Forslag til ændring af

Vedtægter
for

Dansk Told & Skatteforbund
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Nuværende formulering

§ 4. Ind- og udmeldelse m.v.
Stk. 1.
Berettigede til optagelse som ordinært medlem er alle, for hvem forbundet i henhold til
gældende lovgivning og aftaler udøver forhandlingsretten.
Stk. 2.
Ved indmeldelse omfatter medlemskabet alle relevante dele af forbundet ud fra det pågældende medlems ansættelsessted eller stilling – såvel landsdækkende som regionale og lokale
dele jfr. § 5.
Indmeldelse skal ske skriftligt til forbundets sekretariat.
Stk. 3.
Alle med tilknytning til Skatteministeriet, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning, overenskomster og aftaler ikke kan udøve forhandlingsretten, samt nuværende og
tidligere ansatte i den offentlige og private sektor beskæftiget med told, skat, afgifter og
inddrivelse, kan på begæring optages som ekstraordinært medlem af forbundet.
Begæring om ekstraordinært medlemskab kan dog afvises, såfremt hovedbestyrelsen finder,
der er grund hertil.
Ansatte, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning, overenskomster og aftaler
ubetinget er tillagt forhandlingsretten, kan ikke optages som ekstraordinært medlem.
Ekstraordinært medlemskab berettiger ikke til faglig service og interessevaretagelse, der
knytter sig til aftale- og forhandlingsretten, men er på øvrige områder ligestillet med ordinært
medlemskab af forbundet.
Ekstraordinære medlemmer kan på anmodning efter beslutning i hovedbestyrelsen overføres
til ordinært medlemskab.
Stk. 4.
Udmeldelse skal ske skriftligt til forbundets sekretariat med en måneds varsel, medmindre
vedkommende overgår til anden stilling, som udelukker ham/hende fra at være medlem.
Stk. 5.
Medlemmer, der opnår ekstraordinær tjenestefrihed uden løn eller overgår til rådighedsløn,
overgår til ekstraordinært medlemskab under tjenestefriheden eller i rådighedslønsperioden,
med mindre vedkommende udmelder sig af forbundet.
Et medlem, der har barselsorlov, forældreorlov, opnår ekstraordinær tjenestefrihed med løn,
får orlov til tjeneste ved internationale myndigheder eller missioner med beskæftigelse indenfor told-, skatte-, afgifts- eller inddrivelsesområdet eller overgår til ansættelse i organisationer, forbundet er medlem af, fortsætter dog som ordinære medlemmer med mindre
vedkommende dokumenterer ordinært medlemskab af en anden forhandlingsberettiget organisation.
Trods reglerne i § 4, stk. 3 har ekstraordinære medlemmer, som er på rådighedsløn, ret til
faglig service og interessevaretagelse, der knytter sig til aftale- og forhandlingsretten i rådighedsperioden.
Stk. 6.
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Medlemmer, der afskediges fra en stilling, hvor forbundet i henhold til gældende lovgivning og
aftaler udøver forhandlingsretten, overgår ved afskedigelsen til Seniorkredsen, med mindre
de melder sig ud af forbundet.
Stk. 7.
Såfremt et medlem i henhold til nærværende vedtægter ikke længere er berettiget til medlemskab af forbundet, har medlemmet pligt til at orientere forbundets sekretariat om dette,
hvorefter han/hun betragtes som udmeldt af forbundet fra det tidspunkt, hvor betingelserne
for medlemskab ikke længere er til stede.
Medlemmet skal orientere sekretariatet, hvis nyt tjenestested medfører skifte af valgenhed jfr.
§ 5, stk. 3.
Stk. 8.
Et medlem, der er i restance med kontingent for tre måneder eller mere udmeldes automatisk
af forbundet. Ønsker vedkommende senere genoptagelse i forbundet, skal han/hun indbetale
kontingentrestancen, før begæringen om genoptagelse godkendes.
Stk. 9.
Udtræder et ordinært medlem af forbundet, eller er vedkommende udmeldt på grund af
restance eller ekskluderet, har han/hun intet krav på forbundet eller dets midler.
Ekstraordinære medlemmer og medlemmer af Seniorkredsen har intet krav på forbundets
midler.
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Ny formulering

