Vedtægter
for
Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd
Vedtaget på Delegeretmødet 19. april 2018

I - Navn og formål
§ 1. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd (TAT), der er tilsluttet Centralorganisationen af 2010 (CO 10) er en partipolitisk uafhængig organisation for de under § 5 og 8 nævnte
medlemmer.
§ 2. Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.
§ 3. Foreningens formål er at varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende
ansættelses- og pensionsforhold.
Stk. 2. Foreningen skal endvidere varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser i det
omfang disse harmonerer med stk. 1.
Stk. 3. Individuelle personsager kan normalt først forventes taget op til behandling af foreningen
efter et halvt års medlemskab.
§ 4. Foreningen kan, inden for dens formålsparagraf, samarbejde med andre foreninger og organisationer.
II - Medlemskab
§ 5. Adgang til optagelse i foreningen har teknisk og administrativt personale ansat som tjenestemand på prøve, varig eller på åremål, eller på tjenestemandslignende vilkår i ministerier, direktorater og institutioner under ministerierne, samt i selskaber, forvaltningsenheder o.l., for så vidt forhandlingsrettens udøvelse for dette personale af centralorganisationen er delegeret til foreningen.
Stk. 2. Adgang til optagelse i foreningen har endvidere personer, hvis løn og ansættelsesvilkår
svarer helt eller delvist til de vilkår, som er gældende for tjenestemænd uden at være omfattet af
den mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer indgåede hovedaftale,
samt i selskaber, forvaltningsenheder o.l., hvori staten øver indflydelse på aftale- og overenskomstvilkårene, under forudsætning af, at forhandlingsrettens udøvelse for disse personer (dette
personale) af centralorganisationen er delegeret til foreningen eller at denne på anden måde overføres til foreningen.
Stk. 3. Endelig kan personer, der ansættes på individuelle vilkår fastsat i overenskomst, hvori centralorganisationen er part, eller som er indgået i henhold til en hovedaftale, hvori centralorganisationen er part, optages i foreningen.
Stk. 4. Personer, der ansættes i stillinger, der naturligt henhører under centralorganisationens eller
TAT’s område, men som ikke er omfattet af stk. 1-3, kan optages som medlemmer. Tilsvarende
gælder for personer, der er ansat på individuelle kontrakter. Sådanne optagelser skal godkendes
af hovedbestyrelsen.
§ 6. Anmodning om optagelse rettes til foreningens sekretariat. Optagelse regnes fra den første i
den nærmest følgende måned efter anmodningens modtagelse.
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Stk. 2. Medlemmer henføres til de lokalafdelinger, der jf. § 38, findes på de respektive tjenestesteder.
§ 7. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens sekretariat med mindst 3 måneders
varsel til en måneds udgang, dog ikke ved overgang til pension, hvor udmeldelse kan ske med
virkning fra det tidspunkt, hvor overgang finder sted.
Stk. 2. Ved overgang til en anden stilling, der ikke er omfattet af foreningens forhandlingsret, kan
udmeldelse ske med virkning fra det tidspunkt, hvor overgang finder sted.
Stk. 3. Ved overgang til pension, er det muligt efter anmodning til foreningens sekretariat at blive
overflyttet til TAT’s seniorafdeling med virkning fra det tidspunkt overgang til pension finder sted.
§ 8. Medlemmer som afskediges på grund af alder eller svagelighed, kan bevare deres medlemskab og henføres til foreningens seniorafdeling.
Stk. 2. Medlemmer, der bevilges orlov uden løn for at overtage en stilling, der ikke er omfattet af
foreningens forhandlingsret, kan bevare deres medlemskab som passive medlemmer så længe de
har orlov og henføres i denne periode til deres hidtidige lokalafdeling.
Stk. 3. Medlemmer, der afskediges af andre grunde end anført i stk. 1 og 2, kan bevare deres
medlemskab eller vælge at blive overført til seniorafdelingen.
§ 9. Et medlem, der modvirker foreningens formål og beslutninger eller på anden måde udviser
illoyal optræden, kan uden varsel udelukkes af foreningen efter vedtagelse med 2/3 flertal af foreningens hovedbestyrelse.
Stk. 2. Et medlem, der er i restance, og som trods påkrav, ikke betaler restancen, kan af hovedbestyrelsen udelukkes som medlem af foreningen.
Stk. 3. Meddelelse om udelukkelse efter stk. 1 og 2 skal ske ved anbefalet brev med angivelse at
tidspunktet for og årsagen til udelukkelsen.
Stk. 4. Hovedbestyrelsens beslutning om udelukkelse kan, af vedkommende medlem, inden 30
dage, forlanges forelagt førstkommende delegeretmøde til behandling og endelig afgørelse.
Stk. 5. På delegeretmødet har medlemmet ret til at udtale sig i den pågældende sag.
Stk. 6. Indtil delegeretmødets afgørelse foreligger, er medlemmets rettigheder – herunder beklædelse af tillidsposter – suspenderet, og der betales ikke kontingent til foreningen.
Stk. 7. Genoptagelse af udelukkede medlemmer kan kun ske efter beslutning med 2/3 flertal i hovedbestyrelsen, der samtidig fastsætter vilkårene for genoptagelsen.
§ 10. Genoptagelse af et medlem, der har udmeldt sig af foreningen, på trods af at medlemmet
fortsat er ansat i en stilling, hvor forhandlingsretten tilfalder foreningen, kan kun ske efter beslutning i hovedbestyrelsen, der samtidig fastsætter vilkårene for genoptagelsen.
§ 11. Udmeldte og udelukkede medlemmer har intet krav på foreningens midler.
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III - Opbygning
§ 12. Foreningens virke udøves gennem
•
•
•
•

