Referat KB møde
Emne: Kredsbestyrelsesmøde, DTS, Kreds ØST
Formål med mødet: Behandle, orientere, drøfte og beslutte omkring nyt fra kredsene,
omkring materiale til HB-møde.
Anvendelse af mødets resultat:
Behandle, drøfte og beslutte omkring dagsorden til HB møde den 21. januar 2020. Materiale
udsendes direkte fra forbundet.
Gennemgang af eventuelle bemærkninger til meddelelser fra valgenhederne, der skal løftes
til HB. Skriftlige indlæg fra valgenhederne deles forud for mødet.
Orientering fra formand om senest nyt.
Data om mødet
Dato: torsdag den 16. januar 2020
Tid: 09:30 – 15:30.
Sted: Maribo, lokale ved kantinen
Forbered og medbring:
Udsendt materiale fra forbundet, vedrørende dagsorden til
ordinært HB møde torsdag den 12. og fredag den 13.
januar 2020.
Udsend meddelelser fra din valgenhed og læs de øvriges
meddelelser om samme.
Referent: Jette Q
Dagsorden:
1. Velkomst.

Mødedeltagere:
1. Henrik Møller, mødeleder
2. Lene Höilund Jensen
3. Susanne Brixum
4. Frank Thor
5. Jette Quaade
6. Morten Dannemann J
7. Jan Magnusson
8. Claus Rossing
9. Søren Lind Nordestgaard
12. June Petersen
Afbud:
Flemming Hansen
Heidi Østerballe
Jan Erik Dahl

Henrik bød velkommen og Claus orienterede dagens praktiske
detaljer.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden er godkendt uden bemærkninger.

3. Meddelelser fra
valgenheder samt
forretningsområder. Skriftlige
indlæg sendes til kreds 3´s
distributionsliste inden
mødet.

Maribo:
Her er der ikke sket det store. Tidligere omtalte interne
flytning er overstået (6-1-2020) - det er gået uden
problemer, og alle er ved at finde deres pladser.
Næstved:
I sommer sad vi og døjede med varmen og nu sidder vi og
fryser i sydfløjen, det er som om, at vi ikke rigtig er koblet
på resten af huset. Vi har fået sat alarmen op på vores gang
i sydfløjen vedrørende kunde ekspeditioner på Toldbuen 1.
Vi er ved at få aftalt møder med Britta Kirkeby og Tine
Todsen til medlemsmøder i løbet af februar 2020, så
medlemmerne bl.a. kan ytre sig til og se deres
koordinerende TR´ere, Der er vist også kommet en ny
koordinerende TR på afgifter og Britta vil lave en aftale om,
at han kommer med. Vi får ny underdirektør pr. 15. februar

2020 – Britt Rønne – hun kommer fra Rigsadvokaten, hvor
hun var vicestatsadvokat. Der er en ny DTS’er på vej.
Køge:
Det sædvanlige mas med p-pladser. Det er den daglige
kamp med at få en plads. Nogen har oplevet at få P-bøde for
at holde på yderpladsen nede ved affaldsrummet. Der er
godt nok ikke en streg på ydersiden af pladsen, men iflg
tidligere pedel var det ikke noget problem at man holdt der.
Men det afhænger åbenbart af p vagten der går tur. Der er
frustration på etagerne mht de sidste medarbejdere der skal
komme fra Sluseholmen om ca. 14 dage Der er ikke pladser
nok til dem. Og da slet ikke P pladser. Lederne ved
formentlig nok noget, men de må jo nok ikke sige noget. Vi
fortæller dem at der er maaaaaassssser af plads på
Gymnasievej og at vi bare kan leje en gang. Indeklimaet
virker vist OK for tiden. Vi har fået ny ”rengøring” og får kun
tømt skraldespand to gange om ugen. Men det er jo nok
hvad der er betalt for.
Roskilde:
Der er et par pensioner på vej. Der holdes pensionsmøde d.
10. marts. Der blev holdt medlemsmøde i december som var
vellykket.
Høje Taastrup:
Vi skal have en masse nye kolleger fra Sluseholmen i
slutningen af måneden, så der bliver trangt. Der er begyndt
at opstå rygter om, hvem der skal rykke fra Helgeshøj Allé
til Alka-bygningen i år, men der er endnu ikke meldt noget
ud.
Fredensborg:
Der har været nogen interne flytninger som er foregået
uden udfordringer. Der er stillingsopslag, 4 i
Virksomhedsregistrering Øst og 1 i Mindre Erhverv. Der er
ansat 4-6 vikarer til selskabsadministrationen. Der er ved at
blive indkaldt til generalforsamling d. 26. marts med
efterfølgende vinsmagning.
Bornholm:
Her på Øen har vi som alle andre steder travlt. Til
Nytårskuren havde vi besøg af Jørgen Wissing. Vi har stort
set fastansatte håndværkere til diverse ændringer og
forbedringer. Der starter 2 nye medarbejdere i Borger 1, pr.
01. februar i år. Vi har holdt valgmøde / generalforsamling /
medlemsmøde i går den 14. januar. Fint medlemsmøde med
Jørn Rise, Jan Nørner og Claus Hansen PFA. Forud før
medlemsmødet holdt vi et kort valgmøde. Den "gamle" TR
fortsætter.
Vurderingsstyrelsen:
Sættemøde i forbindelse med tillægsforhandlingerne d. 21.
januar.