§ 4. Ind- og udmeldelse m.v.
Stk. 1.
Berettigede til optagelse som ordinært medlem er alle, for hvem forbundet i henhold til
gældende lovgivning og aftaler udøver forhandlingsretten.
Stk. 2.
Ved indmeldelse omfatter medlemskabet alle relevante dele af forbundet ud fra det pågældende medlems ansættelsessted eller stilling – såvel landsdækkende som regionale og lokale
dele jfr. § 5.
Indmeldelse skal ske skriftligt til forbundets sekretariat.
Stk. 3.
Alle med tilknytning til Skatteministeriet, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning, overenskomster og aftaler ikke kan udøve forhandlingsretten, samt nuværende og
tidligere ansatte i den offentlige og private sektor beskæftiget med told, skat, afgifter og
inddrivelse, kan på begæring optages som ekstraordinært medlem af forbundet.
Begæring om ekstraordinært medlemskab kan dog afvises, såfremt hovedbestyrelsen finder,
der er grund hertil.
Ansatte, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning, overenskomster og aftaler
ubetinget er tillagt forhandlingsretten, kan ikke optages som ekstraordinært medlem.
Ekstraordinært medlemskab berettiger ikke til faglig service og interessevaretagelse, der
knytter sig til aftale- og forhandlingsretten, men er på øvrige områder ligestillet med ordinært
medlemskab af forbundet.
Ekstraordinære medlemmer kan på anmodning efter beslutning i hovedbestyrelsen overføres
til ordinært medlemskab.
Stk. 4.
Studerende på professionsbacheloruddannelsen i skat kan optages som studiemedlem.
Studiemedlemskab berettiger til rådgivning og faglig service omkring løn og ansættelsesretlige problemstillinger, der opstår under studiet – herunder i forbindelse med studiejob indenfor
det skattefaglige område.
Herudover giver studiemedlemskabet adgang til de medlemsfordele, der tilbydes forbundets
ekstraordinære medlemmer.
Efter dimission som professionsbachelor i skat overføres et studiemedlem automatisk med
mindre vedkommende melder sig ud af forbundet til ordinært medlemskab ved ansættelse
under Skatteministeriet – eller til ekstraordinært medlemskab ved ansættelse uden for
Skatteministeriets område.
Stk. 5.
Udmeldelse skal ske skriftligt til forbundets sekretariat med en måneds varsel, medmindre
vedkommende overgår til anden stilling, som udelukker ham/hende fra at være medlem.
Stk. 6.
Medlemmer, der opnår ekstraordinær tjenestefrihed uden løn eller overgår til rådighedsløn,
overgår til ekstraordinært medlemskab under tjenestefriheden eller i rådighedslønsperioden,
med mindre vedkommende udmelder sig af forbundet.
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Et medlem, der har barselsorlov, forældreorlov, opnår ekstraordinær tjenestefrihed med løn,
får orlov til tjeneste ved internationale myndigheder eller missioner med beskæftigelse indenfor told-, skatte-, afgifts- eller inddrivelsesområdet eller overgår til ansættelse i organisationer, forbundet er medlem af, fortsætter dog som ordinære medlemmer med mindre
vedkommende dokumenterer ordinært medlemskab af en anden forhandlingsberettiget organisation.
Trods reglerne i § 4, stk. 3 har ekstraordinære medlemmer, som er på rådighedsløn, ret til
faglig service og interessevaretagelse, der knytter sig til aftale- og forhandlingsretten i rådighedsperioden.
Stk. 7.
Medlemmer, der afskediges fra en stilling, hvor forbundet i henhold til gældende lovgivning og
aftaler udøver forhandlingsretten, overgår ved afskedigelsen til Seniorkredsen, med mindre
de melder sig ud af forbundet.
Stk. 8.
Såfremt et medlem i henhold til nærværende vedtægter ikke længere er berettiget til medlemskab af forbundet, har medlemmet pligt til at orientere forbundets sekretariat om dette,
hvorefter han/hun betragtes som udmeldt af forbundet fra det tidspunkt, hvor betingelserne
for medlemskab ikke længere er til stede.
Medlemmet skal orientere sekretariatet, hvis nyt tjenestested medfører skifte af valgenhed jfr.
§ 5, stk. 3.
Stk. 9.
Et medlem, der er i restance med kontingent for tre måneder eller mere udmeldes automatisk
af forbundet. Ønsker vedkommende senere genoptagelse i forbundet, skal han/hun indbetale
kontingentrestancen, før begæringen om genoptagelse godkendes.
Stk. 10.
Udtræder et ordinært medlem af forbundet, eller er vedkommende udmeldt på grund af
restance eller ekskluderet, har han/hun intet krav på forbundet eller dets midler.
Ekstraordinære medlemmer, studiemedlemmer og medlemmer af Seniorkredsen har intet
krav på forbundets midler.
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Nuværende formulering

§ 5. Forbundets opbygning
Stk. 1.
Forbundets øverste myndighed udøves af en kongres, der består af hovedbestyrelsens medlemmer og et antal delegerede, som er de valgte tillidsrepræsentanter jfr. § 11, stk. 2 samt
bestyrelsesmedlemmerne i Chefkredsen jfr. § 14, stk. 3. og bestyrelsesmedlemmer i Seniorkredsen jfr. § 15, stk. 8.
I de år, hvor der ikke afholdes ordinær kongres, afholdes møde i repræsentantskabet, jfr. § 8,
stk. 1.
Stk. 2.
Mellem kongressens møder ledes forbundets virksomhed af en hovedbestyrelse jfr. § 10.
Stk. 3.
De organisatoriske enheder under Skatteministeriet samt hver lokalitet i SKAT med mindst 25
medlemmer udgør en valgenhed i forbundet.
Som et appendiks til disse vedtægter udarbejder Hovedbestyrelsen en oversigt, som nærmere
angiver hvilke enheder og lokaliteter, der hører under de enkelte valgenheder – herunder også
enheder og lokaliteter, som ikke opfylder betingelsen om 25 medlemmer.
Valgenheden omfatter alle medlemmer, der organisatorisk hører til den pågældende enhed
under Skatteministeriet eller fysisk hører til på den pågældende lokalitet i SKAT uanset
medlemmernes organisatoriske tilknytning til SKATs forretningsområder.
Valgenhederne indgår i fire regionale kredse.


Dansk Told & Skatteforbund Kreds I (Nord) – der omfatter valgenheder ved lokaliteter
i SKAT, der er beliggende i Jylland nord for linjen Skjern – Brande – Hedensted.



Dansk Told & Skatteforbund Kreds II (Syd) – der omfatter valgenheder ved lokaliteter
i SKAT, der er beliggende i Jylland syd for linjen Skjern – Brande – Hedensted samt på
Fyn.



Dansk Told & Skatteforbund Kreds III (Øst) – der omfatter valgenheder ved lokaliteter
i SKAT, der er beliggende på Bornholm og Sjælland bortset fra valgenhederne i København.



Dansk Told & Skatteforbunds Kreds IV (Hovedstaden m.v.), der omfatter valgenheder
ved lokaliteter i SKAT, der er beliggende i København, samt valgenheder ved øvrige
enheder under Skatteministeriet (herunder Departementet, Intern Revision, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen samt Det Danske Klasselotteri A/S).

