Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra KB-møde
Mødedato:

19. august 2019

Mødetidspunkt:

kl. 9.30 – 16.30

Mødested:

SC Randers, Toldbodgade 3, 8900 Randers

Deltagere:

Britta, Charlotte, Elin, Helle, Marianne, Nini, Rune, Sven Åge,
Søren og Tine

Afbud:

Jørn, Poul, Morten, Niels Jørgen, Tom

Mødeleder/referent:

Charlotte og Nini

Ordstyrer

Elin

Dagsorden:
1. Velkomst
Denne gang var der et stort tillykke til både Marianne og til Charlotte, idet de begge
har haft 40 års jubilæum i SKAT her i august 2019.
Flere TR har oplevet, at der efter oprettelsen af de nye styrelser og/eller pga.
lederskifte desværre er tilfælde, hvor der ikke er søgt fortjenstmedalje i rette tid
i forhold til jubilæer. Det er nærmeste funktionsleder, der skal varetage denne
opgave, og det fremgår af serviceboksen, hvilke frister der er.
Vi bringer forholdet op over for Jørn Rise og håber, at forsinkelser kan undgås,
eventuelt ved hjælp og input fra ADST til funktionsledere.
2. Referat
Modtagne bemærkninger til referat fra vores seneste fysiske møde, den 1. april vil
blive indarbejdet og tilsendt Ole Pedersen, DTS.
Pga. andre DTS- fælles møder mv. har vi valgt, at kredsmøderne i maj og juni
skulle være skype-møder, og vi valgte, at der fra disse ikke skulle være referater.

For at viden dele og for at samle op efter ferien sender Nini til kredsbestyrelsen et
sammendrag af emner m.v. fra de 2 skype møder. Nini sender også et notat fra
TRIO mødet, den 27. juni 2019 – notaterne er kun til internt brug.
Initiativet til mere samarbejde i ude i husene imellem ledere, TR og AMR (3/trio) er
godt. Opgaven med igangsætning og det videre arbejde om mødeindkaldelse og
inddragelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter skal varetages af lederdelen.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
4. Kreds I Nord interne anliggende Økonomi – husk at tjekke hjemmesiden
1. Seneste nyt fra husene
Seniorsammenkomst 9. oktober 2019.
Vi drøftede hvordan det praktiske arbejde løftes på forskellig vis i forbindelse
med de kommende seniorarrangementer. Opgaverne igangsættes af ADST og
der samarbejdes herom imellem seniorforeningen, lokale hjælpere og TR.
Særligt for Randers, der er en ny lokation, gælder der det, at deres seniorer i år
inviteres med i Aarhus.
Der vil for huse med kantiner blive indgået aftale med den nuværende kantine,
selvom kantinedriften inden seniorsammenkomsternes afholdelse overgår til
ISS.
Det er fortsat DTS´s Fondet af 1844, der bidrager med 150 kr. pr. deltager,
mens Skatteforvaltningen bidrager med 100 kr. pr. deltager. Max udgiften er
derfor 250 kr. pr. deltager.
Aarhus
Frokost medlemsmøder på Lyseng Allé, Slet Parkvej og Østhavnsvej: Ny
ferielov, og seneste nyt blev gennemgået, (Charlotte har til kredsbestyrelsen
sendt mødenotat til inspiration for andre lokationer).
Arbejder på et 55+ medlemsmøde med PFA, Jan Nørner, Seniorforeningen,
samt Tjenestemændenes Forsikring.
Spise med Rise i uge 45/46.
Horsens
APV/MTU: I forbindelse med undersøgelsen har vi i samarbejde med AMR
udsendt følgende til lederne her i huset:
I forbindelse med, at I skal gennemgå APV/MTU/LE med jeres medarbejdere,
vil husets TR’er og AMR’er gerne bede jer om at opfordre jeres medarbejdere,
der har tilkendegivet at være blevet udsat for mobning, seksuelle krænkelser,
vold, overfald og lignende til at tale med enten sin leder, underdirektør eller
TR/AMR.
En så personlig problemstilling bør ikke tages op i plenum, men det vil være
godt at få en generel snak om emnet.

