AFTALE
mellem
Skatteministeriet
og
Dansk Told & Skatteforbund,
HK SKAT samt
Skatteministeriets AC Klub
om
deltidstjeneste i Skatteministeriet.

§ 1.
Tjenestetiden for deltidsansatte er som hovedregel mellem 15 og 36 timer ugentlig.

§ 2.
Deltidstjeneste bevilges kun til personale uden for ledelsesorganisationen.

§ 3.
Den daglige tjenestetid for deltidsansatte må placeres på en sådan måde, at den bedst muligt
imødekommer tjenestestedets arbejdskraftbehov.

§ 4.
Tilladelser til deltidstjeneste er normalt gældende indtil videre. Det kan imidlertid også bestemmes,
at en given tilladelse kun gælder i et nærmere begrænset tidsrum, hvorefter den ophæves.

§ 5.
Tilladelser til deltidstjeneste kan hvert år tages op til overvejelse i Koncerncentret/regionen.
Såfremt overvejelserne resulterer i, at Koncerncentret/regionen ønsker tilladelsen ophævet, har
medarbejderen krav på et varsel på mindst 6 måneder.
Stk 2. Indtræffer der væsentlige sociale ændringer for en medarbejder i den periode, en tilladelse er
bevilget, kan tilladelsen revurderes.
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§ 6.
Ved overvejelser om ændring af de givne tilladelser, jfr § 5, må der tages hensyn til den ansattes
samlede forhold, herunder helbredsmæssige og sociale forhold mv., samt i et vist omfang også til
alder.

§ 7.
Tilladelsen til deltidstjeneste besluttes lokalt.

§ 8.
De i §§ 3 og 5 nævnte forhold behandles i det relevante samarbejdsudvalg.

§ 9.
Aftalen omfatter ikke deltidstjeneste, der af helbredsmæssige grunde gives mod hel eller delvis
bibeholdelse af fuld løn, jfr § 5 i finansministeriets cirkulære af 19. marts 1992 om
statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom.

§ 10.
Denne aftale erstatter aftale af 20. december 2000 om deltidstjeneste i ToldSkat og kan opsiges med
3 måneders varsel fra én af aftalens parter.

§ 11.
Aftalen er gældende fra 1. januar 2011.

København, den 3. februar 2011
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