Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra KB-møde
Mødedato:

11. november 2019

Mødetidspunkt:

kl. 10.30 – 12.00

Mødested:

Skype

Deltagere:

Britta, Charlotte, Elin, Jørn, Marianne, Morten, Nini, Poul,
Rune, Sven Åge, Søren

Afbud:

Helle, Tanja og Tine

Mødeleder/referent:

Charlotte, Nini

Ordstyrer

Charlotte

Dagsorden:
1. Velkomst
Charlotte orienterede om, at vi pga. sammenfald af 2 møder, KB og HSU i
Skattestyrelsen, har flyttet vores næste KB møde til den 16. december 2019. Dette
bliver således afholdt efter HB-mødet. Der kan derfor evt. på skrift eller via Skype
blive behov for en kort drøftelse af punkter forud for HB-mødet, hvilket vi aftaler
senere. KB-deltagelse af Jan Nørner udsættes til næste år.
2. Referat fra det seneste ordinære møde den 17. oktober 2019 – sendes til deling
hos DTS den 12. november 2019
3. Godkendelse af dagsorden
Uden for dagsordenen
Drøftelse af ekstraordinære medlemmers deltagelse i vores arrangementer.

Tine har forud for mødet bedt Charlotte undersøge DTS´s regler for ekstraordinære
medlemmers deltagelse i div. arrangementer. Charlotte vil tage spørgsmålet med til
HB i morgen.
Vi havde en drøftelse af, hvorvidt vi har indsigt i, hvem der er vores ekstraordinære
medlemmer fordelt på lokationer, vi drøftede også, hvorledes vi kan pleje dem, ved
at invitere dem til vores arrangementer. Enkelte arrangementer kan dog også være
særligt for vores ordinære medlemmer, der er omfattet af DTS - organisationsaftale

4.

Kreds I Nord interne anliggende Økonomi – husk at tjekke hjemmesiden
1. Seneste nyt fra husene
Herning
I Herning har AMR og TR i huset haft et ”kaffe” møde den 30. oktober 2019 med
direktør Claus Henrik Larsen, sekretariatschef Steffen Barstad, begge fra
Administrations- og Servicestyrelsen og underdirektør Rasmus Kruse fra
Vurderingsstyrelsen. Der var flere ting der blev vendt, bl.a.






Danmarks Mentale Sundhedsdag, arrangeret af foreningerne i Herning
Ombygning, som starter i 2021 i Herning
Finanslov og de fire nye skattecenter
Udfordringer med pladsmangel i Vurderingsstyrelsen
Langsom IT – vi får nye computere i Herning fra 25/11 – 27/11, som
forhåbentligt kan afhjælpe lidt på problemet. Hvordan ser det ud hos jer der
har fået udskiftet computere?

Medlemsmøde i Administrations- og Servicestyrelsen den 7. oktober 2019 med
Jens Norlund.
Fagdirektør Kenneth Joensen var på besøg i vores enhed i Store Selskaber den
22. oktober 2019
Dialogmøde i Store Selskaber den 4. november 2019 – referat er på vej.
SU møde i Selskab den 25. november 2019.
Medlemsmøde i Vurderingsstyrelsen den 29. november 2019 med Tina Iversen.
Aarhus
Mange fra Lyseng Allé skal flytte til Slet Parkvej pga Lynseng Allés ombygning –
foreløbigt indtil august 2021.
En Cebisenhed er nedlagt, opgaverne er flyttet til Sjælland og enhedens
medarbejdere er flyttet til andre opgaver i nærområdet.