I TR og AMR-gruppen ser vi meget seriøst på disse tilkendegivelser, og vi skal
være sikre på, at der bliver taget hånd om disse.
Se her, hvad der står i serviceboksen omkring fysisk og psykisk vold:
http://koncern.ccta.dk/data.aspx?oId=2102081
Jubilæer August var den måned, hvor man førhen startede som elev og det
medfører også, at der er en del jubilæer. Vi har fem i august. Et 25-årsjubilæum
og fire 40-års.
Lokalitetsudvalg Tine er ny deltager i Horsens lokalitetsudvalg
Skive
Også i Skive har der været jubilæer
Britta skal i næste uge til møde i Skive lokalitetsudvalg, hvor der skal tales om
APV
Vi havde i denne forbindelse en drøftelse om, at det i år pga
styrelsesopdelingen er vanskeligt som TR at få indsigt i de samlede APVrapporter gældende for det sted, hvor vi arbejder.
Struer
Der har været jobopslag.
Diplom kursus nu i Struer. Der er planlagt et diplom-kursus i Struer om
kapitalgevinstbeskatning til efteråret (uden eksamen men med mulighed for
merit efter vurdering), det er 2 enheder, der arbejder med dødsbo og gaver, der
har taget initiativ til kursets afholdelse. Andre fra huset er også inviteret, også
dem, der er flytningstruede. Til sidstnævnte er deltagelsen finansieret af FUSA
midlerne. Der deltager i alt 22 på kurset.
Struer holder møde i lokalitetsudvalget, den 20. august 2019.
Hjørring
Der er ansat 6 nye i Kundecentrets erhvervsafdeling med start den 1. august.
Ingen er ansat på DTS overenskomst, men flere nye er gået i gang med
diplomuddannelsen, så på sigt bliver de måske nye medlemmer af DTS.
I Odense-KC har der været slået stillinger op vedr. motoropgaverne, og man
havde håbet, at det kunne hjælpe nogle af de flytningstruede, hvis opgaver skal
flytte til Aalborg. Men det er ikke lykkedes. Kundecenteret slår derfor snart nye
stillinger op.
En af lederne i KC er udtrådt af sin lederstilling og en er konstitueret, begge
stillinger slås op til efteråret.
Der er 3 jubilæer i Hjørring i efteråret.

Aalborg
Motor ansætter forsat såvel funktionsledere som medarbejdere.
Der afholdes Motor-indflytterfest på Lauritzens Plads den 23. august. DTS ved
Ole Pedersen har været på besøg og skriver en artikel i DTS bladet med Jens
Otto Størup og Helle Lundquist.
Jubilæer. I Aalborg har vi haft 5 medlemmer med 40 års og 2 medlemmer med
25 års.
Randers
Vi har stadigvæk et nyt hus med de udfordringer det nu giver. Der arbejdes på
løsning af parkering. Der er stillet et antal pladser til rådighed i P-huset. Vi
håber det afhjælper problemerne.
Vi noterer uhensigtsmæssigheder i huset – har en aftale der hedder 100 dage
(tilvænning), så samles der op på, hvad der nu er. Men det fungerer bedre end
forventet. Der er på nogle etager god plads mens der på andre etager er ved at
være fyldt op (ca. 60 medarbejdere). Noget, som flere synes er et ”problem”, er
den larmende tavshed, der ofte er. Og man holder sig meget på ”sin etage”. Der
er fokus på fællesarrangementer m.v. HUS er blevet etableret. Kantinen er bare
”lokaler”, indtil omkring 1 oktober. Stemningen i huset virker god. Det har været
ferietid og Elin har ikke været meget rundt og ”mærke efter”.
Der er mange nyansatte i flere afdelinger.
Vi skal sammen med Charlotte have et medlemsmøde snarest. Vi er omkring
40 medlemmer + 9 i Grenaa.
Herning
Søren har sendt en opfordring/oplysning til skatteministeren om, at der i det
midtjyske er stor mangel på indsatsmedarbejdere og at der sagtens kan
skabes plads til en andel af de 1.000 nye kontrolmedarbejdere, som
Socialdemokratiet i sit politiske oplæg har tilkendegivet, at der skal ansattes i
Skatteforvaltningen for en styrkelse af denne.
Til- og afgang. Der er en del nyansatte, der er stoppet i Vurderingsstyrelsen,
hvorfor der vil komme opslag, således normeringen kan fastholdes
Medlemsmøde har med Tina været afholdt den 12. august for
Vurderingsstyrelsen. Tina skal snart til dialogmøde, hvor det forventes, at der
tages hånd om APV og MTU-tilbagemeldingerne.
Mentale Sundhed. Jf det oplyste fra DTS til TR om støttemuligheder har Søren
taget kontakt til Claus Henrik, og der samarbejdes nu om en dag for alle, der
arbejder i huset, således der kan skabes mere fællesskab, der søges 10.000 kr.
i tilskud dertil.
2. Bijob i Skatteforvaltningen.
Se nyt fra DTS til TR. Er der sket en generel opstramning, har vi medlemmer,
der er kommet i klemme? Vi drøftede de henvendelser, som vi har haft over tid.

