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§ 1. Forbundets navn og hjemsted
Stk. 1.
Forbundets navn er "DANSK TOLD & SKATTEFORBUND"
Stk. 2.
Forbundets hjemsted er Københavns Kommune.
Stk. 3.
Forbundet er dannet den 13. januar 1993 ved en sammenlægning af Dansk Told & Skatteforbund (stiftet den 19. april 1990) og Statsskatteforvaltningens Tjenestemandsorganisation
(stiftet den 11. juni 1899).
Dansk Told & Skatteforbund af 19. april 1990 blev dannet ved en sammenlægning af Den
danske Toldetats Forening (stiftet 22. marts 1894) og Dansk Toldtjenestemands Forbund
(stiftet den 19. august 1904).
Stk. 4.
Forbundet er tilsluttet "Statstjenestemændenes Centralorganisation 10" (CO 10) og derigennem Hovedorganisationen FTF. Forbundet er en partipolitisk uafhængig organisation og
yder ikke tilskud til politiske partier.

§ 2. Forbundets formål
Stk. 1.
Forbundet har til formål:
at virke som faglig landsorganisation for medlemmerne,
at varetage medlemmernes interesser i lønnings-, ansættelses-, arbejds-, pensions- og uddannelsesforhold,
at udøve forhandlingsretten på medlemmernes vegne, således som denne er fastlagt i gældende lovgivning og aftaler,
at varetage medlemmernes faglige interesser samt sociale interesser i relation til arbejdet,
at virke for udviklingen af fagligheden og faget - alene eller i samarbejde med eksterne parter,
at fremme og styrke samarbejdet mellem forbundets medlemmer,
at fremme samarbejdet med andre faglige organisationer i ind- og udland,
at sikre medlemmerne goder og fordele ved samarbejde med eksterne parter,
at tilbyde valgfrie service-, konsulent-, uddannelses- og formidlingsydelser til medlemmer og
andre organisationer på forretningsmæssige vilkår - alene eller i samarbejde med eksterne
parter.

§ 3. Medlemmernes pligter
Stk. 1.
Det er ethvert medlems pligt at arbejde for og værne om forbundets interesser, samt ved god
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kollegial og social optræden at fremme det indbyrdes gode forhold.
Stk. 2.
Et medlem, der efter hovedbestyrelsens skøn udviser ukollegial optræden eller på anden måde
misligholder sine medlemspligter, kan ekskluderes af forbundet, når mindst 3/4 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Forinden eksklusion finder sted, skal vedkommende have adgang til at udtale sig over for hovedbestyrelsen.
Eksklusionen skal desuden behandles på den førstkommende kongres eller repræsentantskabsmøde, hvor der skal gives det pågældende medlem lejlighed til personligt at fremkomme
med sine synspunkter. I mellemtiden er vedkommendes medlemsret suspenderet, og for den
tid betaler han/hun ikke kontingent.

§ 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
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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.
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.

§ 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 Seni-
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orkredsen 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, 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.
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.
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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.

§ 6. Ordinær kongres
Stk. 1.
Kun kongressen kan godkende eller ændre forbundets vedtægter.
Stk. 2.
Ordinær kongres afholdes hvert 3. år og almindeligvis i oktober måned.
Stk. 3.
Hovedbestyrelsen fremsætter forslag til dagsorden og fastsætter tidspunkt og sted for kongressens afholdelse, hvilket bekendtgøres gennem det medlemsblad, som udkommer senest
to måneder før kongressen.
Stk. 4.
På den ordinære kongres behandles alle sager vedrørende forbundets virksomhed, herunder
regnskab og budget. Endvidere behandles alle forslag, der fremsættes af hovedbestyrelsen,
valgenhederne, tillidsrepræsentantfora, kredsene eller af medlemmerne. Endelig foretages
valg til forbundets forskellige tillidsposter.
Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på kongressen, skal i motiveret form være indsendt til forbundets sekretariat senest 1. september.
Stk. 6.
Hovedbestyrelsens medlemmer kan ikke vælges som delegerede, men har pligt til at deltage
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på kongressen og har dér tale- og forslagsret i alle spørgsmål samt stemmeret i alle sager.
Stk. 7.
Indkaldelse af de delegerede til ordinær kongres skal ske inden 1. juli og ved skriftlig meddelelse fra forbundets sekretariat til hver enkelt delegeret.