Dansk Told & Skatteforbunds Chefkreds omfatter alle medlemmer i chefniveauet.
Dansk Told & Skatteforbunds Seniorkreds omfatter alle ordinære medlemmer, som er fratrådt
deres stilling inden for det område, hvor forbundet i henhold til gældende lovgivning og aftaler
udøver forhandlingsretten, samt ekstraordinære medlemmer, der i øvrigt henføres til Seniorkredsen jfr. kredsens egne vedtægter.
I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen medlemmernes tilhørsforhold til en valgenhed eller en
kreds.
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Stk. 4.
Til varetagelse af de landsdækkende interesser for medlemmerne, som ikke varetages direkte
af forbundet, indgår forbundets valgte tillidsrepræsentanter i fire tillidsrepræsentantfora.


Tillidsrepræsentantforum Kundeservice – bestående af tillidsrepræsentanter, der organisatorisk er tilknyttet forretningsområdet Kundeservice i SKAT.



Tillidsrepræsentantforum Indsats – bestående af tillidsrepræsentanter, der organisatorisk er tilknyttet forretningsområdet Indsats i SKAT.



Tillidsrepræsentantforum Inddrivelse – bestående af tillidsrepræsentanter, der organisatorisk er tilknyttet forretningsområdet Inddrivelse i SKAT.



Tillidsrepræsentantforum Øvrige forretningsområder – bestående af tillidsrepræsentanter, der organisatorisk er tilknyttet de øvrige forretningsområder i SKAT samt øvrige
enheder under Skatteministeriet (herunder Departementet, Intern Revision, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen samt Det Danske Klasselotteri A/S).

I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen medlemmernes tilhørsforhold til tillidsrepræsentantforum.
Stk. 5.
Sker der i en kongresperiode ændringer i Skatteministeriets eller SKATs struktur, som nødvendiggør en ændring af forbundets interne struktur, kan hovedbestyrelsen træffe beslutning
om midlertidige foranstaltninger, der kan virke, indtil forbundets struktur kan ændres på
førstkommende ordinære eller ekstraordinære kongres.
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Ny formulering

§ 5. Forbundets opbygning
Stk. 1.
Forbundets øverste myndighed udøves af en kongres, der består af hovedbestyrelsens medlemmer og et antal delegerede, som er de valgte tillidsrepræsentanter jfr. § 11, stk. 2 samt
bestyrelsesmedlemmerne i Chefkredsen jfr. § 14, stk. 3 og bestyrelsesmedlemmer i Seniorkredsen jfr. § 15, stk. 8.
I de år, hvor der ikke afholdes ordinær kongres, afholdes møde i repræsentantskabet, jfr. § 8,
stk. 1.
Stk. 2.
Mellem kongressens møder ledes forbundets virksomhed af en hovedbestyrelse jfr. § 10.
Stk. 3.
De organisatoriske enheder under Skatteministeriet samt hver lokalitet i SKAT med mindst 25
medlemmer udgør en valgenhed i forbundet.
Som et appendiks til disse vedtægter udarbejder Hovedbestyrelsen en oversigt, som nærmere
angiver hvilke enheder og lokaliteter, der hører under de enkelte valgenheder – herunder også
enheder og lokaliteter, som ikke opfylder betingelsen om 25 medlemmer.
Valgenheden omfatter alle medlemmer, der organisatorisk hører til den pågældende enhed
under Skatteministeriet eller fysisk hører til på den pågældende lokalitet i SKAT uanset
medlemmernes organisatoriske tilknytning til SKATs forretningsområder.
Valgenhederne indgår i fire regionale kredse.


Dansk Told & Skatteforbund Kreds I (Nord) – der omfatter valgenheder ved lokaliteter
i SKAT, der er beliggende i Jylland nord for linjen Skjern – Brande – Hedensted.



Dansk Told & Skatteforbund Kreds II (Syd) – der omfatter valgenheder ved lokaliteter
i SKAT, der er beliggende i Jylland syd for linjen Skjern – Brande – Hedensted samt på
Fyn – herunder Spillemyndigheden.



Dansk Told & Skatteforbund Kreds III (Øst) – der omfatter valgenheder ved lokaliteter
i SKAT, der er beliggende på Bornholm og Sjælland bortset fra valgenhederne i København.



Dansk Told & Skatteforbunds Kreds IV (Hovedstaden m.v.), der omfatter valgenheder
ved lokaliteter i SKAT, der er beliggende i København, samt valgenheder ved øvrige
enheder under Skatteministeriet (herunder Departementet, Intern Revision, (Spillemyndigheden udgår) Skatteankestyrelsen samt Det Danske Klasselotteri A/S).

Dansk Told & Skatteforbunds Chefkreds omfatter alle medlemmer i chefniveauet.
Dansk Told & Skatteforbunds Seniorkreds omfatter alle ordinære medlemmer, som er fratrådt
deres stilling inden for det område, hvor forbundet i henhold til gældende lovgivning og aftaler
udøver forhandlingsretten, samt ekstraordinære medlemmer, der i øvrigt henføres til Seniorkredsen jfr. kredsens egne vedtægter.
I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen medlemmernes tilhørsforhold til en valgenhed eller en
kreds.
Stk. 4.
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Til varetagelse af de landsdækkende interesser for medlemmerne, som ikke varetages direkte
af forbundet, indgår forbundets valgte tillidsrepræsentanter i fire tillidsrepræsentantfora.


Tillidsrepræsentantforum Kundeservice – bestående af tillidsrepræsentanter, der organisatorisk er tilknyttet forretningsområdet Kundeservice i SKAT.



Tillidsrepræsentantforum Indsats – bestående af tillidsrepræsentanter, der organisatorisk er tilknyttet forretningsområdet Indsats i SKAT.



Tillidsrepræsentantforum Inddrivelse – bestående af tillidsrepræsentanter, der organisatorisk er tilknyttet forretningsområdet Inddrivelse i SKAT.



