Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra KB-møde
Mødedato:

Fredag den 22. oktober 2021

Mødetidspunkt:

kl. 9.30 – 13.30

Mødested:

SC Randers – lokale 3.22

Deltagere:

KB Kreds I (Nord)

Afbud:

Britta, Morten og Sven Aage

Mødeleder/referent:

Charlotte og Nini

Ordstyrer

Charlotte

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Referat fra KB-møde den 9. september og fra repræsentantskabsmødet den 30.
september 2021 – sendes til Ole Pedersen efter forlænget frist
3. Godkendelse af dagsorden – godkendt som foreslået
4. Kreds I Nord interne anliggende
Vi er blevet opmærksomme på, at ikke alle medlemmer har kendskab til
helbredsforsikring hos DTS/PFA. Denne forsikring er god og kan give mange
fordele og vi bør over for vores medlemmer reklamere mere herfor.
Kommende stillingsopslag, husk at der som mulige ansøgere også skal stå:
Professionsbachelor i skat.
Vi vil måske i 2022 som TR planlægge en tur til Codanhus, således vi alle får set
DTS´s nye og blivende lokalitet.

Seniormøde/+55
Skal spørgsmål vedr. Arne Pension rettes til Udbetaling Danmark/A-kasserne i
stedet for til vores konsulenter hos DTS? Flere steder er det aktuelt igen at afholde
seniormøde, vi retter fokus herpå.
Elevansættelser
Der er flere steder i Skatteforvaltningen taget nye elever ind, ligesom mange af de
udlærte er blevet fastansat hos os. Det er positivt.
Studentermedhjælpere
Der er flere steder ansat studentermedhjælpere, herunder i Aalborg og i Struer.
2 dage om ugen op til 15 timer, ½-års aftale ad gangen, individuelle aftaler, da der
er forskellige baggrunde, erfaring m.v.
Løntillæg for 2022
Vi ser, at der så småt igangsættes drøftelser om tillæg 2022, og at der tillige p.t. er
tale om frivilligt overarbejde flere steder i Skatteforvaltningen.
P-pladser.
Flere steder, specielt i Herning p.t. er der udfordringer med muligheder for
parkering for de ansatte, nærmeste ekstra plads ligger ca.1 km væk, forholdet
drøftes med ADST m.fl.
HAP
Vi sætter fortsat pris på den individuelle mulighed for at aftale HAP med nærmeste
leder, dette er i overensstemmelse med rammer fra det på Medarbejderstyrelsens
nu meget overordnede oplyste.
Aalborg
Der er mandag, den 25.10.21 SU i Motorstyrelsen. Udover Tillægsdrøftelser for
2022 er der fokus på samarbejdet sammen med en fra ADST ud fra ordlyden i
Samarbejdscirkulæret.
P.g.a. fejl ved isoleringen i alle vinduespartier i bygningen fra 2005 – skal alle
vinduer og deres isolering udskiftes på Lauritzens Plads 1 i den kommende tid.
Dette vil medføre behov for øget hjemmearbejde, der hvor vinduesarbejdet pågår.
Randers
Der er fortsat udfordringer for cykelparkering.
Professionsbachelor i skat er startet i Randers.
Vi planlægger medlemsmøde for valgenhederne Grenaa og Randers i starten af
2022 med deltagelse af bl.a. Jørn Rise.
Nyt underdirektør-område i Erhverv. RE (registrering og E-handel) med
hovedsæde i Frederikssund. Mia E. B. Hansen tiltræder 1. november som
underdirektør for registrering og e-handel i Erhverv.

Ringkøbing
Med nye og mindre skabe og skriveborde fungerer det o.k. med de 370 – 380 i de
nuværende bygninger, men skal der ansættes f.eks. 20 vikarer, da kan det blive
nødvendigt at finde lokaler på andre adresser end de nuværende.
Der har været afholdt et medlemsmøde med Jørn, Allan, Lene Höilund og
Charlotte. Der var stor tilslutning og en god drøftelse.
Aarhus
Et længe udskudt medlemsmøde med Thomas Mygind er afholdt med stor
medlemsdeltagelse, om bl.a. psykomotorik = reflekser, indlærte metoder, disse er
forskellige for eksempelvis Peter Plys og Æslet.
Storrum fungerer, der er dog små ændringer i form af indretning af garderober, og
vi drøfter adfærdsregler og dialog herom
Viborg – det nye skattecenter.
Der er 1. oktober åbnet et nyt skattecenter, hvor vi ved hjælp fra Charlotte og Britta
i opstartsfasen skal have valgt en lokal TR.
Skive
Der afholdes et medlemsmøde, den 03.11.21 – hvor også Viborg medlemmer vil
kunne deltage.
Struer
Der er foretaget sikkerhedscheck af bygninger, branddøre og vinduesafskærmninger, samt div. adgange.
Der er ikke mødelokaler til flere end 22 deltager, hvilket kan være et problem.
Næsten 100% virtuel enhed – prøveperiode på 3 år fra 01.10.2020.
Alle i enheden Persondata 7 har frivilligt givet samtykke, forsøget følges tæt,
medarbejdere kan med 1 måneds varsel opsige aftalen, fælles Teamsfrokostpause.
Se evt. mere på: Skattestyrelsen får en virtuel enhed (sharepoint.com)
5.

Dagsorden til HB-mødet den 25. oktober september 2021:
1. Velkomst

2. Godkendelse af referater
3. Gennemgang af repræsentantskabsmødet den 26. og 27. oktober 2021
4. Eventuelt
6. Bordet rundt – herunder evt.


Intet at bemærke