§ 7. Ekstraordinær kongres
Stk. 1.
Ekstraordinær kongres afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
tre valgenheder, et tillidsrepræsentantforum eller en kreds skriftligt fremsætter ønske derom,
og samtidigt meddeler hovedbestyrelsen hvilke sager, der ønskes behandlet.
Chefkredsen kan alene indkalde til en ekstraordinær kongres med behandling af spørgsmål,
hvor alle delegerede har stemmeret jfr. § 9, stk. 7, samt personvalg jfr. § 15.
Seniorkredsen kan alene indkalde til en ekstraordinær kongres med behandling af spørgsmål,
som har betydning for Seniorkredsens medlemmer og hvor kredsens hovedbestyrelsesmedlem og delegerede har stemmeret jfr. 9, stk. 7.
Stk. 2.
Ved afholdelse af ekstraordinær kongres gælder de til den sidst afholdte ordinære kongres
valgte delegeredes mandater.
Stk. 3.
Ekstraordinær kongres indvarsles mindst 14 dage forud og i øvrigt på samme måde som den
ordinære kongres. Dog er der ikke krav til bekendtgørelse i medlemsbladet, såfremt dette af
tidsmæssige grunde ikke er muligt.
Den ekstraordinære kongres kan kun behandle sager, som er optaget på dagsordenen og
eventuelt foretage fornødne valg.
Stk. 4.
For så vidt ovennævnte tidsfrister undtagelsesvis ikke kan overholdes, kan hovedbestyrelsen
telefonisk eller via elektronisk post indkalde de kongresdelegerede uden bestemt varsel.
Forhandlingssagen skal anføres samtidig med indkaldelsen.
Ved brug af elektronisk post skal hovedbestyrelsen tage skridt til at sikre at alle kongresdelegerede modtager indkaldelsen.

§ 8. Repræsentantskabet
Stk. 1.
I de år, hvor der ikke afholdes ordinær kongres afholdes ordinært møde i repræsentantskabet
almindeligvis inden udgangen af oktober måned.
Stk. 2.
Hovedbestyrelsen fremsætter forslag til dagsorden og fastsætter tidspunkt og sted for repræsentatskabsmødets afholdelse. Dagsorden offentliggøres i medlemsbladet inden repræsentantskabsmødet.
Stk. 3.
På det ordinære møde i repræsentantskabet behandles forslag til nødvendige justeringer af
forbundets overordnede politik samt foreløbig godkendelse af det senest aflagte regnskab for
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forbundet.
Endvidere behandles alle forslag, der fremsættes af hovedbestyrelsen og af valgenhederne,
tillidsrepræsentantfora, kredsene eller af medlemmerne - dog ikke spørgsmål, som i henhold
til vedtægterne alene kan behandles på forbundets kongres.
Ved mandatnedlæggelse jfr. § 20, stk. 2 kan repræsentantskabet fortage nyvalg til posterne
som formand og næstformand for et tillidsrepræsentantforum samt koordinerende tillidsrepræsentanter for afdelingerne jfr. 13, stk. 2.
Stk. 4.
Forslag, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal i motiveret form være indsendt til
forbundets sekretariat senest en måned før mødets afholdelse.
Stk. 5.
Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen samt et antal repræsentanter for kredsene,
som er identisk med de delegerede jfr. § 5, stk. 1.
Stk. 6.
Indkaldelse af repræsentanterne til ordinært møde i repræsentantskabet skal ske mindst to
måneder forud for mødets afholdelse ved skriftlig meddelelse fra forbundets sekretariat til
hver enkelt repræsentant.

