Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra KB-møde
Mødedato:

1. oktober 2019

Mødetidspunkt:

kl. 12.00 – 13.30

Mødested:

Skype

Deltagere:

Britta, Charlotte, Helle, Jørn, Marianne, Morten, Nini, Poul,
Sven Åge, Søren, Tine

Afbud:

Elin og Rune

Mødeleder/referent:

Charlotte og Nini

Ordstyrer

Charlotte

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Referat fra det seneste ordinære møde den 9. september 2019. Det tilrettede
referat sendes til DTS.
3. Dagsorden godkendt som foreslået
4. Kreds I Nord interne anliggende Økonomi – husk at tjekke hjemmesiden
1. Seneste nyt fra husene
Nyt Kantinekoncept.
Der har været afholdt møde for kantineudvalg. Pga. DTS-kantineudvalgsmedlemmers fravær deltog Helle og Morten. Marianne vil til alle i KB fremsende
de plancher som enkelte af os allerede har fået. Nogle er glade for det nye
koncept – fast pris 29 kr. for en buffet, spis hvad du ønsker. Mens andre synes
prisen for dem er steget for meget.
Vi vil til næste KB følge op på, hvordan kantinerne fungerer.

Nyt fra Aarhus
Vi har drøftet forhold for stressramte. Vi har mulighed for at få hjælp via
serviceboksens henvisninger til stress coach. Har man PFA-dækning kan man
tillige have adgang til deres rådgivningshjælp. Er man via en forsikringsordning
dækket, skal man via sin læge for at få særlig rådgivning dækket af
forsikringen.
Mødet med Arbejdstilsynet (AT) på Slet Parkvej den 25/9 blev aflyst. I stedet
er det aftalt at AT kommer på besøg både den 10/10 og igen den 14/10.
AMR er ved at lave et skriv rundt i husene, da der ifølge APV’er ikke er det
store kendskab til beredskabsplaner og hvor hjertestarter er placeret, men vi
afventer at der bliver sagt god for et nyt samlingspunkt i tilfælde af evakuering.
Seniorsammenkomst den 9.10.19 – under 90 tilmeldte – sidste år var vi 113 !!
Listerne er ikke ajourførte, da der er sendt indbydelse til et medlem som døde i
december sidste år.
Ombygning – nu kommer arkitekterne og håndværkere rundt for 3. gang over
3 dage for at besigtige bygningerne – bl.a. for at pille loftplader ned !
Interne om flytninger pga. at Udbytte pr. 1.9 blev udvidet med yderligere en
enhed.
Merete Agergaard var på besøg i mandags for at besøge Udbytte – men der
var ikke afsat tid til et personalemøde eller møde med TR.
Nyt fra Herning.
Vi fik desværre ikke et tilskud til Danmarks Mentale Sundhedsdag. Men derfor
bliver dagen alligevel til noget, da Administrations- og Servicestyrelsen og
Vurderingsstyrelsen går ind og dækker det resterende, som SKAT Fritid
Herning ikke dækker. I umiddelbart forlængelse af ovenstående er der
arrangeret kollegialt samvær og hygge i kantinen. Dette arrangement er
sponsoreret af HUS.
To stillingsopslag i Herning pt. – det ene opslag er en kontorchef til kontoret
for Måling, analyse og Ledelsesinformation og i det andet opslag søges en
fagkoordinator med skattefaglig baggrund til Regnskabsservice.
Søren har fået en henvendelse fra COOR om otte fakturaer for årene 2017,
2018 og 2019, som ikke er betalt (eller rettere de var usikker på om der var sket
betaling). To af fakturaerne var vedr. kredsbestyrelsesmøder i 2017 og 2018.
info sendt til Majbritt, Søren følger op på sagen.

Nyt fra Randers
Der er på møde om APV drøftet, hvorledes der skal udarbejdes
handleplaner for en enhed, hvor der var særlige udfordringer på den psykiske
del.
Der kommer ikke kantine i Randers den 1. oktober som forventet. Vi kender
ikke tidshorisonten for hvornår det bliver i stedet.
Nyt fra Aalborg
I Motorstyrelsen er der udsendt meddelelse om varslet overarbejde fra 7/102019 og de næste 8 uger frem. Alle skal give et nap med – det har været forbi
SU.
Der afholdes Motorstyrelsens døgn d. 22 – 23. oktober
Fra 1. oktober vil kantinen i Aalborg blive drevet af ISS. Der er d.d. ikke helt
klarhed over hele konceptet.
Der har været afholdt skypemøder for deltagere i kantineudvalg, og vi håber, at
vi fortsat kan være stolte over vores kantines udbud m.v.,
Det er for os heldigvis sådan, at vores daglige kantineleder, Susanne fortsætter
efter den 1. oktober. Det gør os fortrøstningsfulde.
Den 9. oktober afholdes der i vores kantine pensionistkomsammen.
Nini har til hele lederkredsen på adressen og til HUS-deltagere, og til TR/AMR
viderebragt ideen om Danmarks Mentale Sundhedsdag (og mulighed for
tilskud).
Et par friske kollegaer fra HUS har taget stafetten op, og de var gode dertil.
Der er udbudt et arrangement, hvor HUS fra Skibsbyggerivej og fra Vestre
Havnepromenade med tilskud fra Danmarks Mentale Sundhedsdag står
for et foredrag med Gert Rune torsdag den 10. oktober 2019 i kantinen på
Skibsbyggerivej 5 kl. 15.30-17.00.
Vores Kundecenter kollegaer er flyttet til Hjørring eller til andre opgaver. Da
Hanne Lundgaard Pedersens enhed med Store Selskaber for de flestes
kollegaers vedkommende allerede for nogen tid siden er overgået til
Motoropgaven på Lauritzens Plads 1, har vi en hel etage ledig, der gerne kan
anvendes til ekstra indsatsmedarbejdere til øget kontrol.
Der er nu ekspeditionsskranke i stueetagen for Motor og dennes nr.-plade
ekspedition. Dette gør, at der til kundebrug er afgivet 16 P-pladser.
Det har i øvrigt ikke givet anledning til særlige bemærkninger.
I Selskabsprocesser (ved underdirektør Rasmus Borup) skal vi alle sammen
fra hele landet have et ophold i Billund, den 7.- 8. oktober 2019.
Der skal ske brobygning på tværs og der skal samarbejdes om egen og andres
faglighed med henblik på fortsat god og bedre trivsel.
Det er første gang i en lang årrække, at vi sådan samles.