Skattestyrelsen:
I Skattestyrelsen er der ”sættemøde” d. 15. januar, der er
”Forberedelse til sættemøde kl. 14 – 15”. Der er dialog- og
”sættemøde” i Selskab den 20/1 kl. 13 – 14. Det samme
sker den 20/1 i Erhverv, Person og Særlig Kontrol.
Sættemøde i Små og Mellemstore Selskaber (SMS) den 4/2
kl. 11:30 – 12:30. SMS Temadag d. 15. januar om
Segmenter og Segmentstrategi Program vedhæftet – var
faktisk yderst fornuftigt, især indslag fra Søren Lindhardt fra
Monitorering og Regnskabsanalyse, og Carsten Grøngaard
fra Antisvindel.
Gældsstyrelsen:

Vi har taget hul på Tillæg 2020. Jeg har været til sættemøde d. 13.
januar. Der er lagt tidsplan osv. Der er underskrevet mål og
resultatkontrakt og inddrivelsesmålet for 2020 er 9,5 mia. kr.
4. Gennemgang af dagsorden
og materiale til HB møde den
21. januar 2020.

Velkomst:
Godkendelse af referat:
Finanslov for 2020 - etablering af et skattecenter:
Der er sendt oplæg ud til alle TR. Der er en opfordring til HB
om at drøfte de udmeldinger som ledelsen er kommet med i
forbindelse med finansloven. Der skal bl.a. være en drøftelse
af de nye kontrolmedarbejdere der skal ansættes i
Skattestyrelsen.
TR-tillæg i Skatteforvaltningen evaluering/forhandling med ADST:
Der er sendt oplæg til alle TR. Der er udsendt dagsorden til
møde med ADST.
Forbundets interne kommunikation (orientering):
Der er sendt oplæg til alle TR. Der er tale om en klarlægning
af de kanaler der bruges til at kommunikere og formen for
kommunikation.
Status for flytteplaner/tilbagemelding omkring
forhandling af sager:
Enkeltsager (der refereres ikke fra dette punkt):
Merarbejde - special- og chefkonsulenter:
Der er sendt oplæg til alle TR. I oplægget er der en
præcisering af de ændringer der er foretaget i aftalen.
Personalepolitik:
Der er sendt oplæg til alle TR. Emnet er debatteret på KB
møde og der er stillet forslag til at der kigges på definitionen
af kritiske kompetencer, at der ses på seniordage så det
ikke er noget der skal søges om men det er noget man får
nå man når en vis alder. Der ønskes indarbejdet at ledelsen
skal give et begrundet afslag når der gives afslag på en
ansøgning.

Ledelsesværktøjer:
Der er sendt oplæg til alle TR. Der er nyt møde d. 28.
januar.
Folkemødet:
Der er sendt oplæg til alle TR. Der skal på HB møde være en
drøftelse af deltagelse, og i hvilket omfang der skal
deltages. Der ses en minimumsdeltagelse af
forbundsformand og forbundsnæstformand. Skal der være
events og/eller diverse happenings rundt på pladsen. HB
skal endeligt beslutte deltagelsen på Folkemødet. Der bliver
fremlagt forslag fra Gældsstyrelsen.
Økonomi - herunder tillæg som følge af
Skattekommissionen:
Nyt fra sekretariatet:
Nyt fra Kredse og TR-fora:
5. Medlemsmøde med lokale
medlemmer

Nyt fra udvalg:
Der kom ikke nogen medlemmer med henvendelser.

6. Meddelelser fra
formanden.

Har alle styr på hvornår der skal afholdes valghandlinger?
Husk at det skal afholdes i 1. kvartal 2020.

7. Forbundets interne
kommunikation

Er vendt under HBs dagsorden. Det vurderes, at der
afventes oplæg fra HB til debat på TR konference.

8. Hvad skal vi videreformidle
til HB fra mødet?

Der ønskes en afklaring af praktikperioder (længde) for
Professions Bachelorerne.

9. Eventuelt.
10. Afslutning, næste møde
den 18. februar 2020 på SC
Fredensborg.

Der er booket lokale.