§ 9. Beslutningsdygtighed, afstemninger m.v.
Stk. 1.
Enhver kongres eller repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtig, når indvarslingen og
dagsordenen er bekendtgjort på lovlig måde.
Stk. 2.
Ved mødets begyndelse vedtager kongressen eller repræsentantskabsmødet sin forretningsorden og vælger dirigent(er) og mødesekretær(er).
Stk. 3.
Kun personligt mødte delegerede eller repræsentanter har stemmeret.
Stk. 4.
Ændring af forbundets vedtægter kan kun vedtages af et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede på en kongres.
Medmindre andet er bestemt i vedtægterne eller af kongressen eller repræsentantskabet,
afgøres alle øvrige sager med simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens
stemme afgørende.
Stk. 5.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men hvis mindst 5 delegerede eller repræsentanter kræver det, foretages afstemning ved navneopråb eller skriftligt.
Afstemning i forbindelse med personvalg foregår dog skriftligt, såfremt det begæres af mindst
én delegeret eller repræsentant.
De delegerede eller repræsentanterne har pligt til at stemme for eller imod ved afstemninger,
der foregår ved håndsoprækning eller navneopråb.
Stk. 6.
Ethvert spørgsmål eller forslag, som ikke angår vedtægtsændringer, kan kongressen, forinden
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afstemning har fundet sted, med mindst 1/3 af de fremmødte stemmer vedtage at henvise til
endelig afgørelse ved skriftlig afstemning blandt alle forbundets medlemmer.
Når en sådan landsafstemning eventuelt er vedtaget, foretager kongressen efterfølgende en
vejledende afstemning om selve spørgsmålet eller forslaget.
Er det vedtaget at henvise valget af forbundsformand, formand eller næstformand for et
tillidsrepræsentantforum eller en koordinerende tillidsrepræsentant for en afdeling til landsafstemning, skal kongressen dog ikke foretage vejledende afstemning.
Ved landsafstemninger om valg af formand eller næstformand for et tillidsrepræsentantforum
eller en koordinerende tillidsrepræsentant for en afdeling har kun ordinære medlemmer, som
er tilknyttet det pågældende forretningsområde eller den pågældende afdeling, stemmeret.
Stk. 7.
Beretningen deles op i 5 afsnit:
et hvor alle delegerede eller repræsentanter har stemmeret,
et hvor alle delegerede og repræsentanter med undtagelse af Seniorkredsens og Chefkredsens
delegerede eller repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlemmer har stemmeret, og
et hvor alle delegerede og repræsentanter med undtagelse af Seniorkredsens delegerede eller
repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlem har stemmeret, og
et hvor alle delegerede og repræsentanter med undtagelse af Chefkredsens delegerede eller
repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlem har stemmeret, og
et hvor alene Chefkredsens delegerede eller repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlem
har stemmeret.
Stk. 8.
Ved afstemninger om forslag har Seniorkredsens delegerede eller repræsentanter alene
stemmeret vedrørende forslag, der har betydning for Seniorkredsens medlemmer.
Stk. 9.
Ethvert ordinært eller ekstraordinært medlem har møde- og taleret, men ikke stemmeret på
kongressen eller repræsentantskabsmødet.
Stk. 10.
Kongressens forhandlinger optages på lydbånd, der arkiveres. Såfremt båndoptagelse ikke
kan finde sted føres en forhandlingsprotokol, som medunderskrives af mødets dirigent(er).
Stk. 11.
Mødets sekretær(er) udfærdiger et referat af kongressens eller repræsentantskabets forhandlinger, som offentliggøres efter godkendelse af mødets dirigent(er).
En kortfattet omtale af kongressens eller repræsentantskabets forhandlinger og resultatet af
afstemningerne skal offentliggøres i medlemsbladet eller på anden måde snarest efter mødet.

§ 10. Hovedbestyrelsen
Stk. 1.
Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden, chefkredsformanden, seniorkredsformanden, formændene for de fire tillidsrepræsentantfora jfr. § 13, stk. 2 samt formændene for
Kreds I - IV jfr. § 12, stk. 2.
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Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand jfr. § 17, stk. 1.
Seniorkredsformanden deltager alene i de hovedbestyrelsesmøder, hvor kredsformanden i
samråd med forbundsformanden vurderer, at der er emner på dagsordenen, der har betydning for Seniorkredsens medlemmer.
Formænd for permanente udvalg nedsat af hovedbestyrelsen kan efter behov tilkaldes og
deltage i hovedbestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.
Stk. 2.
Hovedbestyrelsen har pligt til at påse, at forbundets arbejde foregår i overensstemmelse med
forbundets vedtægter, samt at de af kongressen eller repræsentantskabet vedtagne beslutninger fremmes eller bringes til udførelse.
Stk. 3.
Snarest efter den ordinære kongres sammenkalder formanden til et konstituerende møde.
Stk. 4.
Ordinært møde i hovedbestyrelsen afholdes mindst hver anden måned.
Stk. 5.
Ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen afholdes, når formanden finder det påkrævet, eller
når mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer i motiveret form fremsætter ønske derom.
Stk. 6.
Er et hovedbestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, kan det
pågældende tillidsrepræsentantforum eller den pågældende kreds lade sig repræsentere ved
en stedfortræder.
Stk. 7.
Formanden leder hovedbestyrelsens møder, der er beslutningsdygtige, når mindst 2/3 af
hovedbestyrelsens medlemmer er mødt.
Stk. 8.
Ved afstemninger i hovedbestyrelsen har de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer
bortset fra Seniorkredsens hovedbestyrelsesmedlem pligt til at stemme for eller imod. Alle
beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme
udslagsgivende.
Seniorkredsens hovedbestyrelsesmedlem har alene ret og pligt til at stemme i sager, der har
betydning for Seniorkredsens medlemmer.
I sager, der ikke angår chefniveauet, kan Chefkredsens hovedbestyrelsesmedlem undlade at
stemme.
Stk. 9.
Sager, der af formanden anses for egnede dertil eller ikke kan udsættes til et kommende
møde, afgives enten til skriftlig forhandling mellem hovedbestyrelsens medlemmer, eller til
hovedbestyrelsens behandling ved afholdelse af et telefonmøde.
Stk. 10.
De nærmere bestemmelser om forretningsgangen inden for hovedbestyrelsen kan fastsættes
i en forretningsorden.
Stk. 11.
Hovedbestyrelsen er berettiget til i alle spørgsmål vedrørende forbundet at henvende sig til
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ethvert medlem af forbundet, og kan desuden tilkalde medlemmer som sagkyndige for specielle tjenesteområder eller stillinger m.v.
Stk. 12.
Hovedbestyrelsesmødets forhandlinger refereres i et hovedbestyrelsesreferat, i hvilken ethvert hovedbestyrelsesmedlem kan forlange en afstemning optaget, ledsaget af en kort
motivering. Afskrift af hovedbestyrelsesreferatet udsendes efter hvert møde til hovedbestyrelsens medlemmer. Originalreferatet underskrives efter godkendelse på førstkommende
hovedbestyrelsesmøde og offentliggøres herefter.
Stk. 13.
Et spørgsmål, der ikke kan afvente behandling på en ordinær kongres eller et ordinært repræsentantskabsmøde - og som hovedbestyrelsen ikke skønner skal behandles på en ekstraordinær kongres eller på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde - kan hovedbestyrelsen beslutte at sende til landsafstemning blandt medlemmerne.