Tillidsrepræsentantforum Øvrige forretningsområder – bestående af tillidsrepræsentanter, der organisatorisk er tilknyttet de øvrige forretningsområder i SKAT samt øvrige
enheder under Skatteministeriet (herunder Departementet, Intern Revision, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen samt Det Danske Klasselotteri A/S).

I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen medlemmernes tilhørsforhold til tillidsrepræsentantforum.
Stk. 5.
Sker der i en kongresperiode ændringer i Skatteministeriets eller SKATs struktur, som nødvendiggør en ændring af forbundets interne struktur, kan hovedbestyrelsen træffe beslutning
om midlertidige foranstaltninger, der kan virke, indtil forbundets struktur kan ændres på
førstkommende ordinære eller ekstraordinære kongres.
Stk. 6.
Hovedbestyrelsen kan efter aftale med studiemedlemmerne træffe beslutning omkring studiemedlemmernes organisatoriske indplacering i forbundets struktur og herunder eventuel
repræsentation i relation til forbundets besluttende organer.
Hvis der træffes beslutning i hovedbestyrelsen om en formel struktur for den organisatoriske
indplacering af studiemedlemmerne eller om deres repræsentation i de besluttende organer,
skal beslutningen fremsættes som et forslag til ændring af forbundets vedtægter på førstkommende kongres.
Studiemedlemmerne har mulighed for at udpege en talsmand, der på deres vegne kan varetage dialogen med forbundet.
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Nuværende formulering

§ 11. Valgenhederne
Stk. 1.
Hver organisatoriske enhed under Skatteministeriet samt hver lokalitet i SKAT med mindst 25
medlemmer udgør en valgenhed jfr. § 5, stk. 3.
Medlemmerne ved den enkelte valgenhed beslutter, om valgenheden skal organiseres som en
egentlig lokalafdeling af forbundet med egne vedtægter og generalforsamling, eller om valg af
tillidsrepræsentanter sker på et medlemsmøde i valgenheden.
Sker valg af tillidsrepræsentanter på et medlemsmøde, skal medlemmerne i valgenheden
indkaldes til dette møde med mindst 14 dages varsel.
I forbindelse med indkaldelsen skal det fremgå, om der kan stemmes ved fuldmagt i forbindelse med valget samt i bekræftende fald, hvorledes disse fuldmagter skal afgives.
Kun ordinære medlemmer har stemmeret og er valgbare som tillidsrepræsentanter.
Stk. 2.
Valgenheden ledes af en bestyrelse, som udgøres af de tillidsrepræsentanter, der vælges på
generalforsamlingen eller ved medlemsmødet.
Valgenheden fastsætter selv valgperioden for tillidsrepræsentanterne, men der skal som
minimum foretages valg på generalforsamling eller medlemsmøde afholdt inden udgangen af
marts måned i de år, hvor Dansk Told & Skatteforbund afholder ordinær kongres.
• Valgenheder med til og med 50 ordinære medlemmer vælger en tillidsrepræsentant.
• Valgenheder med fra 51 og til og med 125 ordinære medlemmer vælger op til to tillidsrepræsentanter.
• Valgenheder med fra 126 og til og med 200 ordinære medlemmer vælger op til tre tillidsrepræsentanter.
• Valgenheder med fra 201 og til og med 300 ordinære medlemmer vælger op til fire tillidsrepræsentanter.
• Valgenheder med fra 301 og til og med 425 ordinære medlemmer vælger op til fem tillidsrepræsentanter.
• Valgenheder med 426 ordinære medlemmer og derover vælger op til seks tillidsrepræsentanter.
Ved valget af tillidsrepræsentanter tages udgangspunkt i valgenhedens antal ordinære
medlemmer pr. 1. januar i det år, hvor valget foretages.
Hvis medlemstallet pr. 1. januar i et år, hvor der ikke skal afholdes ordinært valg, har ændret
sig, så antallet af tillidsrepræsentanter, der kan vælges i valgenheden jfr. ovenfor, er ændret,
afholdes der et nyvalg gældende til næste ordinære valg på et medlemsmøde eller en generalforsamling inden udgangen af marts måned i det pågældende år.
Sker der i løbet af året til- eller afgang af mindst 25 medlemmer i valgenheden i forbindelse
med organisatoriske ændringer i Skatteministeriet eller SKAT, og denne til- eller afgang har
indflydelse på det antal tillidsrepræsentanter, der kan vælges i valgenheden, kan hovedbestyrelsen beslutte, at der skal ske ekstraordinært nyvalg af tillidsrepræsentanter i valgenheden gældende til næste ordinære valg.
Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der i valgenheder, hvor særlige geografiske eller organisatoriske forhold taler for det, kan vælges yderligere en tillidsrepræsentant under forudsætning af, at forbundets samlede antal tillidsrepræsentanter hermed ikke overstiger det antal
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tillidsrepræsentanter, som er aftalt med SKAT.
Der vælges ikke suppleanter. Såfremt en tillidsrepræsentant nedlægger sit mandat i løbet af
valgperioden eller mister sin valgbarhed, gennemføres der et suppleringsvalg gældende til
næste ordinære valg på et medlemsmøde eller en ekstraordinær generalforsamling senest en
måned efter tidspunktet for mandatnedlæggelsen.
Ved valgenheder med mere end en tillidsrepræsentant vælges der på generalforsamlingen
eller medlemsmødet en formand samt en næstformand for valgenheden. Valg af næstformand
kan dog også ske ved konstituering i valgenhedens bestyrelse.
Ved valgenheder med mere end en tillidsrepræsentant bør det ved valg af tillidsrepræsentanter tilstræbes, at der i videst muligt omfang sikres bredest mulig repræsentation af
medlemmerne, som er tilknyttet de forskellige forretningsområder.
De gennemførte valg skal snarest meddeles forbundets sekretariat, som foretager anmeldelse
af de valgte tillidsrepræsentanter overfor ledelsen.
Bestyrelsen for valgenheden kan konstituere sig med en sekretær.
Er det formanden, der nedlægger sit mandat, fungerer næstformanden, indtil der er gennemført nyvalg af formand.
Bestyrelsen for valgenheden arbejder i øvrigt efter en forretningsorden godkendt i forbundets
hovedbestyrelse.
Er valgenheden organiseret som en lokalafdeling med vedtægter, skal vedtægterne være i
overensstemmelse med forbundets vedtægter og indsendes til godkendelse i forbundets
hovedbestyrelse.
Stk. 3.
Valgenheden har ingen selvstændig økonomi, men er i økonomisk henseende en del af forbundets økonomi og regnskab.
Valgenheden kan indenfor rammer fastsat af kongressen og hovedbestyrelsen disponere over
et beløb til medlemsrettede aktiviteter.
Møde- og transportudgifter i forbindelse med valgenhedens virksomhed afholdes af Dansk
Told & Skatteforbund.
Stk. 4.
I det omfang der er uddelegeret forhandlingsret til valgenheden fra forbundet, varetages
denne af valgenhedens formand og forudsættes udøvet i nært samarbejde med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5.
Valgenhedens formand og bestyrelse skal repræsentere de tilsluttede medlemmer og varetage deres interesser over for ledelsen.
Stk. 6.
Valgenheden er berettiget til at anmode forbundet om nødvendig bistand i forbindelse med
varetagelse af medlemmernes interesser.
Stk. 7.
I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen en valgenheds myndighedsområde.
Stk. 8.
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Valgenhedens bestyrelse skal i sin virksomhed iagttage, at forbundets almene interesser ikke
anfægtes.
Stk. 9.
I bestyrelsen for den regionale kreds jfr. § 12, stk. 3 repræsenteres valgenheden af formanden
og i det omfang, der er valgt mere end en tillidsrepræsentant i valgenheden, tillige af
næstformanden.
Stk. 10.
Valgenhedens formand og bestyrelse skal informere medlemmerne om nyt fra forbundet.
Når medlemmer under valgenhedens område tager deres afsked eller flytter til et andet
tjenestested under Skatteministeriet, skal valgenheden meddele dette til forbundets sekretariat.
Stk. 11.
Hvis valgenheden på grund af medlemsnedgang når under 25 medlemmer, træffer hovedbestyrelsen beslutning om medlemmernes fremtidige tilknytning til en valgenhed i forbundet
samt om, hvorvidt der skal ske opløsning i henhold til valgenhedens vedtægter, hvis valgenheden er organiseret som en lokalafdeling.
Formand og evt. næstformand kan forblive medlem af kredsbestyrelsen indtil førstkommende
ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling i kredsen.
Hovedbestyrelsen træffer i forbindelse med opløsning af valgenheden, herunder i forbindelse
med organisatoriske ændringer i Skatteministeriet eller SKAT, beslutning om medlemmernes
fremtidige valgenhedstilknytning jfr. § 5, stk. 3.
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Ny formulering

