Kreds II, Syd

Referat fra kredsseminar i Kollund den 12. + 13. september 2019
Deltagere:
Anita Illum, Birgit Elnegaard, Bjarne Andersen, Kim Jensen, Martin Illum Rodam, Peter Hansen, Stine
Palmelund, Tina Iversen, Torben Elian, Helle Riisom, Rene Winzor, Allan Christensen. Besøg af Jørn
Rise
Dagsordenspunkter
1. Tilbagemelding fra HB‐
skypemøde den 10.
september 2019

Referat
Anita orientere fra HB‐styrelsens skypemøde den 10. september
2019.

Bordet rundt

Der blev talt om stort pres i skattestyrelsen – og stigende
opgaver og manglende ressourcer. Jørn har bragt det videre
både i forhold til Merete Agergaard men også til den nye
minister.
Der er tidligere stillet spørgsmål til ændringen af
produktionsårsværk i Iplan. Afventer svar fra Esben Haugland.
Der blev drøftet TRIO‐samarbejde, hvordan det bliver iværksat
rundt omkring. Det er skudt i gang flere steder – for styrelserne,
men der er fortsat en usikkerhed om, hvordan det skal
håndteres i de huse, hvor der er flere styrelser. Der er ikke givet
nogen klarmelding fra ADST.
Der var en snak om ADST, medarbejderne der overgår til Facility
Management. Er de klar til at håndtere vores ønsker, har de
adgang til vores systemer og serviceboksen og hvordan bliver
servicen fremover. Vil der være opgaver, som andre styrelser
skal tage over – f.eks. de steder hvor ISS ikke er tilstede hele
tiden, hvem skal tage imod post, frugt mm. Vigtigt, at man får
tidsregistreret på den kode, der kan tildeles det arbejde, vores
servicemedarbejdere tidligere har gjort for os.
Jørn oplyste, at man er i dialog med CO10 om fortsat
medlemskab i DTS. Jens Norlund orienterede om, at der har
været mange møder, og at han gentagne gange har gjort
opmærksom på, at de skal have adgang til vores systemer, for at
kunne udføre arbejdet fra serviceboksen. Det er snart 1.
oktober.
APV/MTU/LE blev der snakket overordnet om. Der skal være
fokus på det fysiske arbejdsmiljø og arbejdes videre med støj.
Overordnede punkter fra HAMU/HSU:
 Stress/balance mellem tid og opgaver





Kommunikation / samarbejde på tværs
Støj / flere i samme rum
Medarbejderledelse

Kim Jensen har udarbejdet en rapport til DTS’s
arbejdsmiljøudvalg, som giver en total gennemgang af alle huse
og en oversigt over bemærkninger, så alle kan blive opdateret.
Herefter vil mange tage en generel vurdering af storrum.

Ledelsesværktøjer

Puljen for 2019 er brugt. Flere er sat i bero. Der er sendt
forespørgsel til Jens Brøchner, Departementet om at finde flere
penge. Det vil give et dårligt signal pludselig at ændre kriterier
for tildeling.
Der opfodres dog fortsat til at vi indstiller medlemmer, hvis de
ikke bliver indstillet af ledelsen, hvis de opfylder kriterierne for
at være flytteramte.

2. Bordet rundt generelt
Flytteramte
Værktøjskasse
Andet

Tønder:
De sidste medlemmer der skal forlade Tønder, står klar til
flytning pr. 1. oktober til Ribe
Ribe:
Stigende sygefravær i kundecentret. Der er fokus fra ledelsens
side
Odense:
Har stadig flytteramte medarbejdere, hvor Merete Berdiin er i
dialog med medlemmerne.
Svendborg:
Karin Bergen har været på besøg
Spillemyndigheden:
Har medlemsmøde 3. oktober
Udland:
Gennemgået sårbarhedsanalyse.
Stort pres på ressourcerne, da mandtal er stødt stigende. Mange
opgaver og sagspools som ikke løses, fordi andre opgaver
prioriteres højere for en periode.
Medarbejderseminar for hele udland den 2. oktober 2019.
Persondata:
Mange sager i projekt medarbejderligning
Arbejder med fornyelse af systemer – tidshorisont 10‐15 år
Afventer 2. opslagsrunde til Underdirektørstilling

Kundecentret:
Problemer, når der udsendes massebrev fra andre styrelser. Der
er ikke sket orientering om, at Gæld sender breve ud, og de
henvender sig til kundecentret. Udbetaling Danmark har også
sendt massebreve ud, der har genereret et stort antal fejlopkald
til Kundecentreret – men det tager tid.
3. TEMA drøftelse

Dette punkt indeholdt en generel debat om, hvordan vi ser
kommunikation, struktur og strategi for Forbundet i fremtiden

Kommunikation
Strategi
Struktur

‐
‐
‐

Hvordan sikres de lokale TR den rette information
Hvordan skal organiseringen se ud i DTS fremover
Hvad er vigtigt for medlemmerne og hvad er vigtigt, for
at en TR kan være en god TR i forhold til medlemmerne

Ny minister
4. Jørn giver indlæg om sidste
nyt
Med venlig hilsen
Anita B. Illum

Vi havde besøg af Jørn Rise, som orienterede om sidste nyt.