§ 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.
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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
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.
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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.
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.

§ 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 gene-
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ralforsamling 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
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.
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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 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.

§ 13. Tillidsrepræsentantfora
Stk. 1.
Forbundets tillidsrepræsentanter valgt i valgenhederne indgår i følgende tillidsrepræsentantfora:


Tillidsrepræsentantforum Kundeservice – bestående af tillidsrepræsentanter, der or-
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ganisatorisk 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 (Departementet, Intern Revision, Spillemyndigheden,
Skatteankestyrelsen samt Det Danske Klasselotteri A/S).

I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen tillidsrepræsentanternes tilhørsforhold til tillidsrepræsentantforum.
Stk. 2.
Tillidsrepræsentantforum ledes af en bestyrelse, som vælges på forbundets kongres blandt de
tillidsrepræsentanter, som organisatorisk er tilknyttet det forretningsområde, som tillidsrepræsentantforum er relateret til.
Alene delegerede samt hovedbestyrelsesmedlemmer med organisatorisk tilknytning til det
pågældende forretningsområde, bortset fra delegerede fra Chefkredsen, har stemmeret ved
valg til bestyrelsen for tillidsrepræsentantforum.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand samt en koordinerende tillidsrepræsentant
for hver af forretningsområdets afdelinger.
Kandidatlister til valg til bestyrelsens poster skal være forbundet i hænde senest 4 uger inden
kongressen. Kandidatlister skal være forsynet med skriftligt tilsagn fra den opstillede samt
være underskrevet af 3 andre ordinære medlemmer, der organisatorisk er tilknyttet forretningsområdet. Kandidatnavne skal bekendtgøres ved meddelelse til medlemmerne senest 3
uger inden kongressen.
Næstformanden varetager formandens opgaver, når denne er forhindret.
I det omfang, der ikke er valgt en tillidsrepræsentant i en afdeling, kan kongressen udpege
formanden eller en af de øvrige tillidsrepræsentanter i tillidsrepræsentantforum til at varetage
funktionen som koordinerende tillidsrepræsentant for medlemmerne i relation til ledelsen for
den pågældende afdeling.
Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden godkendt af forbundets hovedbestyrelse.
Stk. 3.
Tillidsrepræsentantforum har ingen selvstændig økonomi, men er i økonomisk henseende en
del af forbundets økonomi og regnskab.
Tillidsrepræsentantforum kan indenfor rammer fastsat af kongressen og hovedbestyrelsen
disponere over et beløb til medlemsrettede aktiviteter.
Møde- og transportudgifter i forbindelse med tillidsrepræsentantforums virksomhed afholdes
af Dansk Told & Skatteforbund.
Stk. 4.
I det omfang der er uddelegeret forhandlingsret til tillidsrepræsentantforum fra forbundet,
varetages denne af tillidsrepræsentantforummets formand, som er fællestillidsrepræsentant i
relation til det pågældende forretningsområde. Forhandlingsretten forudsættes udøvet i nært
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samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5.
Tillidsrepræsentantforummets formand og bestyrelse skal repræsentere de tilsluttede medlemmer og varetage deres interesser over for ledelsen i forretningsområdet samt de tilknyttede afdelinger.
Stk. 6.
Bestyrelsen for et tillidsrepræsentantforum er ansvarlig for, at der sker en erfaringsudveksling
blandt de tilknyttede tillidsrepræsentanter på tværs af deres tilhørsforhold til valgenheder og
kredse.
Bestyrelsen skal sikre, at den uddelegerede aftale- og forhandlingsret på et tillidsrepræsentantforums område varetages, så alle forbundets medlemmer, der organisatorisk er tilknyttet
det forretningsområde, som et tillidsrepræsentantforum dækker, bliver varetaget uden
hensyn til deres geografiske placering.
Stk. 7.
Et tillidsrepræsentantforum er berettiget til at anmode forbundet om nødvendig bistand i
forbindelse med varetagelse af medlemmernes interesser.
Stk. 8.
I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen et tillidsrepræsentantforums myndighedsområde
herunder hvilke medlemmer, der er omfattet af den aftale- og forhandlingsret, der er delegeret til kredsens formand og bestyrelse.
Stk. 9.
Bestyrelsen for et tillidsrepræsentantforum skal i sin virksomhed iagttage, at forbundets
almene interesser ikke anfægtes.
Stk. 10.
I hovedbestyrelsen repræsenteres et tillidsrepræsentantforum af formanden med næstformanden som suppleant.

