorden (D – B)

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
6)

Orientering fra Formanden,
valgenhederne,
koordinerende TR,
kompetence og
arbejdsmiljø (O – D)

Velkomst
Referat
Regnskab 2018 samt revisionsprotokol
Drøftelse af forbundets repræsentation:
HB har modtaget en anmodning fra en TR om at blive indstillet som
observatør i et SU forum
Nyt fra forbundets strukturudvalg
Anita oplyste, at udvalget havde mødtes medio august, hvor
oplægget fra den ekstraordinære kongres blev drøftet. Der er ikke
lavet et konkret udspil endnu. Ole Pedersen arbejder på at lave et
oplæg til videre debat.
Oplæg vedrørende forbundets interne kommunikation.
Anita gennemgik den foreløbige skitse. Der er ikke trukket af på en
endelig model. TR har ikke modtaget samlet overblik over samlet
MTU/APV/LE for de enkelte huse.
PB ‐ status for optag på uddannelse mv.
Geografiske flytninger samt enkeltsager/procedure mellem forbundet
og ADST
Status på skatteforvaltningens organisation og ressourcer
Forbundets strategiarbejdsgruppe ‐ udpegning af HB‐medlem til
gruppen.
Kredsen havde en kort drøftelse af forbundets strategi
Ledelsesværktøj – gennemgået under punkt 3
Repræsentantskabsmøde 2019
Nyt fra kredsene
Nyt fra TR‐fora/styrelserne
Nyt fra Udvalg
Nyt fra sekretariatet

 Orientering fra Formanden:
Informationerne er givet løbende under HB dagsordenen.
 Hvad sker der i de enkelte valgenheder?
o Odense: Kundecentret har fået tilført ekstra lønsum,
svarende til 5½ ÅV, nogle opgaver, som nu bliver udført
andre steder i Skattestyrelsen, skal fremover udføres af KC
o Svendborg – har afholdt jubilæums/sommerfest.
Seniorforeningen var med En god oplevelse.
Efter ibrugtagning af de nye lokaler, opleves der
udfordringer med ventilationssystemet og
solafskærmningen. Der arbejdes på finjustering.
o Middelfart – i forbindelse med eksplosionen på
Østbanegade, er vi blevet kontaktet af TV2Fyn med
henblik på interview. Har i den forbindelse henvist til Jørn
Rise.
o Haderslev – hele skattecentret er med i projektet omkring
Danmarks mentale sundhedsdag. Ledelsen bakker op.
Efterspørger om der er sket noget på TRIO området andre
steder.

 Hvad sker der i afdelingerne?
o Told i Padborg er der kommet ny procedure for sygemelding
som skal ske til kollega i egen enhed. Kollegaen skal spørge
ind til varigheden.
Der er kommet nye uniformer med tilhørende
distinktioner, almindelige medarbejdere får en ”streg”.
Arbejdstilsynet hr været på besøg, de vil komme igen.
Udir for staben er stoppet.
o Jura – dialogmøde i næste måned, meget fagspecifik.
o Ejendomscentret – dialogmøde med bl.a. gennemgang af
APV/MTU/LE.
Karin Bergen kommer på besøg onsdag.
o Kundecenter har dialogmøde næste uge.
Der kommer 12 nye medarbejdere 1/ 9, heraf 5 elever.
o Persondata – Udir er stoppet. Karsten Hansen er
fungerende, indtil stillingen er besat
o Vurderingsstyrelsen – skal have temadag.
 Hvad sker der i forretningsområderne?
o Person – har afholdt temadag om stress i SU. Afventer
sammenskrivning af output. Det skal ud og arbejde i
afdelingerne/enhederne
7)

Kredsseminar i september

Forslag til emner der behandles er DTS’s Struktur og strategi
Anita bad kredsens deltagere overveje spørgsmål til Jørn Rise, som
deltager noget af tiden
Kim og Tina står for praktikken, Bjarne har booket lokaler

8)

Eventuelt

Intet blev bragt op

