
VÆR MED TIL AT GØRE 
SKATTEFORVALTNINGEN 
TIL EN ENDNU BEDRE 
ARBEJDSPLADS

LANDSKLUBBEN 
HK SKAT



VEJLEDNING TIL DIG:
KARRIERETELEFONEN

Når du selv forholder dig til, hvad du 
gerne vil, får du langt større indflydelse på,
hvordan dit arbejdsliv er og bliver.

HK’s Karrieretelefon kan hjælpe dig med at

• Blive afklaret og klædt på til jobskifte
• Få personlig sparring på din ansøgning og cv
• Få sparring inden MUS-samtale eller jobsamtale
• Blive inspireret til relevant efter- eller videreuddannelse
• Finde ud af, om du kan få dækket udgifterne til din efteruddannelse
• Blive afklaret om dine præferencer og kompetencer
• Finde ud af, om du kan få mere ansvar eller nye opgaver
• Genfinde din arbejdsglæde

SE ALLE MULIGHEDER PÅ HK.DK/VELUDVIKLING



VELKOMMEN I 
SKATTEFORVALTNINGEN!

Du er dækket af HK Stats overenskomst, som blandt andet handler om din 
løn, din pensionsordning og din arbejdstid. Overenskomsten har du tilfæl-
les med omkring 3.250 kolleger. Langt de fleste af dem har valgt at være 
med i det faglige fællesskab i Landsklubben HK SKAT og dermed i HK Stat. 

Jeg og din lokale tillidsrepræsentant håber meget at kunne byde også 
dig velkommen i klubben. HK SKAT er en landsklub under HK Stat – den 
landsdækkende fagforening for statsansatte på HK Stats overenskom-
ster. HK Stat organiserer både laboranter, it-folk og administrative medar-
bejdere overalt i Danmark.

For os i Skatteforvaltningen er HK Stat en stærk interessevaretager. 
Fagforeningen arbejder systematisk på at skabe politisk opmærksomhed 
om, hvor vigtig et velfungerende skattevæsen er for at finansiere vores 
velfærdssamfund. Vi har gode kontakter til Christiansborgs politikere. Og 
særligt de senere år har vores argumenter fået vind i sejlene. Nu bliver der 
investeret i flere skattemedarbejdere – efter mange års nedskæringer.

Landsklubben samarbejder naturligvis tæt med fagforeningsledelsen i 
HK Stat om den politiske interessevaretagelse. Landsklubbens formand 
er også medlem af HK Stats sektorbestyrelse. Flere gange om året mødes 
landsklubbens formand og HK Stats formand med landets skatteminister 
for at drøfte Skatteforvaltningens vilkår og HK-medlemmernes bidrag til 
arbejdet på og udviklingen af vores arbejdsplads.

Vi er med i både arbejdspladsens maskinrum og inde på broen hos den 
politiske kaptajn, ministeren. Vi tager ansvar, og vi har indflydelse. Begge 
dele kommer dig til gode som medarbejder og medlem.

Venlig hilsen

Ulla Fabricius, formand for Landsklubben HK SKAT
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Som nyansat har du sikkert mange spørgsmål til din nye 

arbejdsplads. Her får du svar på nogle af dem. Din tillids

repræsentant og dine kolleger kan fortælle meget mere 

om at være ansat i Skatteforvaltningen og om at være en 

del af det faglige fællesskab i HK Landsklubben SKAT. 

Har du spørgsmål om arbejdet og  opgaverne i Skatte

forvaltningen, kan du også kontakte din leder.



Hvordan forhandler man sin løn 
i Skatteforvaltningen?
Tillidsrepræsentanten og dermed 
fagforeningen har retten til at 
forhandle løn, både ved ansættelse 
og ved de årlige forhandlinger om 
tillæg. Sådan er det på de fleste 
statslige arbejdspladser. Tillidsre-
præsentanten forhandler din løn 
med underdirektøren i det områ-
de, hvor du er ansat. Du har selv 
indflydelse på forløbet og kan søge 
om tillæg. Tillidsrepræsentanterne 
er med til at sikre, at alle får en 
fair behandling i kampen om de 
begrænsede lønkroner.  

Hvilke andre fagforeninger er der i 
Skatteforvaltningen?
De akademisk uddannede medar-
bejdere er medlemmer af AC-klub-
ben i Skatteforvaltningen. Dansk 
Told og Skatteforbund, DTS, orga-
niserer tjenestemænd og ansatte, 
som har afsluttet diplomuddannel-
sen i skatter og afgifter. Håndvær-
kere er medlemmer af forskellige 
fagforeninger – fx 3F, Dansk Metal 
og FOA.