§ 14. Chefkredsen
Stk. 1.
I chefkredsanliggender tegnes forbundet af forbundets formand og formanden for Chefkredsen i forening. Aftaler indgået på chefområdet skal endvidere forelægges til godkendelse
i hovedbestyrelsen.
Stk. 2.
Chefkredsen bestemmer selv sin organisationsform og ledes og arbejder efter særlige af den
selv fastsatte vedtægter, som, hvad angår kredsens myndighedsområde og forretningsgang,
skal være i overensstemmelse med nærværende vedtægter.
Stk. 3.
Kredsen ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning fastsættes i kredsens vedtægter, som
skal indeholde regler for valg af kredsformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt revisorer m.v.
Stk. 4.
Transportudgifter i forbindelse med Chefkredsens virksomhed afholdes af Dansk Told &
Skatteforbund.
Stk. 5.
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Det er kredsbestyrelsens opgave at virke som et koordinerende led, dels inden for eget
medlemsområde, dels i forholdet til side- og overordnede instanser i forbundet.
Stk. 6.
Kredsbestyrelsen skal i sin virksomhed iagttage, at forbundets almene interesser ikke anfægtes.
Stk. 7.
I hovedbestyrelsen repræsenteres Chefkredsen af kredsens formand.
Stk. 8.
Kredsbestyrelsens medlemmer 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.

§ 15. Seniorkredsen
Stk. 1.
I anliggender, der alene vedrører Seniorkredsens medlemmer, tegnes forbundet af Seniorkredsens formand. Aftaler indgået af Seniorkredsen på kredsens område skal dog forelægges
til orientering i hovedbestyrelsen.
Stk. 2.
Seniorkredsen bestemmer selv sit navn og sin organisationsform og ledes og arbejder efter
særlige af den selv fastsatte vedtægter, som, hvad angår kredsens myndighedsområde og
forretningsgang, skal være i overensstemmelse med nærværende vedtægter.
Stk. 3.
Kredsen ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning fastsættes i kredsens vedtægter, som
skal indeholde regler for valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt revisorer m.v.
Stk. 4.
Kredsens vedtægter skal desuden indeholde regler for indstilling og valg af kongresdelegerede
og repræsentanter m.v.
Stk. 5.
Det er kredsbestyrelsens opgave at virke som et koordinerende led, dels inden for eget
medlemsområde, dels i forholdet til side- og overordnede instanser i forbundet.
Stk. 6.
Kredsbestyrelsen skal i sin virksomhed iagttage, at forbundets almene interesser ikke anfægtes.
Stk. 7.
I hovedbestyrelsen repræsenteres Seniorkredsen af kredsens formand.
Stk. 8.
Kredsbestyrelsens medlemmer – bortset fra suppleanter – udgør kredsens delegerede på
forbundets kongres og er kredsens repræsentanter på forbundets repræsentantskabsmøde.
Kredsen kan alene udpege suppleanter for delegerede eller repræsentanter, som er forhindret
i at deltage i kongressen eller på repræsentantskabsmødet, blandt suppleanterne til kredsbestyrelsen.

18

§ 16. Forbundets formand
Stk. 1.
Forbundets formand vælges på den ordinære kongres. Kongressen kan dog vedtage at henvise valget af formand til landsafstemning, jfr. § 9, stk. 6.
Henvises valget af formand til landsafstemning, har alene ordinære medlemmer af forbundet,
bortset fra ordinære medlemmer af Seniorkredsen, stemmeret ved landsafstemningen.
Kun ordinære medlemmer af forbundet, bortset fra medlemmer af Seniorkredsen, kan vælges
som formand.
Kandidatlister til formandsposten skal være forbundet i hænde senest 4 uger inden kongressen. Kandidatlister skal være forsynet med skriftligt tilsagn fra den opstillede samt være
underskrevet af 5 andre ordinære medlemmer. Kandidatnavne skal bekendtgøres ved meddelelse til medlemmerne senest 3 uger inden kongressen.
Stk. 2.
Formanden forestår ledelsen af forbundets daglige forretninger og varetager i øvrigt forbundets interesser i overensstemmelse med kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger.
Stk. 3.
Formanden repræsenterer og tegner forbundet udadtil.