Nogle var med meget kort varsel blevet bedt om at ophøre med et bijob. Har vi
kendskab til nye, bør DTS tages med ind over drøftelserne herom – og gerne
inden udgangen af august.
3. Sygefravær pga. stress.
Vi forsøgte at opsummere pr. hus, hvad vi har kendskab til. Charlotte har
noteret dette.
4. Opsamling af punkter som bør sendes til HB –noteret løbende under
mødet.

5. HB dagsorden til den 20. august 2019
Følgende punkter til drøftelse (jf. udsendte oplæg til TR-kredsen):

3. Regnskab 2018 samt revisionsprotokol
Intet særligt at bemærke.
4. Drøftelse af forbundets repræsentation
Vores koordinerende TR, der deltager i dialogmøder, er enten valgte på
Kongres/Repræsentantskab, eller senere udpeget og godkendt af hovedbestyrelsen. Er der behov for, at flere TR fra DTS skal deltage i dialogmøderne, må
dette løbende aftales imellem TR og dennes underdirektør/direktør.
5. Nyt fra forbundets strukturudvalg
Der vil til repræsentantskabsmøde blive udarbejdet et oplæg, som vi vejledende
kan stemme om, oplyste Søren, der er indtrådt i udvalget i stedet for Anita, der
på grund af andet job i Skatteforvaltningen er stoppet som TR.
6. Oplæg vedrørende forbundets interne kommunikation
7. PB - status for optag på uddannelse mv.
Ifølge Charlotte kan der stadig optages flere i både Herning og i Haderslev
på professionsbacheloruddannelsen i Skat. For såvel Skatteforvaltningen, som
for de studerende vil det være godt, om vi kan modtage studentermedhjælpere
eller studerende i praktik.
8. Geografiske flytninger samt enkeltsager/procedure mellem
forbundet og ADST
9. Status på skatteforvaltningens organisation og ressourcer
Vi oplever, at der mange steder er pres på medarbejdere, idet vi er flere steder
er for få til at løfte opgaverne. Der er eksempler på at måltal nås, ved at
sagsbehandlingstiden ændres opad fra 3 til 6 måneder, eller at procenten
ændres fra 90% til 60% for, hvor stor en opgaveandel, der skal løses inden for
tidsnormen, eller at mange skal arbejde over.
10. Forbundets strategiarbejdsgruppe - udpegning af HB-medlem til
gruppen
11. Ledelsesværktøj
Vi har under vores møde drøftet udmeldinger om brugen af fastholdelsestillæg,

beløbsanvendelse, forlængelse af indgåede aftaler igen og igen, beregninger
over beløb og oplysninger eller mangel på samme til de enkelte.
12. Repræsentantskabsmøde 2019
Det vil være fint, om vi kan have møde i de enkelte styrelser (TR-fora) på 1.
dagen.

13. Nyt fra kredsene
14. Nyt fra TR-fora/styrelserne
15. Nyt fra Udvalg
16. Nyt fra sekretariatet
6. Bordet rundt – herunder evt.
Vi talte om prisændringer i kantinerne se intranet-udmelding pr. 27. juni 2019.
Hvor man i dag betaler kantinemad efter ”vægt”, og hvor det fremover fra 1.
oktober bliver 29 – 31,50 kr. pr. frokost vil den forhøjede pris måske afholde mange
fra at bruge kantinen dagligt. Måske kan der aftales en ”light” version med ISS. Det
har man drøftet i Struer, der er et af de mindre steder.