§ 11. Valgenhederne
Stk. 1.
Hver organisatoriske enhed under Skatteministeriet samt hver lokalitet i SKAT med mindst 25
medlemmer udgør en valgenhed jfr. § 5, stk. 3.
Medlemmerne ved den enkelte valgenhed beslutter, om valgenheden skal organiseres som en
egentlig lokalafdeling af forbundet med egne vedtægter og generalforsamling, eller om valg af
tillidsrepræsentanter sker på et medlemsmøde i valgenheden.
Sker valg af tillidsrepræsentanter på et medlemsmøde, skal medlemmerne i valgenheden
indkaldes til dette møde med mindst 14 dages varsel.
I forbindelse med indkaldelsen skal det fremgå, om der kan stemmes ved fuldmagt i forbindelse med valget samt i bekræftende fald, hvorledes disse fuldmagter skal afgives.
Kun ordinære medlemmer har stemmeret og er valgbare som tillidsrepræsentanter.
Studiemedlemmer, der er i praktik på en lokalitet under valgenheden, tilknyttes valgenheden
i praktikperioden men er ikke valgbare som tillidsrepræsentanter i valgenheden.
Stk. 2.
Valgenheden ledes af en bestyrelse, som udgøres af de tillidsrepræsentanter, der vælges på
generalforsamlingen eller ved medlemsmødet.
Valgenheden fastsætter selv valgperioden for tillidsrepræsentanterne, men der skal som
minimum foretages valg på generalforsamling eller medlemsmøde afholdt inden udgangen af
marts måned i de år, hvor Dansk Told & Skatteforbund afholder ordinær kongres.
• Valgenheder med til og med 50 ordinære medlemmer vælger en tillidsrepræsentant.
• Valgenheder med fra 51 og til og med 125 ordinære medlemmer vælger op til to tillidsrepræsentanter.
• Valgenheder med fra 126 og til og med 200 ordinære medlemmer vælger op til tre tillidsrepræsentanter.
• Valgenheder med fra 201 og til og med 300 ordinære medlemmer vælger op til fire tillidsrepræsentanter.
• Valgenheder med fra 301 og til og med 425 ordinære medlemmer vælger op til fem tillidsrepræsentanter.
• Valgenheder med 426 ordinære medlemmer og derover vælger op til seks tillidsrepræsentanter.
Ved valget af tillidsrepræsentanter tages udgangspunkt i valgenhedens antal ordinære
medlemmer pr. 1. januar i det år, hvor valget foretages.
Hvis medlemstallet pr. 1. januar i et år, hvor der ikke skal afholdes ordinært valg, har ændret
sig, så antallet af tillidsrepræsentanter, der kan vælges i valgenheden jfr. ovenfor, er ændret,
afholdes der et nyvalg gældende til næste ordinære valg på et medlemsmøde eller en generalforsamling inden udgangen af marts måned i det pågældende år.
Sker der i løbet af året til- eller afgang af mindst 25 medlemmer i valgenheden i forbindelse
med organisatoriske ændringer i Skatteministeriet eller SKAT, og denne til- eller afgang har
indflydelse på det antal tillidsrepræsentanter, der kan vælges i valgenheden, kan hovedbestyrelsen beslutte, at der skal ske ekstraordinært nyvalg af tillidsrepræsentanter i valgenheden gældende til næste ordinære valg.
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Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der i valgenheder, hvor særlige geografiske eller organisatoriske forhold taler for det, kan vælges yderligere en tillidsrepræsentant under forudsætning af, at forbundets samlede antal tillidsrepræsentanter hermed ikke overstiger det antal
tillidsrepræsentanter, som er aftalt med SKAT.
Der vælges ikke suppleanter. Såfremt en tillidsrepræsentant nedlægger sit mandat i løbet af
valgperioden eller mister sin valgbarhed, gennemføres der et suppleringsvalg gældende til
næste ordinære valg på et medlemsmøde eller en ekstraordinær generalforsamling senest en
måned efter tidspunktet for mandatnedlæggelsen.
Ved valgenheder med mere end en tillidsrepræsentant vælges der på generalforsamlingen
eller medlemsmødet en formand samt en næstformand for valgenheden. Valg af næstformand
kan dog også ske ved konstituering i valgenhedens bestyrelse.
Ved valgenheder med mere end en tillidsrepræsentant bør det ved valg af tillidsrepræsentanter tilstræbes, at der i videst muligt omfang sikres bredest mulig repræsentation af
medlemmerne, som er tilknyttet de forskellige forretningsområder.
De gennemførte valg skal snarest meddeles forbundets sekretariat, som foretager anmeldelse
af de valgte tillidsrepræsentanter overfor ledelsen.
Bestyrelsen for valgenheden kan konstituere sig med en sekretær.
Er det formanden, der nedlægger sit mandat, fungerer næstformanden, indtil der er gennemført nyvalg af formand.
Bestyrelsen for valgenheden arbejder i øvrigt efter en forretningsorden godkendt i forbundets
hovedbestyrelse.
Er valgenheden organiseret som en lokalafdeling med vedtægter, skal vedtægterne være i
overensstemmelse med forbundets vedtægter og indsendes til godkendelse i forbundets
hovedbestyrelse.
Stk. 3.
Valgenheden har ingen selvstændig økonomi, men er i økonomisk henseende en del af forbundets økonomi og regnskab.
Valgenheden kan indenfor rammer fastsat af kongressen og hovedbestyrelsen disponere over
et beløb til medlemsrettede aktiviteter.
Møde- og transportudgifter i forbindelse med valgenhedens virksomhed afholdes af Dansk
Told & Skatteforbund.
Stk. 4.
I det omfang der er uddelegeret forhandlingsret til valgenheden fra forbundet, varetages
denne af valgenhedens formand og forudsættes udøvet i nært samarbejde med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5.
Valgenhedens formand og bestyrelse skal repræsentere de tilsluttede medlemmer og varetage deres interesser over for ledelsen.
Stk. 6.
Valgenheden er berettiget til at anmode forbundet om nødvendig bistand i forbindelse med
varetagelse af medlemmernes interesser.
Stk. 7.
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I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen en valgenheds myndighedsområde.
Stk. 8.
Valgenhedens bestyrelse skal i sin virksomhed iagttage, at forbundets almene interesser ikke
anfægtes.
Stk. 9.
I bestyrelsen for den regionale kreds jfr. § 12, stk. 3 repræsenteres valgenheden af formanden
og i det omfang, der er valgt mere end en tillidsrepræsentant i valgenheden, tillige af
næstformanden.
Stk. 10.
Valgenhedens formand og bestyrelse skal informere medlemmerne om nyt fra forbundet.
Når medlemmer under valgenhedens område tager deres afsked eller flytter til et andet
tjenestested under Skatteministeriet, skal valgenheden meddele dette til forbundets sekretariat.
Stk. 11.
Hvis valgenheden på grund af medlemsnedgang når under 25 medlemmer, træffer hovedbestyrelsen beslutning om medlemmernes fremtidige tilknytning til en valgenhed i forbundet
samt om, hvorvidt der skal ske opløsning i henhold til valgenhedens vedtægter, hvis valgenheden er organiseret som en lokalafdeling.
Formand og evt. næstformand kan forblive medlem af kredsbestyrelsen indtil førstkommende
ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling i kredsen.
Hovedbestyrelsen træffer i forbindelse med opløsning af valgenheden, herunder i forbindelse
med organisatoriske ændringer i Skatteministeriet eller SKAT, beslutning om medlemmernes
fremtidige valgenhedstilknytning jfr. § 5, stk. 3.
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Nuværende formulering