§ 17. Forbundets næstformand
Stk. 1.
Forbundets næstformand konstitueres af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer på
førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter afholdelse af en ordinær kongres.
Chefkredsens formand og formanden for Seniorkredsen er ikke valgbare som forbundets
næstformand.
Stk. 2.
Næstformanden varetager formandens funktioner, når denne er forhindret.
Stk. 3.
Afgår formanden varigt, fungerer næstformanden til næste kongres, jfr. dog § 20, stk. 1.

§ 18. Forbundets sekretariat
Stk. 1.
Forbundets administration - og herunder regnskabsfunktionen - varetages af et sekretariat.
Stk. 2.
Sekretariatet ledes af forbundsformanden. Hovedbestyrelsen fastsætter sekretariatets bemanding og organisering.
Stk. 3.
De faglige sekretærer samt de kontorfaglige medarbejdere ansættes af hovedbestyrelsen
efter indstilling fra formanden og næstformanden.
Stk. 4.
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Sekretariatets lokalisering bestemmes af hovedbestyrelsen.

§ 19. Forbundets revisorer
Stk. 1.
På hver ordinær kongres vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Stk. 2.
Revisorerne skal påse, at forbundets økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med
vedtægterne og de af kongressen, repræsentantskabet eller hovedbestyrelsen trufne beslutninger.
Stk. 3.
Revisorerne er pligtige til at gennemføre revisionen efter en af hovedbestyrelsen vedtaget
revisionsinstruks. Bemærkninger i anledning af kasseeftersyn og revision skal indføres i
forbundets revisionsprotokol og meddeles på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
Stk. 4.
Revisorerne er desuden pligtige til at revidere de af sekretariatet udarbejdede årsregnskaber.
Bemærkninger i anledning af denne revision skal indføres i forbundets revisionsprotokol og
meddeles kongressen eller repræsentantskabet i forbindelse med regnskabernes fremlæggelse.
Stk. 5.
Ved landsafstemninger skal revisorerne modtage de udfyldte stemmesedler samt foretage
optælling m.v. jfr. § 22.
Stk. 6.
Revisorerne kan ikke være kongresdelegerede eller medlemmer af repræsentantskabet, men
er pligtige til at være til stede på kongressens og repræsentantskabets møder.
Stk. 7.
Til at forestå den efter lovgivningen pligtige revision af forbundets regnskaber udpeger
(ansætter) hovedbestyrelsen en statsautoriseret revisor.

§ 20. Medlemsbladet
Stk. 1.
Til fremme af sine formål samt med henblik på at styrke forbundets informationsvirksomhed
udgiver forbundet et medlemsblad, der udkommer mindst en gang i kvartalet.
Stk. 2.
Medlemsbladets navn er Dansk Told & Skat.
Stk. 3.
Forbundets formand er ansvarshavende i henhold til presseloven.
Stk. 4.
Redaktøren, der udpeges eller ansættes af hovedbestyrelsen, forestår bladets udgivelse og
har det redaktionelle ansvar. Redaktøren kan endvidere varetage andre områder af forbundets
informationsvirksomhed.
Stk. 5.
Til støtte for redaktøren nedsættes et redaktionsudvalg. Redaktionens medlemmer vælges af
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hovedbestyrelsen efter indstilling fra redaktøren.
Stk. 6.
Redaktøren deltager, såfremt han/hun ikke er medlem af hovedbestyrelsen, uden stemmeret
i hovedbestyrelsens møder og er berettiget til at forlange sig meddelt alle sådanne oplysninger, som kan have interesse for hans/hendes virksomhed.
Stk. 7.
Redaktøren har ansvaret for indsendte anonyme artikler og kan således også nægte at optage
sådanne.
Stk. 8.
Indsendte artikler, der er underskrevet med indsenderens navn, eller som af indsenderen
ønskes optaget under et særligt mærke, kan redaktøren kun nægte at optage, såfremt
han/hun skønner, at de i form eller indhold strider mod forbundets ånd, formål eller anseelse.
Redaktøren skal i så fald snarest muligt tilbagesende den pågældende artikel med sin motivering og desuden gøre indsenderen opmærksom på, at artiklen, såfremt vedkommende
ønsker det, vil blive forelagt på førstkommende møde i hovedbestyrelsen, der da træffer
bestemmelse om artiklens optagelse.
Stk. 9.
Forbundets valgenheder, tillidsrepræsentantfora, kredse og de ikke-faglige kollegiale sammenslutninger har ret til vederlagsfri bekendtgørelse af møder m.v.

