Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)
Referat fra Repræsentantskabsmødet

Møde dato/sted:
Torsdag, den 30. september 2021 fra kl. 13.00 – 14.00 via Teams
Deltagere:
Kredsens DTS-tillidsrepræsentanter og 3 medlemmer.
Mødet blev af formanden, Charlotte Rosdahl Schou indledet med:
Velkomst og oplæg, herunder godkendelse af nedenstående dagsorden.

Dagsorden:
1. Valg af mødets dirigent, sekretær samt stemmetællere
Rune Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent
Nini Teisen blev foreslået og valgt som sekretær
Stemmetællere var i år overflødige jf. det under pkt. 4 beskrevne

2. Bestyrelsens beretning – Charlotte gennemgik beretning om årets aktiviteter i vores

3.
4.
5.

6.

kreds:
 Medlemsstatus – i antal
 Personalepolitik
 OK21
 Kontrolpakker – og åbning af nye skattecentre i 2021 og 2022.
 Arbejdsmiljø- arbejdet
 Arbejdet med Tillæg, PULS, 1:1 og kompetenceudvikling
 DTS’s struktur og kongres i 2020
 Corona-påvirkning/hjemsendelse og tilbagevenden til vores fysiske arbejdsplads.
Den skriftlige beretning kan ses på DTS´s hjemmeside.
Indkomne forslag – der var ikke modtaget nogen forslag
Valg af formand og næstformand skal ikke ske i år, da valg af formand og
næstformand sker for 3 år og vælges i samme år, som DTS har kongres – hvilket skete
i 2020.
Fastsættelse af økonomiske rammer for kredsen, jf. budget godkendt på
kongressen. Vi har ingen særskilt budget for kredsen, men vi kan få dækket vores
kredsmødeudgifter hos DTS efter aftalte rammer, ligesom vi kan søge støtte, hvis vi 1
gang årligt ønsker afholdt et særligt arrangement, f.eks. et 12:12 møde – som vi gjorde
i 2019 for kredsens TR i Syddanmark i DTS´s ejendom i Kollund.
Evaluering af kredsens forretningsorden
Vi drøftede enkelte tilretninger.

7. Eventuelt
Ordet var frit – og referatet herfra er meget summarisk.
Vi drøftede bl.a.:
Tilbagevenden til den fysiske arbejdsplads.
Der er flere steder sket indflytning i nye storrumskontorer, her skal alle vænne sig til det at
have kollegaer tæt på igen, ligesom man skal vænne sig til den uro, der træder i stedet
for den ro, som mange har været glade for under hjemmearbejdet. Dog er der ved
indretningen af storrum gjort meget ud af lyddæmpningen, således kontorstøj er
minimeret.
Selv ved tilvænningen skal vi alle være med til skabe rum for forskellighed, og sikre, at vi
alle på en god måde kan give udtryk for gener ved støj/særlig uro i forhold til egne ønsker
om ro til fordybelse ifm. arbejdet. Vi kan alle bidrage med ro, hvis vi afholder vores møder
– herunder Teamsmøder i fleksrum, og hvis vi ved telefonsamtaler også går lidt væk fra
de andre i storrummet.
HAP (hjemmearbejds(plads))
Dette fungerer meget fint, og nogle steder endda over forventning, idet nogle
medarbejdere er tilladt fuld fleksibilitet – efter aftale, således der kan arbejdes hjemmefra
mere end 1 enkelt dag om ugen pr. medarbejder. Fleksibiliteten er mange glade for, og
hjemmearbejdet sker i respekt for de møder på arbejdspladsen, hvor det er ønskeligt at
alle møder frem.
Enkelte steder er der pladsproblemer, hvor kontorerne ikke p.t. er dimensioneret til at
have plads til alle medarbejdere på én gang, hvis alle skulle ønske at møde frem, her er
hjemmearbejdet særligt velkomment.
Hos Motor er der ikke planer om 100% fremmøde førend den 15. oktober 2021 – og da
også med mulighed for HAP.
Seniorordninger
Der ses stor variation i brug af vores 2 ordninger:
 60 år – ned i tid men samme pensionsindbetaling og
 fyldt 62 år med ret til 12 seniordage
Begge skal godkendes af ledelsen, idet der ikke er tale om objektive kriterier ud fra alder
alene. Får medlemmer ikke den søgte ordning – kontakt da en af os eller DTS – hvorefter
vi vil forsøge at forbedre situationen.
Kantinemad ved jubilæer
Som det er beskrevet i vores Serviceboks, så skal jubilæer afholdes i vores kantiner, hvis
Skatteforvaltningen, skal give tilskud. Hvis vi afholder medlemsmøder – også i kantinen
kan vi ikke altid finde alle gode aftaler via bestilling i Facility-boksen – aftal derfor
nærmere med kantinebestyreren og betal direkte/via eget dankort.