§ 12. Kreds I - IV (De regionale kredse)
Stk. 1.
Hver valgenhed jfr. § 11, stk. 1 indgår i en regional kreds jfr. § 5, stk. 3.
Kredsene fungerer som tillidsrepræsentanternes forum for sparring og erfaringsudveksling
med andre tillidsrepræsentanter på tværs af tilknytningen til forretningsområder – herunder
omkring tværgående landspolitiske forhold.
Stk. 2.
Kredsens øverste myndighed er ifølge de vedtægter, som fastsættes af kredsen, en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde, der afholdes én gang årligt.
Såfremt kredsen øverste myndighed er et repræsentantskab, er dette sammensat af medlemmerne af bestyrelserne for kredsens valgenheder jfr. § 11, stk. 2.
Ved valg og afstemninger på kredsens repræsentantskabsmøde stemmer repræsentanterne
på baggrund af medlemstal i den valgenhed, de repræsenterer, således at det samlede
stemmeantal for den pågældende lokalafdelings repræsentanter svarer til valgenhedens
medlemstal pr. 1. januar i det år, repræsentantskabsmødet afholdes.
Alene repræsentanter har stemmeret, men alle medlemmer i de valgenheder, der indgår i
kredsen, har ret til at møde op på kredsens repræsentantskabsmøde, hvor de har tale- og
forslagsret.
Kredsen fastsætter i øvrigt selv sine vedtægter, som dog skal indeholde regler for
- Afholdelse af årlig generalforsamling eller repræsentantskabsmøde.
- Valg af formand og næstformand. Valg af formand og næstformand skal ske i de år, hvor
forbundet afholder ordinær kongres og sker for en treårig periode.
Kredsens vedtægter skal være i overensstemmelse med forbundets vedtægter og skal indsendes til godkendelse i forbundets hovedbestyrelse.
Ved valg af formand og næstformand er kun tillidsrepræsentanter, der er valgt i en valgenhed
under kredsen, valgbar.
Ved valg af næstformand er tillidsrepræsentanter fra samme valgenhed som formanden kun
valgbar i det omfang, der ikke er kandidater fra andre valgenheder under kredsen.
De gennemførte valg skal snarest meddeles forbundets sekretariat.
Stk. 3.
Kredsen ledes af en bestyrelse, der består af kredsformanden, næstformanden samt formænd
og evt. næstformænd fra kredsens valgenheder jfr. 11, stk. 9.
Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden godkendt af forbundets hovedbestyrelse.
Stk. 4.
Kredsen har ingen selvstændig økonomi, men er i økonomisk henseende en del af forbundets
økonomi og regnskab.
Kredsen kan indenfor rammer fastsat af kongressen og hovedbestyrelsen disponere over et
beløb til medlemsrettede aktiviteter.
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Møde- og transportudgifter i forbindelse med kredsens virksomhed afholdes af Dansk Told &
Skatteforbund.
Stk. 5.
I det omfang der er uddelegeret forhandlingsret til kredsen fra forbundet, varetages denne af
kredsens formand og forudsættes udøvet i nært samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6.
Kredsens formand og bestyrelse skal repræsentere de tilsluttede medlemmer og varetage
deres interesser over for ledelsen.
Stk. 7.
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der sker en erfaringsudveksling blandt kredsens tillidsrepræsentanter på tværs af deres tilhørsforhold til forbundets forskellige tillidsrepræsentantfora.
I det omfang medlemmerne under et af SKATs forretningsområder ikke har valgt en tillidsrepræsentant ved en valgenhed, har kredens øvrige tillidsrepræsentanter et særligt ansvar
for, at de pågældende medlemmers interesser varetages og koordineres af tillidsrepræsentanter, der er tilknyttet tillidsrepræsentantfora for det pågældende forretningsområde.
Stk. 8.
Kredsen er berettiget til at anmode forbundet om nødvendig bistand i forbindelse med varetagelse af medlemmernes interesser.
Stk. 9.
I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen en kreds myndighedsområde.
Stk. 10.
Bestyrelsen for kredsen skal i sin virksomhed iagttage, at forbundets almene interesser ikke
anfægtes.
Stk. 11.
I hovedbestyrelsen repræsenteres kredsen af formanden med næstformanden som suppleant.
Kredsens repræsentant i hovedbestyrelsen kan dog ikke samtidig være valgt som formand for
et tillidsrepræsentantforum jfr. § 13, stk. 2. Hvis det er tilfældet, repræsenteres kredsen af
næstformanden, eller, hvis vedkommende også er formand for et tillidsrepræsentantforum, af
et andet kredsbestyrelsesmedlem udpeget af kredsbestyrelsen.
Såfremt formanden eller næstformanden i løbet af valgperioden nedlægger sit mandat eller
mister sin valgbarhed som følge af ikke opnået genvalg som tillidsrepræsentant i valgenheden, ændring af tjenestestilling eller tjenestested m.v., som betyder medlemskab af en
valgenhed under en anden kreds, indkaldes der i henhold til kredsens vedtægter snarest til en
ekstraordinær generalforsamling eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i kredsen.
Eneste punkt på dagsordenen er nyvalg til den ledige post.
Opstår der som konsekvens af valget ledighed på en anden post, kan der dog tillige foretages
nyvalg til den ledige post.
Valgene er gældende til næste ordinære valg jfr. § 12, stk. 2.
Stk. 12.
De valgte tillidsrepræsentanter i kredsens valgenheder udgør kredsens delegerede på for-
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bundets kongres og er kredsens repræsentanter på forbundets repræsentantskabsmøde.
Kredsen kan ikke udpege suppleanter for delegerede eller repræsentanter, som er forhindret
i at deltage i kongressen eller på repræsentantskabsmødet.
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Ny formulering

