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”Om jeg er medlem af et politisk parti – og hvor jeg sætter mit kryds, når jeg står
i stemmeboksen på valgdagen – er fuldstændig irrelevant i forhold til min stilling
som direktør for SKAT København. For snart 30 år siden besluttede jeg, at placere dette aspekt dybt i privatlivets fred. Jeg tog en grå habit på – og blev embedsmanden. Javel – hr. minister – uanset hvem ministeren er.”
Erling Andersen
------------Flere medier/blogs skriver om, at jeg skulle være socialdemokrat.
Fakta er:
1975, hvor jeg er 17 år, melder jeg mig ind i Danmarks Socialdemokratiske
Ungdom. I de næste 3 – 4 år er jeg aktiv i DSU. Er også formand for Haderslev
Ungdommens Fællesråd, medlem af kommunens fritidsnævn og ”ungdommens
socialdemokratiske kandidat” til kommunevalget i 1978, men bliver dog ikke
valgt. Tager initiativ til Haderslev Musikfestival, er imod bygning af Storebæltsbroen - og arbejder for billige ungdomsboliger i Haderslev.
I maj 1979 får jeg job på Grønland – og dropper al kontakt til den socialdemokratiske verden. I 1981 kommer vi hjem til Danmark – og køber hus i Jelling –
og jeg får arbejde på Amtsskatteinspektoratet i Vejle. Går i gang med sidste del
af uddannelsen til skatterevisor og vi får barn.
I 1986 bliver jeg valgt som formand for Statsskatteforvaltningens Tjenestemandsorganisation, som er en fuldstændig partipolitisk neutral tjenestemandsorganisation – og derfor beslutter jeg, at fra nu af er alle spørgsmål om partipolitik og brug af den grundlovssikrede ret til at stemme omfattet af privatlivets
fred.
I januar 1998 bliver jeg regionschef i Randers.
Jeg har både som fagforeningsformand og som chef oplevet en del skatteministre.
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Anders Fogh Rasmussen traf en af de modigste beslutninger nogensinde i statsadministrationen – nemlig sammenlægningen af toldvæsenet og statsskatteforvaltningen i 1990. Anders Fogh Rasmussen skrev et omfattende og betydningsfuldt kapitel i min bog ”År der forandrede”, som udkom i 1994.
Carsten Koch. Det var omtalt, at jeg som fagforeningsformand udtalte, at hans
ministergerning var for meget præget af storkespringvand og 68’er la- la. Og i
1997 var fronterne trukket skarpt op i forbindelse med en afskedigelsesrunde i
ToldSkat.
Kristian Jensen. Gennemførte sammenlægningen af ToldSkat og de kommunale
skatteforvaltninger i 2005. På dygtig vis stod han i spidsen for denne nødvendige og hensigtsmæssige sammenlægning.
----------Sammenfattende finder jeg det fuldstændig urimeligt, hvis det skal være et
aspekt i relation til den aktuelle sag, hvad der foregår oppe i mit hoved politisk –
og hvad der sker, når jeg står i en stemmeboks.
Erling Andersen

”Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.”, § 4:
”En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med eller under ansættelsen af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om
dennes race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse”.
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