Dansk Told & Skatteforbund

Beretning til NSO-mødet, Helsinki 2014
Tiden siden NSO-mødet i Billund i 2013 har på mange måder været en turbulent tid for de ansatte i
SKAT.
Dansk Told & Skatteforbund vil med denne beretning give et kort indblik i, hvad der er sket i løbet
af året.

Afskedigelser i SKAT
Den 17. juni 2013 varslede direktøren for SKAT, at der skulle ske afskedigelse af 375 medarbejdere
i SKAT senere på året.
Afskedigelserne var dels begrundet i, at SKATs lønsum var presset – dels at SKAT havde behov for
at rekruttere et antal medarbejdere med kompetencer, som ikke var til stede i organisationen.
Antallet af afskedigelser var fundet bl.a. med udgangspunkt i en konsulentanalyse af SKAT, som
konsulentfirmaet McKinsey gennemførte for Skatteministeriet og Finansministeriet i 2012.
Personaleorganisationerne protesterede kraftigt og henviste bl.a. til, at den reduktion af antallet af
ansatte, som politikerne havde forudsat, kunne opnås ved naturlig afgang. Men uden at det fik
afskedigelsesrunden taget af bordet.
Det lykkedes dog at få reduceret antallet af afskedigelser gennem aftaler om frivillige fratrædelser,
så det samlede antal afskedigelser ved varslingerne i november 2013 kom ned på 330. Af dem var
144 medlemmer af Dansk Told & Skatteforbund. 132 medarbejdere og 12 ledere.
Med den gennemførte afskedigelsesrunde har direktionen tilkendegivet, at de forventer, der ikke vil
komme yderligere afskedigelsesrunder i SKAT inden udgangen af 2017.

Forringede vilkår
Den socialdemokratisk ledede regering har siden sin tiltræden i 2011 haft fokus på såkaldt
”modernisering” af den offentlige sektor. Det har bl.a. betydet, at der køres en ret hård linje, hvor
aftaler, der gav medarbejderne favorable vilkår, er blevet opsagt.
I SKAT gennemførte Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet derfor en analyse, som viste,
at der var et effektiviserings- og besparelsespotentiale.
Tidligere var der f.eks. betalt frihed på grundlovsdag (5. juni), juleaftensdag og nytårsaftensdag,
men de aftaler blev opsagt i 2013. Grundlovsdag er nu en almindelig arbejdsdag, mens
juleaftensdag og nytårsaftensdag er lukkedage, hvor der er tvungen ferie.
Medlemmerne har heller ikke længere mulighed for at holde fri med løn den 1. maj.

Der har også været stor fokus på de aftaler, der var omkring arbejdstid – bl.a. den fleksaftale, der
gjorde det muligt for medarbejderne at tilrettelægge en fleksibel arbejdstid.
Det vil være for vidtgående at redegøre for de nye arbejdstidsaftaler her – blot konstatere, at
mulighederne for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse er blevet forringet for de fleste
medarbejdergrupper.
De generelle krav om besparelser betyder også, at det er meget stramt, hvad der bruges penge på i
SKAT i dag. Bl.a. har SKAT stoppet tilskuddet til kantiner – og derved lukket kantinerne – ved en
række adresser.

Ny lokalisering
Allerede i 2013 varslede SKATs direktion, at der også skulle ses på SKATs lokalisering rundt
omkring i landet. Også på dette område ville der kunne spares penge. Færre medarbejdere har brug
for færre kvadratmeter – og derfor arbejdede direktionen med en plan for samling af SKAT på færre
adresser.
Her medio maj er planen endnu ikke lagt frem for medarbejderne. Den ligger pt. i Skatteministeriet,
hvor politikerne endnu ikke har givet grønt lys for lokaliseringsplanen.
Rygter vil vide, at de nuværende ca. 30 adresser rundt omkring i landet skal reduceres til omkring
halvdelen – og mange politikere har interesse i at sætte et fingeraftryk på planen, da det handler om
statslige arbejdspladser.
Det er derfor endnu uvist, hvordan den fremtidige lokalisering af SKAT vil blive, men Dansk Told
& Skatteforbund frygter, at samlingen på markant færre adresser vil betyde, at en række
medlemmer får lang transport til jobbet – måske endda så langt, at eneste mulighed, hvis de vil
bevare jobbet, vil være at flytte bopæl.

Ny skatteminister – igen, igen
Ved en regeringsomdannelse i december 2013 rykkede skatteminister Holger K. Nielsen fra
Socialistisk Folkeparti til posten som udenrigsminister. Ny skatteminister blev Jonas Dahl – også
fra Socialistisk Folkeparti.
Han blev dog den minister, der indtil nu har rekorden som den skatteminister, der har siddet i
kortest tid – 53 dage – da Socialistisk Folkeparti trådte ud af regeringen i begyndelsen af februar i
år.
Ny minister blev Morten Østergaard fra Det Radikale Venstre.

Meget beskeden lønfremgang
Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2013 blev der aftalt, at de statsansattes lønninger ikke
skulle reguleres i 2013.

For 2014 blev det aftalt, at der skulle være en generel lønstigning pr. 1. april 2014 på 0,8%. Den
reguleringsordning, der i snart mange år har været på det offentlige område, som betyder, at
lønreguleringerne på det private arbejdsmarked også delvist slår igennem i lønningerne til de
offentlig ansatte forventedes også at betyde en beskeden stigning.
Da lønreguleringen blev opgjort i begyndelsen af 2014 viste det sig imidlertid, at den var negativ
med 0,39%. Et udtryk for, at lønningerne på det private arbejdsmarked er steget mindre end i den
statslige sektor.
Den generelle lønstigning i staten pr. 1. april 2014 blev derfor reduceret til beskedne 0,41%.
Forberedelserne til de kommende aftale- og overenskomstforhandlinger, som gennemføres i
begyndelsen af 2015, er allerede i gang. Der forventes endnu en gang meget vanskelige
forhandlinger på det statslige område, hvor finansministerens udgangspunkt givet vil være meget
beskedne lønstigninger med henvisning til, at den økonomiske krise i regeringens optik endnu ikke
er overstået. Samtidig kan det forventes, at de statsansattes ret til 29 minutters betalt frokostpause
pr. dag også vil komme under pres.

Ny struktur i forbundet
Som konsekvens af, at SKAT fik en ny organisationsstruktur i 2013, har Dansk Told &
Skatteforbund også fået en ny struktur, som blev vedtaget på en ekstraordinær kongres i oktober
2013.
Strukturen skal matche den struktur, der er i SKAT, som i dag har en landsdækkende organisation,
der er opdelt i forretningsområder. Forbundets struktur tager derfor nu både udgangspunkt i
forretningsområderne som i geografien.
Antallet af tillidsrepræsentanter er efter krav fra SKAT samtidig reduceret fra ca. 100 til ca. 70 i
dag. For Dansk Told & Skatteforbund har det dog været helt afgørende, at medlemmerne fortsat har
mulighed for at vælge mindst én tillidsrepræsentant på den adresse, hvor de er. Der skal være
nærhed, så medlemmerne har en tillidsrepræsentant tæt ved, når de har behov for det.
På den ekstraordinære kongres blev Seniorforeningen Told●Skat, som indtil da har været en
selvstændig forening, men hvor hovedparten af medlemmerne er pensionerede medlemmer af
Dansk Told & Skatteforbund, optaget som en del af forbundet.
Dansk Told & Skatteforbund afholder sin næste ordinære kongres i oktober 2014.