§ 21. Mandatnedlæggelse
Stk. 1.
Såfremt formanden nedlægger sit mandat eller det af andre grunde bliver ledigt i løbet af
kongresperioden, indkaldes der snarest og senest inden 6 måneder efter afgangen til ordinær
eller ekstraordinær kongres, hvor der vælges ny formand.
Stk. 2.
Opstår der i løbet af kongresperioden ledighed i en af de øvrige tillidsposter, der er besat ved
valg på kongressen – herunder bortfald af valgbarhed som konsekvens af manglende genvalg
som tillidsrepræsentant i valgenheden – besætter hovedbestyrelsen den pågældende post ved
konstitution, indtil der på førstkommende kongres eller repræsentantskabsmøde kan ske
nyvalg til posten.
Besættelse af post ved konstitution bekendtgøres snarest i medlemsbladet eller på anden vis
for medlemmerne.

§ 22. Landsafstemninger
Stk. 1.
Når landsafstemning er besluttet, skal sagen og herunder kongressens eller repræsentantskabets holdning til sagen udførligt refereres i medlemsbladet eller i en særlig orienteringsskrivelse til medlemskredsen.
Landsafstemningen følger opdelingen jf. § 9 stk. 7.
Stk. 2.
Medmindre andet er bestemt af kongressen eller repræsentantskabet, skal landsafstemningen
afsluttes senest 6 uger efter kongressens eller repræsentantskabets afholdelse.
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Stk. 3.
Afstemningen foregår ved udfyldning af stemmesedler, som tilsendes forbundets revisorer
inden udløbet af den fastsatte frist.
Efter beslutning på kongressen eller repræsentantskabsmødet kan afstemningen også gennemføres elektronisk via forbundets hjemmeside under forudsætning af, at det enkelte
medlem får en unik adgang til af afgive sin stemme og kun kan stemme én gang. Den elektroniske afstemning skal kunne overvåges af forbundets revisorer uden adgang til at identificere det enkelte medlems stemmeafgivning.
Stk. 4.
Forbundets revisorer foretager optælling og meddeler skriftligt resultatet af afstemningen til
forbundets formand.
Stk. 5.
Resultatet af afstemningen offentliggøres i det første nummer af medlemsbladet eller i en
særlig orienteringsskrivelse til medlemmerne.
Stk. 6.
Et forslag, der er henvist til landsafstemning, er vedtaget, når antallet af ja-stemmer er højere
end antallet af nej-stemmer, jfr. dog § 28, stk. 1.
Stk. 7.
Gælder landsafstemningen valg af formand, er den kandidat valgt, der opnår mere end
halvdelen af de afgivne gyldige stemmer.
Opnår ingen kandidater mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, gennemføres der
en ny landsafstemning blandt de to kandidater, som opnåede flest stemmer ved den første
landsafstemning.
Stk. 8.
Ved landsafstemning, besluttet af hovedbestyrelsen, følges principperne i forannævnte bestemmelser.

§ 23. Lønninger, honorarer m.v.
Stk. 1.
Rammer for lønninger og honorarer fastsættes af kongressen.
I forbundets sekretariat er medarbejderne omfattet af Ny Løn. Tillæg efter Ny Løn forhandles
mellem medarbejderne og forbundsformanden samt næstformanden og godkendes i hovedbestyrelsen.
Stk. 2.
Befordrings- og overnatningsudgifter samt udgifter for deltagelse i møder m.v. godtgøres efter
regler fastsat af hovedbestyrelsen i overensstemmelse med skattereglerne.

§ 24. Medlemskontingentet
Stk. 1.
Medlemskontingentet fastsættes af kongressen.
Kontingent til Seniorkredsen fastsættes af kredsens generalforsamling på baggrund af
rammer fastsat af kongressen.
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Det vedtagne kontingent, bortset fra kontingentet til Seniorkredsen, reguleres pr. 1. juni med
samme procent som den gennemsnitlige lønudvikling på forbundets aftaler og overenskomster på det statslige område. Det beregnede kontingent afrundes opad til nærmeste hele
kroner.
Chefkredsen og Seniorkredsen indsender godkendt regnskab til forbundet af hensyn til forbundets regnskab og revision.
Seniorkredsen modtager kredsens kontingent opkrævet af forbundet én gang om året.
Stk. 2.
Kontingentet betales forud.
Stk. 3.
I forbindelse med vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent fastsætter kongressen
rammerne for dispositionsbeløb pr. medlem til valgenheder, tillidsrepræsentantfora og
kredse.
Valgenhederne, tillidsrepræsentantfora samt kredse, som ikke har en selvstændig økonomi,
kan disponere over dette beløb til afholdelse af medlemsrettede aktiviteter efter nærmere
retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen.