§ 12. Kreds I - IV (De regionale kredse)
Stk. 1.
Hver valgenhed jfr. § 11, stk. 1 indgår i en regional kreds jfr. § 5, stk. 3.
Kredsene fungerer som tillidsrepræsentanternes forum for sparring og erfaringsudveksling
med andre tillidsrepræsentanter på tværs af tilknytningen til forretningsområder – herunder
omkring tværgående landspolitiske forhold.
Stk. 2.
Kredsens øverste myndighed er ifølge de vedtægter, som fastsættes af kredsen, en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde, der afholdes én gang årligt inden udgangen af
september måned.
Såfremt kredsen øverste myndighed er et repræsentantskab, er dette sammensat af medlemmerne af bestyrelserne for kredsens valgenheder jfr. § 11, stk. 2.
Ved valg og afstemninger på kredsens repræsentantskabsmøde stemmer repræsentanterne
på baggrund af medlemstal i den valgenhed, de repræsenterer, således at det samlede
stemmeantal for den pågældende lokalafdelings repræsentanter svarer til valgenhedens
medlemstal pr. 1. januar i det år, repræsentantskabsmødet afholdes.
Alene repræsentanter har stemmeret, men alle medlemmer i de valgenheder, der indgår i
kredsen, har ret til at møde op på kredsens repræsentantskabsmøde, hvor de har tale- og
forslagsret.
Kredsen fastsætter i øvrigt selv sine vedtægter, som dog skal indeholde regler for
- Afholdelse af årlig generalforsamling eller repræsentantskabsmøde.
- Valg af formand og næstformand. Valg af formand og næstformand skal ske i de år, hvor
forbundet afholder ordinær kongres og sker for en treårig periode.
Kredsens vedtægter skal være i overensstemmelse med forbundets vedtægter og skal indsendes til godkendelse i forbundets hovedbestyrelse.
Ved valg af formand og næstformand er kun tillidsrepræsentanter, der er valgt i en valgenhed
under kredsen, valgbar.
Ved valg af næstformand er tillidsrepræsentanter fra samme valgenhed som formanden kun
valgbar i det omfang, der ikke er kandidater fra andre valgenheder under kredsen.
De gennemførte valg skal snarest meddeles forbundets sekretariat.
Stk. 3.
Kredsen ledes af en bestyrelse, der består af kredsformanden, næstformanden samt formænd
og evt. næstformænd fra kredsens valgenheder jfr. 11, stk. 9.
Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden godkendt af forbundets hovedbestyrelse.
Stk. 4.
Kredsen har ingen selvstændig økonomi, men er i økonomisk henseende en del af forbundets
økonomi og regnskab.
Kredsen kan indenfor rammer fastsat af kongressen og hovedbestyrelsen disponere over et
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beløb til medlemsrettede aktiviteter.
Møde- og transportudgifter i forbindelse med kredsens virksomhed afholdes af Dansk Told &
Skatteforbund.
Stk. 5.
I det omfang der er uddelegeret forhandlingsret til kredsen fra forbundet, varetages denne af
kredsens formand og forudsættes udøvet i nært samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6.
Kredsens formand og bestyrelse skal repræsentere de tilsluttede medlemmer og varetage
deres interesser over for ledelsen.
Stk. 7.
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der sker en erfaringsudveksling blandt kredsens tillidsrepræsentanter på tværs af deres tilhørsforhold til forbundets forskellige tillidsrepræsentantfora.
I det omfang medlemmerne under et af SKATs forretningsområder ikke har valgt en tillidsrepræsentant ved en valgenhed, har kredens øvrige tillidsrepræsentanter et særligt ansvar
for, at de pågældende medlemmers interesser varetages og koordineres af tillidsrepræsentanter, der er tilknyttet tillidsrepræsentantfora for det pågældende forretningsområde.
Stk. 8.
Kredsen er berettiget til at anmode forbundet om nødvendig bistand i forbindelse med varetagelse af medlemmernes interesser.
Stk. 9.
I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen en kreds myndighedsområde.
Stk. 10.
Bestyrelsen for kredsen skal i sin virksomhed iagttage, at forbundets almene interesser ikke
anfægtes.
Stk. 11.
I hovedbestyrelsen repræsenteres kredsen af formanden med næstformanden som suppleant.
Kredsens repræsentant i hovedbestyrelsen kan dog ikke samtidig være valgt som formand for
et tillidsrepræsentantforum jfr. § 13, stk. 2. Hvis det er tilfældet, repræsenteres kredsen af
næstformanden, eller, hvis vedkommende også er formand for et tillidsrepræsentantforum, af
et andet kredsbestyrelsesmedlem udpeget af kredsbestyrelsen.
Såfremt formanden eller næstformanden i løbet af valgperioden nedlægger sit mandat eller
mister sin valgbarhed som følge af ikke opnået genvalg som tillidsrepræsentant i valgenheden, ændring af tjenestestilling eller tjenestested m.v., som betyder medlemskab af en
valgenhed under en anden kreds, indkaldes der i henhold til kredsens vedtægter snarest til en
ekstraordinær generalforsamling eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i kredsen.
Eneste punkt på dagsordenen er nyvalg til den ledige post.
Opstår der som konsekvens af valget ledighed på en anden post, kan der dog tillige foretages
nyvalg til den ledige post.
Valgene er gældende til næste ordinære valg jfr. § 12, stk. 2.
Stk. 12.
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De valgte tillidsrepræsentanter i kredsens valgenheder udgør kredsens delegerede på forbundets kongres og er kredsens repræsentanter på forbundets repræsentantskabsmøde.
Kredsen kan ikke udpege suppleanter for delegerede eller repræsentanter, som er forhindret
i at deltage i kongressen eller på repræsentantskabsmødet.
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Nuværende formulering

§ 30. Godkendelse og ikrafttrædelse
Stk. 1.
Foranstående vedtægter er godkendt af kongressen på det stiftende møde, afholdt den 13.
januar 1993 på Hotel Nyborg Strand og senest ændret af kongressen på det ekstraordinære
møde den 23. oktober 2013 på Hotel Munkebjerg i Vejle.
Stk. 2.
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på den ekstraordinære kongres den
23. oktober 2013.
Ny formulering

§ 29. Godkendelse og ikrafttrædelse
Stk. 1.
Foranstående vedtægter er godkendt af kongressen på det stiftende møde, afholdt den 13.
januar 1993 på Hotel Nyborg Strand og senest ændret af kongressen på det ordinære møde
den 25. oktober 2017 på Hotel Nyborg Strand.
Stk. 2.
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på den ordinære kongres den 25.
oktober 2017.
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