Hovedbestyrelsens forslag til ændring af
Dansk Told & Skatteforbunds vedtægter
Til fremsættelse på kongressen den 20. og 21. oktober 2020.

Mulighed for bredere inddragelse af styrelsesrepræsentanter i hovedbestyrelsesarbejdet
Alle styrelser og fagdirektørområder i Skattestyrelsen vil ikke direkte være repræsenteret i
hovedbestyrelsen.
For i højere grad at kunne inddrage de fællestillidsrepræsentanter, der ikke er
hovedbestyrelsesmedlemmer, i hovedbestyrelsesarbejdet – særligt når der behandles konkrete sager
vedrørende den pågældende styrelse eller fagdirektørområde – skabes der vedtægtsmæssig
mulighed for, at de efter behov kan inviteres til at deltage i hovedbestyrelsens møder med taleret og
uden stemmeret.

§ 10, stk. 1
Nuværende formulering

Forslag til ny formulering

Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden,
næstformanden, chefkredsformanden,
seniorkredsformanden, valggrupperepræsenter
for Skatteforvaltningens styrelser jfr. § 14, stk.
10 og 11 samt formændene for de regionale
kredse jfr. § 13, stk. 9.

Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden,
næstformanden, chefkredsformanden,
seniorkredsformanden, valggrupperepræsenter
for Skatteforvaltningens styrelser jfr. § 14, stk.
10 og 11 samt formændene for de regionale
kredse jfr. § 13, stk. 9.

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.

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.

Formænd for TR-fora og formænd for TRfagfora under Skattestyrelsen, der ikke er valgt
som valggrupperepræsentant eller formand for
en regional kreds, kan ligesom formænd for
permanente udvalg nedsat af hovedbestyrelsen
efter behov tilkaldes og deltage i
hovedbestyrelsens møder med taleret, men uden
stemmeret.
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Mulighed for justering i antallet af tillidsrepræsentanter, der kan vælges i en valgenhed
I de kommende år vil der blive etableret nye adresser i Skatteforvaltningen. Da vedtægterne bygger
på nærhedsprincippet, hvor der oprettes en valgenhed og vælges mindst en tillidsrepræsentant på
hver adresse med mindst fem medlemmer, vil der kunne opstå et behov, hvor det er nødvendigt at
justere, hvor mange tillidsrepræsentanter – ud over to – der kan vælges i en valgenhed med 150
medlemmer eller derover. Dette for at overholde aftaler indgået med Skatteforvaltningen om det
samlede antal tillidsrepræsentanter på forbundets område.
Det præciseres endvidere, at oprettelsen af en valgenhed, når der er mindst fem medlemmer på en
adresse, er en mulighed og ikke et krav.

§ 11, stk. 1
Nuværende formulering

Forslag til ny formulering

Ved hver af Skatteforvaltningens lokaliteter,
hvor forbundet har mindst 5 ordinære
medlemmer bortset fra medlemmer af
Chefkredsen, oprettes der som udgangspunkt en
valgenhed, som disse medlemmer tilknyttes
uanset deres organisatoriske tilhørsforhold til
Skatteforvaltningens styrelser.

Ved hver af Skatteforvaltningens lokaliteter,
hvor forbundet har mindst 5 ordinære
medlemmer bortset fra medlemmer af
Chefkredsen, kan der oprettes en valgenhed,
som disse medlemmer tilknyttes uanset deres
organisatoriske tilhørsforhold til
Skatteforvaltningens styrelser.

Hvor forholdene taler herfor kan en valgenhed
dække flere lokaliteter.

Hvor forholdene taler herfor kan en valgenhed
dække flere lokaliteter.

De enkelte lokaliteters tilknytning til en
valgenhed fastsættes af hovedbestyrelsen i et
appendiks til forbundets vedtægter – herunder
også hvilken valgenhed medlemmer på
lokaliteter med under 5 ordinære medlemmer
tilknyttes. Hovedbestyrelsen skal ved
beslutningen om valgenhedstilknytning i videst
muligt omfang inddrage ønsker hos de berørte
medlemsgrupper som en del af
beslutningsgrundlaget.

De enkelte lokaliteters tilknytning til en
valgenhed fastsættes af hovedbestyrelsen i et
appendiks til forbundets vedtægter – herunder
også hvilken valgenhed medlemmer på
lokaliteter med under 5 ordinære medlemmer
tilknyttes. Hovedbestyrelsen skal ved
beslutningen om valgenhedstilknytning i videst
muligt omfang inddrage ønsker hos de berørte
medlemsgrupper som en del af
beslutningsgrundlaget.

I øvrige enheder under Skatteministeriet Departementet, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden – udgør ordinære medlemmer
bortset fra medlemmer af Chefkredsen en
landsdækkende valgenhed for den pågældende
enhed uanset medlemmets geografiske
placering.

I øvrige enheder under Skatteministeriet Departementet, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden – udgør ordinære medlemmer
bortset fra medlemmer af Chefkredsen en
landsdækkende valgenhed for den pågældende
enhed uanset medlemmets geografiske
placering.