§ 25. Forbundets midler m.v.
Stk. 1.
Forbundets midler kan kun anvendes i overensstemmelse med kongressens eller repræsentantskabets beslutninger eller i henhold til det i vedtægterne særligt bestemte.
Stk. 2.
Forbundets midler kan uden begrænsning anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller i
obligationer.
Stk. 3.
Efter hovedbestyrelsens beslutning kan midlerne tillige anbringes i aktier eller fast ejendom.
Stk. 4.
Forbundets midler kan endvidere anbringes på anden måde, når beslutning herom i hvert
enkelt tilfælde er vedtaget på kongressen eller af repræsentantskabet.
Stk. 5.
De forbundet tilhørende værdipapirer skal, såfremt de ikke er noteret i forbundets navn,
anbringes som åbent depot i et anerkendt pengeinstitut.
Stk. 6.
I alle forhold vedrørende forbundets midler, herunder udtagning eller ombytning af værdipapirer i åbent depot samt transport af noterede værdipapirer, tegnes forbundet af formanden.
Stk. 7.
Køb, salg eller pantsætning m.v. af fast ejendom eller aktier kan kun finde sted, når beslutning
herom er truffet af hovedbestyrelsen. I sådanne forhold tegnes forbundet af hovedbestyrelsen.
Stk. 8.
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Der tegnes en kautionsforsikring for de personer, der har rådighed over forbundets midler.

§ 26. Beredskabskasse
Stk. 1.
Til brug for understøttelse af medlemmer i situationer med lovlige, faglige konflikter samt til
afholdelse af sagsomkostninger i forbindelse med retssager er Dansk Told & Skatteforbunds
Beredskabskasse etableret.
Stk. 2.
Beredskabskassen indgår som en særskilt del af Dansk Told & Skatteforbunds regnskab - og
bestemmelserne i § 25 og 27 om forbundets midler m.v. og regnskab og budget gælder
ligeledes for Beredskabskassen.
Stk. 3.
Dansk Told & Skatteforbunds ferieboliger og andre aktiver, som er placeret i Beredskabskassen, tjener som sikkerhed for udbetalinger i overensstemmelse med Beredskabskassens
formål.
Stk. 4.
Overførsel af midler til opbygning af Beredskabskassens formue kan ske efter beslutning i
Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse. Ligeledes kan hovedbestyrelsen beslutte, at
Beredskabskassen reduceres, hvis resultatet af forbundets virksomhed udviser underskud.
Stk. 5.
Udbetaling af beløb fra Beredskabskassen jfr. § 26, stk. 1 kan kun ske efter beslutning i Dansk
Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse.

§ 27. Forbundets regnskab og budget
Stk. 1.
Forbundets bogholder, som ansættes af hovedbestyrelsen efter indstilling af forbundsformanden og næstformanden, er forbundets regnskabsfører, og har derfor ansvaret for, at der
føres klare og overskuelige regnskaber, som til enhver tid skal være á jour.
Stk. 2.
Sekretariatet modtager alle betalinger til forbundet og forestår alle udbetalinger under ansvar
over for formanden.
Stk. 3.
Forbundets regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 4.
Regnskaberne anlægges efter en kontoplan, som skal være godkendt af forbundets revisorer
og hovedbestyrelsen.
Stk. 5.
Kontoplanen skal være udformet således, at den dækker alle forbundets aktiviteter med
angivelse af de løbende indtægter og udgifter.
Stk. 6.
Til forelæggelse for hovedbestyrelsen skal bogholderen hver måned udarbejde regnskabsoversigter, der udviser forbruget på de enkelte konti sammenholdt med det vedtagne budget.
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Stk. 7.
Efter hvert regnskabsår skal bogholderen inden udgangen af februar måned afgive drifts- og
formueregnskaberne til revision.
Stk. 8.
I årsregnskabet opføres den samlede formue opdelt i indestående i pengeinstitutter, værdipapirbeholdningens pålydende og aktuelle kursværdi samt den for den faste ejendom gældende vurdering.
Stk. 9.
Forbundets revisorer skal når som helst have adgang til regnskaberne og meddeles alle
fornødne oplysninger.
Stk. 10.
Der udarbejdes for hvert kalenderår forslag til budget over forbundets indtægter og udgifter.
Budgetforslaget skal udarbejdes på grundlag af hovedbestyrelsens forslag til aktivitetsniveau
og danne grundlag for kontingentfastsættelsen.

§ 28. Forbundets opløsning
Stk. 1.
Forbundet kan kun opløses, når det ved landsafstemning er vedtaget af mindst 3/4 af de i
afstemningen deltagende ordinære medlemmer, og dette flertal udgør mere end halvdelen af
forbundets ordinære medlemmer.
Medlemmer af Seniorkredsen kan ikke deltage i landsafstemning om opløsning af forbundet og
indgår ikke ved opgørelsen af antallet af ordinære medlemmer i forbindelse med afstemningen.
Stk. 2.
I tilfælde af forbundets opløsning træffer kongressen bestemmelse om anvendelse af forbundets midler.

§ 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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