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HK SKAT
På delegeretmødet i november 2012 afgik tidligere formand Inge Lise Frost og
tidligere næstformand Anne Bille . Ny formand er Ulla Fabricius og ny
næstformand er Aase Gjerlevsen. Vi har haft store udfordringer på
arbejdstidsområdet, ikke mindst for de medlemmer der arbejder i kontinuerlig
tjeneste. Der er ingen tvivl om at ledelsen i Skat strammer på alle de områder hvor
det er muligt. Arbejdsmiljøet har også været en stor opgave, dels på grund af
projekt job‐ og kompetencematch, hvor alle medarbejderne blev vurderet på
deres faglige kompetencer, og dels p.g.a. de store ændringer i skats struktur,
mange skal på sigt have nye ledere, flytte sig geografisk og måske have nye
arbejdsopgaver.
P.t. går meget af vores tid med at få vores struktur i HK SKAT til at matche den nye
struktur i Skat. Vi er ved at forhandle en ny TR‐struktur og nogle vilkår for
udførelsen af hvervet som TR i skat. Vi afholder en TR‐konference i August 2013,
hvor vi forventer at vores interne struktur falder på plads, og derefter skal der
afholdes valg af TR i de enkelte afdelinger.

Ny struktur i Skatteministeriet
Vi er især som en følge af skattekommisionssagen, igen blevet delt op i et
departement og en styrelse. Vi har fået ny departementschef og igen fået en
direktør for SKAT.
Derudover er Spillemyndigheden blevet en selvstændig enhed.
Der er også kommet ny struktur i Styrelsen SKAT, der nu er faldet endeligt på plads
pr. 1 april 2013. Dette betyder bl.a. at der nu er 3 store produktionsområder,

nemlig indsats, kundeservice og inddrivelse, derudover er der HR‐stab , Økomoni
og IT samlet centralt. Alle driftsafdelinger er blevet landsdækkende, en udfordring
for såvel medarbejdere som organisationerne.

Reduktion i lederstaben
Skat har netop i.f.m. med etableringen af den nye struktur foretaget en vurdering
af alle ledelseslag, der er reduceret i lederstaben såvel i toppen som på
funktionsleder niveau. I forhold til hvad vi tidligere har set er der sket betydelige
reduktioner i antallet af ledere.

Reduktioner/besparelser
Vi er stadig i gang med reduktioner af såvel årsværk som geografiske placeringer,
der skal inden 2016 reduceres yderligere 1000 årsværk og vi skal samles på færre
adresser, dette vil jo også blive en stor udfordring ikke mindst i provinsen.

OK 2013
Årets overenskomstforhandlinger afventer lige nu konflikten på lærerområdet –
det er meget spændende om de ender med at blive enige om et forlig eller om der
kommer et regeringsindgreb. Vi er en del af et større forlig på statens område.