I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen
medlemmernes tilknytning til en valgenhed.

I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen
medlemmernes tilknytning til en valgenhed.
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§ 12, stk. 2
Nuværende formulering

Forslag til ny formulering

Hovedbestyrelsen udskriver i december måned
valg af tillidsrepræsentanter i valgenhederne og
fastsætter herunder det antal
tillidsrepræsentanter, der i det kommende år kan
vælges i den enkelte valgenhed.

Hovedbestyrelsen udskriver i december måned
valg af tillidsrepræsentanter i valgenhederne og
fastsætter herunder det antal
tillidsrepræsentanter, der i det kommende år kan
vælges i den enkelte valgenhed.

Beslutningen om udskrivning af valg af
tillidsrepræsentanter skal offentliggøres på
forbundets hjemmeside.

Beslutningen om udskrivning af valg af
tillidsrepræsentanter skal offentliggøres på
forbundets hjemmeside.

Ved fastsættelse af antallet skal
hovedbestyrelsen tage udgangspunkt i det antal
ordinære medlemmer – bortset fra medlemmer
af Chefkredsen – der var under valgenheden pr.
1. december i det år, hvor valget udskrives.

Ved fastsættelse af antallet skal
hovedbestyrelsen tage udgangspunkt i det antal
ordinære medlemmer – bortset fra medlemmer
af Chefkredsen – der var under valgenheden pr.
1. december i det år, hvor valget udskrives.

Det samlede antal tillidsrepræsentanter, der kan
vælges, skal dog respektere indgåede aftaler
med Skatteforvaltningen eller styrelser under
Skatteministeriet.

Det samlede antal tillidsrepræsentanter, der kan
vælges, skal dog respektere indgåede aftaler
med Skatteforvaltningen eller styrelser under
Skatteministeriet.

For hver valgenhed kan der som udgangspunkt
vælges én tillidsrepræsentant pr. påbegyndt 75
medlemmer, således at mellem 5 og 74
medlemmer udløser valg af én
tillidsrepræsentant, mellem 75 og 149
medlemmer to tillidsrepræsentanter o.s.v.

For hver valgenhed kan der som udgangspunkt
vælges én tillidsrepræsentant pr. påbegyndt 75
medlemmer, således at mellem 5 og 74
medlemmer udløser valg af én
tillidsrepræsentant, mellem 75 og 149
medlemmer to tillidsrepræsentanter. Hvis der er
150 medlemmer eller derover i en valgenhed,
fastsætter hovedbestyrelsen, om der kan vælges
mere end 2 tillidsrepræsentanter ud fra en
samlet vurdering af det aktuelle behov for det
kommende år.

Dette antal kan hovedbestyrelsen alene fravige i
nedadgående retning, hvis det samlede antal
tillidsrepræsentanter på den baggrund vil
overstige det antal, der måtte være aftalt med
Skatteforvaltningen eller styrelser under
Skatteministeriet. Der kan dog altid vælges
mindst én tillidsrepræsentant ved hver
valgenhed.

Dette antal kan hovedbestyrelsen alene fravige i
nedadgående retning, hvis det samlede antal
tillidsrepræsentanter på den baggrund vil
overstige det antal, der måtte være aftalt med
Såfremt en valgenhed senest den 1. december i
Skatteforvaltningen eller styrelser under
året, hvor valget udskrives, meddeler
Skatteministeriet. Der kan dog altid vælges
hovedbestyrelsen, at valgenheden ønsker valg af mindst én tillidsrepræsentant ved hver
et mindre antal tillidsrepræsentanter end det,
valgenhed.
medlemsantallet giver mulighed for, kan
hovedbestyrelsen dog vælge at fravige antallet i Såfremt en valgenhed senest den 1. december i
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nedadgående retning.
Hovedbestyrelsen kan fravige antallet af
tillidsrepræsentanter i en valgenhed i
opadgående retning, hvis særlige forhold gør sig
gældende på valgenhedens område, og det
samlede antal tillidsrepræsentanter hermed ikke
overstiger det antal, der er aftalt med
Skatteforvaltningen eller styrelser under
Skatteministeriet – herunder eventuelle aftaler
om yderligere tillidsrepræsentanter på baggrund
af særlige behov.

året, hvor valget udskrives, meddeler
hovedbestyrelsen, at valgenheden ønsker valg af
et mindre antal tillidsrepræsentanter end det,
medlemsantallet giver mulighed for, kan
hovedbestyrelsen dog vælge at fravige antallet i
nedadgående retning.
Hovedbestyrelsen kan fravige antallet af
tillidsrepræsentanter i en valgenhed i
opadgående retning, hvis særlige forhold gør sig
gældende på valgenhedens område, og det
samlede antal tillidsrepræsentanter hermed ikke
overstiger det antal, der er aftalt med
Skatteforvaltningen eller styrelser under
Skatteministeriet – herunder eventuelle aftaler
om yderligere tillidsrepræsentanter på baggrund
af særlige behov.

