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Tilsynet, Statsamtet Vestsjælland, har ved brev af 21. oktober 2004 anmodet Lønnings-
nævnet om en udtalelse vedrørende bestemmelser i vedtægterne for Skattecenter A I/S. 
Henvendelsen angår bestemmelser i vedtægtens § 8, stk. 2: 
 
”I tilfælde af interessentskabets opløsning skal en tjenestemand være forpligtet til at 
overtage en passende stilling i en af interessentkommunerne, såfremt en stilling bliver 
tilbudt den pågældende.” 
 
Denne bestemmelse er pr. 1. juli 2004 ændret til følgende: 
 
”I tilfælde af interessentskabets opløsning skal en tjenestemand være forpligtet til at 
overtage en passende stilling i den interessentkommune, tjenestemanden blev overført 
fra, såfremt en stilling bliver tilbudt tjenestemanden.” 
 
Det er i både den oprindelige og i den gældende vedtægt tilføjet, at ”bestemmelse om 
denne forpligtelse skal optages i de enkelte ansættelsesbreve.” 
 
Henvendelsen er foranlediget af en indsigelse fra B Kommune v. Løn- og Personaleaf-
delingen, som i e-mail af 14. oktober 2004 har givet udtryk for bl.a. den opfattelse: 
 
”at tjenestemandsregulativet udtømmende opregner undtagelserne fra reglen om, at en 
kommunal tjenestemand inden for KL’s forhandlingsområde er berettiget til rå-
dighedsløn ved stillingsnedlæggelse. I relation til skattecentret er det således afdelin-
gens vurdering, at regulativets § 12, stk. 1-2 savner hjemmel for at skattecentret pålæg-
ger tjenestemanden pligt til at returnere til en interessentkommune, herunder den kom-
mune hvorfra tjenestemanden i sin tid blev overført fra (ophavskommunen).” 
 
På denne baggrund har Tilsynet forespurgt, hvorvidt vedtægternes § 8, stk. 2 må anses 
for stridende mod ansættelsesretlige regler. 
 
Lønningsnævnet har i sagens anledning indhentet en udtalelse hos KL. 
 
KL har i sin udtalelse af 27. april 2005 redegjort udførligt for problemstillingen vedrø-
rende overførsel af tjenestemænd til kommunale fællesskaber og fortolkningen af tjene-
stemandsregulativets § 12, stk. 1 og 2. 
 
I denne sammenhæng er der paralleliseret til retstilstanden ved retssortoverførsler i sta-
ten, og KL har henvist til Tjenestemandsrettens dom af 19. januar 2004 angående stats-
tjenestemænds ansættelsesområde og fortolkningen af tjenestemandslovens § 12. 
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Herefter konkluderer KL i sin udtalelse bl.a. følgende: 
 
”Det er KLs opfattelse, at forholdet i en sag som den foreliggende vedrørende Skatte-
center A, hvor et antal kommuner med hjemmel i skattestyrelsesloven overfører kom-
munernes ligningsopgaver fra den kommunale forvaltning til et kommunalt fællesskab, 
ganske er at sidestille med en generel ressortomlægning i staten. Retspraksis vedrørende 
Tjenestemandslovens § 12, stk. 1 kan derfor direkte anvendes til fortolkning af Tjene-
stemandsregulativets § 12, stk. 1. 
 
Det følger heraf, at den gruppe af tjenestemænd, der har været beskæftiget med skatte-
ligningsopgaverne i kommunerne i henhold til KLs Tjenestemandsregulativ § 12, stk. 1 
er forpligtet til at tåle overførslen til det kommunale fællesskab, fordi ansættelsesområ-
det ikke ændres, idet ansættelsesområdet er karakteriseret ved de under området høren-
de opgaver. 
 
Tilsvarende gælder det, at hvis fællesskabet skulle opløses, fordi kommunerne ønsker at 
overtage skatteligningsopgaven igen, så er tjenestemændene forpligtet til at tåle over-
gangen til ansættelse i en af interessentkommunerne. 
 
Det er således KLs opfattelse, at både den oprindelige udformning af vedtægternes § 8, 
stk. 2 og ændringsforslaget er i overensstemmelse med de pligter og rettigheder, som 
gælder for en kommunal tjenestemand.” 
 
Vedtægterne for Skattecenter A I/S kan herefter ikke vurderes som værende i strid med 
ansættelsesretlige regler. 
 
Kommunernes Lønningsnævn har den 13. maj 2005 besluttet at henholde sig til KL’s udta-
lelse. 
 

./.. KL’s brev af 27. april 2005 og Tjenestemandsrettens dom af 19. januar 2004 vedlægges 
i kopi. 
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