Jeg har et problem på jobbet – 
hvem skal jeg kontakte?
Begynd hos tillidsrepræsentanten 
i din egen afdeling, fx Motorsty-
relsen eller Vurderingsstyrelsen. 
Hvis ikke der er en valgt tillidsre-
præsentant i din egen afdeling, 
tager en tillidsrepræsentant fra 
en anden afdeling sig af dine og 
andre medlemmers problemer eller 

ønsker. Du kan finde en oversigt 
over tillidsrepræsentanter på SKAT 
SharePoint – Landsklubben HK 
SKAT.

Hvad koster det at være medlem? 
Medlemskab af HK Stat koster 488 
kroner om måneden for en fultids-
ansat. A-kassekontingent incl. 
lønforsikring koster 549 kroner. 
Beløbene er fradragsberettigede. 
Nettoprisen for alle tre dele er 777 
kroner om måneden. 

Hvad får jeg for mit kontingent?
Lokal indflydelse på arbejdsplad-
sen, støtte fra tillidsrepræsentant 
og landsklub, hjælp fra HK, hvis du 
bliver partshørt i forbindelse med 
afsked eller forflyttelse, en billig 
lønforsikring med høj dækning, gra-
tis kurser og karriereudvikling, billige 
forsikringer hos Alka, gratis juridisk 
hjælp i faglige sager, rabatter på 
biografbilletter, koncerter, rejser 
og meget mere. Og en god overens-
komst, som HK genforhandler hvert 
tredje år, ikke at forglemme. 

Hvordan er min pensionsordning?
Med HK Stats overenskomst følger 
en pensionsordning i Sampension. 
Pensionsbidraget er på 15 procent 
(eller 11,19 procent, hvis man ikke 
har fire år bag sig som offentligt 
ansat eller ikke er fyldt 25 år). Og der 
er IKKE noget egetbidrag. Arbejds-
giveren betaler alle 15 procent. Læs 
mere i folderen fra Sampension. 



CECILIE HOUGAARD, TOLD FRIHAVNEN

»Jeg er glad for de tilbud og den hjælp, HK Stat giver. Det gør, at jeg føler mig godt 
stillet som medlem. Og så er jeg også glad for de forskellige kurser og møder, som 
de udbyder. De er også gode til at inddrage medlemmerne og holde os orienteret, 
hvis der sker noget, vi skal vide.«



STÆRK LØNFORSIKRING FOR 
37 KRONER OM MÅNEDEN
Som medlem af HK Stat og HK’s a-kasse bliver du omfattet af en kol-
lektiv lønforsikring. Prisen, som er en del af det samlede kontingent, er 
50 kroner om måneden. Beløbet er fradragsberettiget, så reelt betaler 
du kun cirka 37 kroner for at gøre en eventuel ledighedsperiode lidt 
mindre økonomisk tung at bære. Med lønforsikringen får du 80 procent 
af din normale løn i op til 26 uger, hvis du mister jobbet og er ledig med 
ret til dagpenge. Højeste dagpengesats er 19.083 kroner om måneden 
(2020). I modsætning til en del andre lønforsikringer dækker HK Stats 
lige så længe, du er berettiget til dagpenge. 

LÆS MERE PÅ HK.DK 

SÅ MEGET GIVER HK STATS 
LØNFORSIKRING
 MÅNEDSLØN FØR LEDIGHED  OVENI DAGPENGENE PER MÅNED

 24.000 kroner +   602
 25.000 kroner +   917
 26.000 kroner + 1.717
 27.000 kroner + 2.517 
 28.000 kroner + 3.317
 29.000 kroner + 4.117

LÆS MERE OM HK STAT PÅ HK.DK/STAT

HK HJÆLPER DIG MED DET MESTE
Som medlem af HK kan du få støtte i langt de fleste situationer i dit 
arbejdsliv. Juridisk rådgivning og retshjælp, faglig hjælp, rådgivning fra 
dygtige konsulenter i HK’s Karrieretelefon, kurser og hjælp til at søge 
job – det er blot nogle af de muligheder, et medlemskab af HK sikrer 
dig. HK har syv regionale afdelinger, hvor de faglige medarbejdere er 
klar til at hjælpe og rådgive dig. Læs meget mere på hk.dk/blivmedlem.



LISSI EDVARDSEN,

STRAFFESAGSBEHANDLINGEN

»Opstår der noget, man ikke 
kan løse på arbejdspladsen, 
så har man altid tillidsrepræ-
sentanten og HK Stat i ryggen. 
Det giver en dejlig tryghed. 
I vores landsklub er det lidt 
mere jordnært. Her har vi 
medlemsmøder med fokus på 
det sociale. Det gør, at man 
bliver bedre rystet sammen 
med sine kolleger.«

VÆR MED I DET 
FAGLIGE FÆLLESSKAB

Kontakt Landsklubben HK SKAT
Formand Ulla Fabricius
Ulla.Fabricius@sktst.dk
Telefon 72 38 54 30


