Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra KB-møde
Mødedato:

Fredag den 4. december 2020

Mødetidspunkt:

kl. 08.30 – 11.30

Mødested:

Via Teams

Deltagere:

KB Kreds I (Nord)

Afbud:

Marianne og Rune

Mødeleder/referent:

Charlotte og Nini

Ordstyrer

Charlotte

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Referat fra KB-møde, den 9. november 2020
3. Godkendelse af dagsorden – godkendt som foreslået.
4. Kreds I Nord interne anliggende
1. Seneste nyt fra husene:
 Julegaver fra DTS. Vi drøftede hvorledes medlemmer skal forholde sig,
hvis der modtages gaver fra DTS, idet der da er selvangivelsespligt.
 Hvordan har medlemmerne det? Vores medlemmer så gerne, at der
ud over i ord vil ske påskønnelse af den ekstra arbejdsindsats, der
udføres under hjemsendelsen, hvor meget er noget mere besværligt,
under ikke så gode arbejdsforhold for de fleste. Det fremgår af
trivselsmålinger, at disse er gået lidt nedad. Vi foreslår, at der gives
tjenestefri den 24. og den 31. december i år, det vil mange blive glade
for. I øvrigt er der mange forskellige måder at administrere fleksibel















5.

fremmøde på. Vi håber, at alle funktionsledere vil tage behørigt hensyn
til at medarbejdere kan have forskellige behov/udfordringer og at de vil
forsøge at medvirke til få hverdagen til at fungere bedst muligt.
I forlængelse af dette punkt drøftede vi de udfordringer, der har været
for vores kollegaer, der i HUS-regi i dialog med HR har forsøgt at få
etableret nogle arrangementer, der efterfølgende efter beslutning i
fælles myndighedsforum er taget af bordet.
Indkøb af IT-udstyr i forbindelse med hjemmearbejde – der er nu
også mulighed for at få et hæve/sænkebord via egen funktionsleder og
AMU, dog skal der ifølge Morten være særlige grunde hertil
Hæve/sænkeborde, der bliver i overskud rundt omkring, når gamle skal
udskiftes med mindre, doneres til velgørende formål, hvor man måske
kan være heldig selv at købe et.
Erfaringer med afholdelse af medlemsmøder via Teams – Britta har
sammen med Jørn Rise og Allan Christensen fra DTS afholdt Teamsmedlemsmøde for Erhverv. Dette er gået over al forventning, og der var
en god dialog.
Der er jf. oplysninger fra Jørn Rise givet tilladelse til, at der kan afholdes
medlemsmøder med organisationerne i arbejdstiden, ca. 1 – 1,5
time
Personalesager – Vi refererer ikke herfra, men opfordrer alle vores
medlemmer, der måtte have behov herfor, om at tage kontakt med os
tillidsrepræsentanter så tidligt som muligt, idet vi sammen med DTS vil
medvirke til at forløbet/processen bliver den bedste. Vi har oplevet, at
HR ikke altid udviser den tilstrækkelige rummelighed i
ansættelsesforhold på arbejdspladsen
FH, Fælles Hovedorganisation. Nini har skriftligt forud for KB-mødet
orienteret kredsbestyrelsen om tiltag, som af FH er igangsat ude i
landet, regionsvis, for at skabe samarbejde på tværs af tilmeldte
forbund. I den nordjyske del er der tale om et samarbejde på tværs af
11 kommuner. Jørn Rise, Allan Christensen og Charlotte er forud for
regionale FH-møder orienteret og de har givet deres tilsagn til dette.

Dagsorden til HB-mødet den 7. og 8. december 2020:
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Referater
3. Nyt fra kredse, TR-fora og udvalg
4. Udskrivning af valg af TR’ere – vi drøftede, hvorledes vi ud fra
nærhedsprincippet kan tilgodese vores skattecentres medlemmer bedst, hvis vi
skal holde os inden for det maksimale antal TR – også hvis der skal være mulighed
for at få nye TR i Esbjerg og i Viborg, som bliver de næste skattecentre. Vi er
mange med særlige opgaver og en del har medlemmer på flere adresser.
5. Tillæg ´21 – i den kommende proces, skal vi være særligt opmærksomme på, at
der som noget nyt også skal ske vurdering af honorering for chefkonsulenters og

specialkonsulenters eventuelle ekstra arbejdsindsats, dog ikke fra samme pulje
som tillæg tages fra.
6. TR-aftalen mv.
7. Kompetence
8. Puls
9. Kommissionens videre arbejde Bliver vores medlemmer indkaldt, så bør
Merete Berdiin fra DTS kontaktes inden høringen foregår.
10. Personsager
De nævnte punkter afvikles den 7. december 2020.
Program for den 8. december 2020 – 3 timer
Der vil på denne del af hovedbestyrelsesmødet blive arbejdet i 2 arbejdsgrupper
med fokus på det på kongressen vedtagne strategipunkt samt de øvrige
strategiske emner/temaer, som indgik i behandlingen på forbundets kongres i
oktober. Det er målet, at emnerne skal drøftes og prioriteres med henblik på at
overgive resultatet til det nedsatte strategiudvalg – med henblik på at bringe
sagerne frem til endelig beslutning i hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsesmødet, den 8. december må afbrydes af HSU-møde, som
desværre er fastlagt samme dag. Endvidere er det i år kun muligt at være 10
samlet, hvorfor nogle må deltage virtuelt.
6. Bordet rundt – herunder evt.







Skattestyrelsen
Gældsstyrelsen
Motorstyrelsen
Service- og adm. styrelsen
Told – Jørn orienterede om status for flytning af scanner teamet fra Aarhus
til Padborg.
Udvalg – f.eks. AMU