Struer
Vi har medlemsmøde den 27. november, hvor Allan Christensen kommer og
fortæller om seneste nyt, samt om Finansloven.
Aalborg
Motor
Der har igennem længere tid været arbejdet på at udarbejde en personalehåndbog
for Motorstyrelsen p.t. 4 sider om:
Påklædning og fremtoning,
Telefonkultur og tilgængelighed,
Meddelelse om sygdom, barns sygdom,
Regler for deltagelse i afskedsreception, jubilæumsarrangement
Sikkerhed i Motorstyrelsens ekspeditioner
Bibeskæftigelse, egen og nærtståendes.
Personalehåndbogen er drøftet i et udvalg og på SU, og den skal ses som en
beskrivelse af den adfærd og kultur, som ønskes i Motorstyrelsen, hvor der er
mange nyansatte.
Det er en måde at imødekomme mere og bedre kommunikation om de regler, som
i øvrigt fremgår af serviceboksen.
Det er vores holdning, at vi alle i Skatteforvaltningen er omfattet af de indgåede
aftaler om personalepolitik m.v. og at forhold, som bør beskrives bedre, bør gå via
ADST, der herefter evt. via drøftelser i HSU kan tilrette de aftalte rammer og
politikker.
Fælles drøftelse.
Vi ser gerne, at der ved placering af nye skattemedarbejdere 4 x 250 over flere år,
vil ske en forøgelse af skattekontrolmedarbejdere rundt på de skattecentre, som vi
har i forvejen. Der bør her ses på, hvilke rekrutteringsmuligheder vi har p.t., hvilke
”mangler” af kontrolmedarbejdere, der kan spottes på landkortet. Vi ser, at Herning
og Nordjylland, Aalborg er særligt udsat, og ser her muligheder i form af allerede
oprettede professions bacheloruddannelser i Herning, samt muligheder for at flytte
undervisning ud i landet, således der også her lokalt kan gives skattefaglige løft.
Rømning af bygning.
Hvordan sikrer vi en god rømning, når det ikke brænder?
Vi kan ikke trække i brandalarmen, idet dette rekvirerer brandfolk. Men hvad gør vi
så, således alle bliver adviseret og kommer i sikkerhed?
Vi savner af og til lokal ledelse.
2. Nyt Kantinekoncept – hvordan går – stadig ikke mulighed for at bestille
som forening – er meldt ind. Kan vi betale for f.eks. 90 x buffet a 29 kr. ?
Vi har ikke mulighed for at bestille som forening. Men vi kan købe på vegne af
andre, som f.eks. 90 x buffet.

Vi kender ikke de faktiske omsætningsdata, og vi ved derfor ikke, hvorvidt det nye
kantinekoncept kan overleve, men der er meldinger om, at en del ændrer adfærd,
således nogle tager madpakke med. Dette var også tilfældet i Aalborg, men kun i
en periode.
Der laves en behovsanalyse i Struer og i Randers – vi håber, at der kan etableres
kantineforhold der.
3. Opsamling af punkter som bør sendes til HB
Ekstraordinære medlemmer, regler herfor
Alarm – ved andet end brand
Bekymring om vores kantineforhold
5.

HB dagsorden til 12. november 2019

Følgende punkter til drøftelse:
Dagsorden:
3.Finanslov for 2020
Er der ikke tillid til os? Det er pressen, der skaber de negative historier, senest den
om 111.000 enlige forsørgere der fik nye årsopgørelser, og som Skattestyrelsen
ikke var direkte involveret i eller årsag til.
4.TR’s (DTS) roller og vilkår i Gældsstyrelsen i Roskilde
5.Gældsfilosofi - forslag fra DF om flytning af opgaven til kommunerne
(egne fordringer). Vi tror ikke, at det kan lade sig gøre, pga. manglende systemer.
6.Vurderingsområdet - drøftelse af konsekvenser vedr. udsættelsen
Der er 6 medarbejdere på 4-mands kontorer i Herning.
7. Forbundets TR-struktur - appendix og konstituering
Randers bør komme på – evt. sammen med Grenaa, Thisted er kun midlertidig på
2 adresser – indtil dec i år.
Vi havde en drøftelse om dialogmøde/SU deltagere vedr. Fagforum Økonomi,
under Skattestyrelsen grundet de andre organisationers ønske om drøftelse heraf.
8. Forbundets interne kommunikation – status
9. Status for flytteplaner/tilbagemelding omkring forhandling af sager
10. Enkeltsager (der refereres ikke fra dette punkt)

11. PULS - Tillæg ´20
Det ser ud til, at det alligevel vil være i foråret, at der skal lønforhandles for alle, det
sætter vi pris på.
12. Ledelsesværktøjer - herunder også fleksibel arbejdstid
Da det er Jørn og Allan, der varetager forhandling herom, bør vi løbende være i
kontakt med dem herom.
13. Lederevaluering - spørgsmål fra Lene
Ingen af os har set noget vedr. udir.
14. 365 - MyAnalytics/sag til HSU
Poul har fundet en vejledning om at slette MyAnalytics, Charlotte videresender
denne til os.
15. Folkemødet 2020 - drøftelse af event(s)
Pressen har søgt dårlige historier om os, kan vi provokere befolkningen på
tillidsdelen? Vi har fagligheden, hvordan får vi denne del solgt?
16. Mødeplan
17. CO10’s repræsentantskab
18. Evaluering af repræsentantskabsmødet 2019.
Fint forløb og godt med afklaring vedr. vores vedtægter.
19. Nyt fra sekretariatet
20. Nyt fra kredse og TR-fora
21. Nyt fra udvalg
22. Nyt fra kredse og TR-fora
23. Nyt fra udvalg