SU i Selskaber er afholdt mandag, den 30. september i det nye Towers, og
er forlænget med et kursus for de deltagende. Kurset er arrangeret sammen
med Samarbejdssekretariatet. Det handler bl.a. om SU, og om det gode
samarbejde og om inddragelse og kommunikation.
Nyt fra Hjørring
KC er i gang med at ansætte 15 personer, som skal hjælpe med
motoropgaven. De bliver ansat til den 1/1 2020.
Vi har holdt medlemsmøde om den nye ferielov og har seniorkomsammen
9/10.
Nyt fra Skive
I Skive har der været stillingsopslag til taksation af selskaber (sms 11). Der
er i den forbindelse besat 5 stillinger hvoraf de 4 kommer fra Gæld (der skulle
have være flyttet til Thisted den 01.04.2020). Derudover er der et
stillingsopslag til Sms11 til tvangsopløste selskaber og HOA. Sms 10 har haft et
stillingsopslag til kontrol og revison der er besat.
Vi skal som alle andre have seniorsammenkomst den 09.10.2019.
På fredag (04.10.2019) er 6 kollegaer gået sammen om at fejre deres
jubilæum.
Nyt fra Horsens
Tom har valgt, at det er tid til at nyde sit otium. Det betyder også at der skal
findes en afløser for ham. Der er sendt mail rundt til medlemmerne med
opfordring om, at dem der er interesseret skal rette henvendelse til mig. Vi har
da fået Tanja Gram Pedersen som fremadrettet er ny TR for DTS Horsens.
2. Møde med Jan Nørner – løn og pensionskursus – den 11.12.2019 i Aarhus
3. Opsamling af punkter som bør sendes til HB

5. HB dagsorden til 2. oktober 2019
Følgende punkter til drøftelse:
Dagsorden:
3. Finanslov for 2019 - offentliggøres den 2. oktober - debat afventer
offentliggørelsen

DTS afventer spændt hvorledes det går med at få flere personaleressourcer til
Skatteforvaltningen. Hvis der skal ansættes 1.000 medarbejdere, kan det ikke
slå til med det antal professions bachelorer, der er i gang.
4. Forbundets strategi - opfølgning på pressedækning.
5. Undersøgelseskommissionen - mundtlig status
6. Underudvalg til styrelses-SU’er:
a) Kompetence (her håber vi, at vi kan få Anette A. som gennemgående
medlem – I Told er Kim Andersen eneste medarbejderrepræsentant),
b) Økonomi og
c) Trivsel
7. Ledelsesværktøjer
Vi håber, at der kan bevilges flere penge, idet departementschefen tidligere har
givet løfte om ekstra penge, hvis de 20 mio. ikke kunne slå til. De penge, der af
de 20 mio. var afsat til i år, er brugt. Hvorledes forholdes der med nye
navneforslag i forhold til dem, der skal genforhandles?
8. Flytteplanerne i skatteforvaltning
Vi holder særligt fokus på dem, der skal flytte langt, og Merete B. er ind over.
9. Enkeltsager - der udsendes og referatføres ikke noget fra dette punkt
10.GDPR-regler for forbundets TR’ere - husk at sende digitalt til DTS.
11. Regnskabsmæssige forhold - Majbritt udsender en opgørelse pr. 31.
august 2019
12.Nyt fra Kredse og TR-fora - der må gerne indsendes skriftligt materiale
13.Nyt fra Sekretariatet
14.Nyt fra Udvalg
15. Eventuelt

6. Bordet rundt – herunder evt.






Gældsstyrelsen
Skattestyrelsen
Allan afholder skypemøder med fagdirektørers TR-formænd og TRnæstformænd. Grundet nogle af disses forfald vil det fremadrettet være
ønskeligt, at der ses på om vidensdelingen og om repræsentationen for hele
skattestyrelsen kan optimeres
Øvrige styrelser
Udvalg – f.eks. AMU