Mulighed for afholdelse af virtuelle hovedbestyrelsesmøder
Coronahjemsendelsen gjorde det nødvendigt at afholde virtuelle hovedbestyrelsesmøder. Dette
skabes der derfor formel mulighed for i vedtægterne.

§ 10, stk. 9
Nuværende formulering

Forslag til ny formulering

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.

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 virtuelt møde eller telefonmøde.
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Mulighed for skriftlige valg i valgenhederne
Coronahjemsendelsen betød, at en række valgenheder ikke havde mulighed for at afholde valg af
tillidsrepræsentant(er) inden udgangen af marts måned. Her gav hovedbestyrelsen dem mulighed for
at afholde valg gennem udsendelse af mail til samtlige medlemmer af valgenheden.
Samme fremgangsmåde har de facto også været anvendt af valgenheder, hvor geografien
vanskeliggør afholdelse af et fysisk møde – f.eks. i Spillemyndigheden og i Skatteankestyrelsen.
Der skabes derfor mulighed for gennemførelse af skriftlige valg af tillidsrepræsentanter via mail.

§ 12, stk. 3
Nuværende formulering

Forslag til ny formulering

Valg af tillidsrepræsentanter sker årligt på en
generalforsamling eller et valgmøde i
valgenheden og skal ske inden udgangen af
marts måned.

Valg af tillidsrepræsentanter sker årligt på en
generalforsamling eller et valgmøde i
valgenheden og skal ske inden udgangen af
marts måned.

Kun ordinære medlemmer – bortset fra
medlemmer af Chefkredsen - har stemmeret og
er valgbare som tillidsrepræsentanter.

Hvis særlige forhold umuliggør afholdelse af en
generalforsamling eller et valgmøde inden
fristen, kan valg af tillidsrepræsentant(er)
udskrives skriftligt ved e-mail til samtlige
ordinære medlemmer af valgenheden.
Medlemmerne skal i mailen meddeles
kandidat(er) til valget samt gives muligheden
for inden 14 dage at stille yderligere kandidater.
Hvis der ikke kommer flere kandidater end det
antal tillidsrepræsentanter, der kan vælges, er
de(n) pågældende valgt.

Studiemedlemmer, der er i praktik på
lokaliteten, er ikke valgbare som
tillidsrepræsentanter.
Ved valgenheder med mere end én
tillidsrepræsentant vælges der på
generalforsamlingen eller medlemsmødet blandt
de valgte tillidsrepræsentanter en formand samt
en næstformand for valgenheden. Valg af
næstformand kan efter generalforsamlingens
beslutning dog også ske ved konstituering i
valgenhedens bestyrelse.
Ved valgenheder med mere end én
tillidsrepræsentant bør det ved valg af
tillidsrepræsentanter tilstræbes, at der i videst
muligt omfang sikres bredest mulig
repræsentation af medlemmerne, som er
tilknyttet de styrelser eller fagdirektørområder
under Skattestyrelsen, som er repræsenteret ved
valgenhedens lokalitet(er).
De gennemførte valg skal snarest meddeles
forbundets sekretariat, som foretager anmeldelse

Tilsvarende – og med iagttagelse af samme
fremgangsmåde – kan der, hvis geografiske
forhold vanskeliggør afholdelse af fysisk
generalforsamling eller valgmøde, udskrives
skriftligt valg. Her kan medlemmerne dog inden
14 dage kræve afholdelse af fysisk
generalforsamling eller valgmøde.
Kun ordinære medlemmer – bortset fra
medlemmer af Chefkredsen - har stemmeret og
er valgbare som tillidsrepræsentanter.
Studiemedlemmer, der er i praktik på
lokaliteten, er ikke valgbare som
tillidsrepræsentanter.
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af de valgte tillidsrepræsentanter overfor
ledelsen.

Ved valgenheder med mere end én
tillidsrepræsentant vælges der på
generalforsamlingen eller medlemsmødet blandt
de valgte tillidsrepræsentanter en formand samt
en næstformand for valgenheden. Valg af
næstformand kan efter generalforsamlingens
beslutning dog også ske ved konstituering i
valgenhedens bestyrelse.
Ved valgenheder med mere end én
tillidsrepræsentant bør det ved valg af
tillidsrepræsentanter tilstræbes, at der i videst
muligt omfang sikres bredest mulig
repræsentation af medlemmerne, som er
tilknyttet de styrelser eller fagdirektørområder
under Skattestyrelsen, som er repræsenteret ved
valgenhedens lokalitet(er).
De gennemførte valg skal snarest meddeles
forbundets sekretariat, som foretager anmeldelse
af de valgte tillidsrepræsentanter overfor
ledelsen.

Den foreslåede ændring, hvor Det Danske Klasselotteri A/S udgik af vedtægternes § 13, stk. 1,
fremsættes ikke, da en nærmere gennemgang viste, at der fortsat er ét medlem i Klasselotteriet.
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