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Opfordring fra Hovedbestyrelsen
- Fokus på kontingent

På generalforsamlingen på Nyborg Strand i
maj 2006 besluttede en enig forsamling at
stemme ja til bestyrelsens forslag om uændret
kontingent for 2007 på kr. 400 for et ordinært
seniormedlemskab og kr. 200 for et juniormedlemskab.
Det er hovedbestyrelsen taknemmelig for. Op til generalforsamlingen havde Hovedbestyrelsen megen fokus
på kontingentspørgsmålet og medlemsfastholdelse.
Spørgsmålet drejer sig primært, om hvorvidt medlemmerne fortsat ønsker at være medlem af SRF, såfremt SKAT ikke er villig til at betale kontingentet som
hidtil?
Som bekendt blev det i forbindelse med SKATs
betaling af kontingent 2006 meldt ud, at praksis for
2006 ikke kunne forventes videreført ud over 2006. Det
ligger dog fast, at kutymen ikke formelt er opsagt, ligesom det næppe er endeligt afklaret, om kutymen skal
opsiges og i givet fald over for hvem.
Ole Kjær har haft en positiv tilgang til spørgsmålet,
idet han både i et interview her i bladet i foråret og på
selve Landsmødet udtalte sig om kontingentproblematikken. På den ene side er det Oles opfattelse, at Hovedcenteret ikke vil blande sig i, om man i de enkelte skattecentrene fremover vil betale kontingentet eller ej, og
på den anden side har Ole gjort sig til talsmand for en
såkaldt solidarisk model, hvor den enkelte skatterevisor betaler den ene halvdel og skattecenteret betaler
den anden halvdel. Ole Kjær har endda valgt selv at
blive medlem af Skatterevisorforeningen.
I hovedbestyrelsen synes vi generelt ikke, at kr. 400
er noget højt kontingent i dagens Danmark. Et kontingent i denne størrelsesorden bør ikke være udslagsgivende for, om man ønsker at være medlem eller ej. Det

må komme an på, hvad det er foreningen nu engang
tilbyder medlemmerne.
I al beskedenhed synes vi dog også, at Skatterevisorforeningen har meget at tilbyde i form af medlemsblad,
efteruddannelse, skattelovsamlinger, medlemstilbud,
påvirkninger af fagligheden, påvirkninger af lovgivningen, faglig stolthed og ikke mindst fagligt fællesskab!
Som i andre faglige foreninger, der udbyder efteruddannelse, har SRF differentieret kursuspriser alt efter om man er medlem eller ej. Kontingentet vil således
hurtigt være tjent ind og der vil derfor være mange
uddannelsesmidler at spare, såfremt SKAT betalte kontingentet.
Under alle omstændigheder er det en uomtvistelig
kendsgerning, at kontingentet til en faglig forening
som Skatterevisorforeningen er sagligt begrundet og i
overvejende grad må betragtes som en naturlig del af
skatterevisors kompetenceudvikling – såvel i form af
konkrete efteruddannelsestiltag, som i form af selvlæring og faglig udvikling.
Set i det lys er det hovedbestyrelsens klare opfattelse, at kontingentet må betragtes som en naturlig
driftsudgift for SKAT på lige fod med andre kompetenceudviklingsomkostninger.
Hovedbestyrelsen skal derfor opfordre alle medlemmer til allerede nu at have forøget fokus på kontingent 2007. Blandt andet med udgangspunkt i ovennævnte forhold. Det er netop i denne fase af fusionen,
at både centrale og lokale personalepolitikker, retningslinier og budgetter bliver formuleret.
Drøft derfor spørgsmålet med dine kolleger og
søg indflydelse via rette fora og kanaler.
På den måde styrker du også dine egne kompetencer i fremtidens SKAT!
På Hovedbestyrelsens vegne
Landsformand Leo Holm
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