Delegeretmødet
Hovedbestyrelsen
Lokalafdelingerne og
Tillidsmændene,

der i deres virke støttes af foreningens sekretariat.
IV - Delegeretmødet
§ 13. Delegeretmødet, der er foreningens højeste myndighed, består af hovedbestyrelsen, af de af
lokalafdelingerne udpegede delegerede samt af 2 delegerede for seniorafdelingen.
Stk. 2. Antallet af delegerede fastsættes efter medlemstallet pr. 1. januar i det år, hvori delegeretmødet afholdes.
Stk. 3. Tillidsmanden, eller dennes suppleant, er delegeret for den enkelte lokalafdeling. Endvidere
udpeger lokalafdelingerne en ekstra delegeret for hver påbegyndt 20 medlemmer ud over de første
20. Ingen lokalafdeling kan dog udpege mere end 10 delegerede.
§ 14. Delegeretmødet er beslutningsdygtigt når indkaldelse og dagsorden er bekendtgjort i overensstemmelse med de i vedtægterne fastsatte regler.
§ 15. Delegeretmødet konstituerer sig under ledelse af formanden, der åbner mødet, hvorefter der
foretages navneopråb, fastsættelse af forretningsorden og valg af dirigent.
§ 16. Kun personligt fremmødte delegerede har stemmeret.
Stk. 2. Hovedbestyrelsens medlemmer og seniorafdelingens delegerede har ved afstemninger én
stemme hver.
Stk. 3. Den enkelte delegerede stemmer med det antal stemmer, som den pågældende repræsenterer. Stemmetallet for hver enkelt delegeret fastsættes i overensstemmelse med medlemstallet i
den lokalafdeling, som den pågældende repræsenterer, opgjort pr. 1. januar det år, delegeretmødet afholdes. Stemmetallet fordeles forholdsvis på de anmeldte delegerede.
Stk. 4. Ingen lokalafdeling kan dog have et samlet stemmetal på mere end 20 % af foreningens
samlede medlemstal.
Stk. 5. Alle afgørelser på delegeretmødet træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er
bestemt i disse vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 6. Ved valg til hovedbestyrelsen, jf. § 18, nr. 9, litra d, skal der på stemmesedlen sættes et
antal krydser, der modsvarer det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Stemmesedler, hvor der er angivet færre eller flere kryds end det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal
vælges, er ikke gyldige.
Stk. 7. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen foregår uden isoleret valghandling. Kandidater, der
ikke opnår valg til hovedbestyrelsen, indtræder som suppleanter i den rækkefølge, der afgøres af
det opnåede stemmetal.
Stk. 8. Såfremt der ved valg af hovedbestyrelsesmedlemmer opnås stemmelighed mellem de kandidater, der skal besætte hhv. den sidste hovedbestyrelsespost og/eller de to suppleanter, foreta-
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ges omvalg mellem de berørte kandidater. Omvalget sker skriftligt og således at hvert af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer af delegeretmødet får én stemme. Er der, efter omvalget, stadig stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.
V – Ordinært delegeretmøde
§ 17. Ordinært delegeretmøde afholdes hvert tredje år i marts/april måned.
Stk. 2. Ordinært delegeretmøde varsles mindst 2 måneder forud.
§ 18. Indkaldelse til ordinært delegeretmøde udsendes til de delegerede senest 14 dage før mødets afholdelse med angivelse af den af hovedbestyrelses fastsatte dagsorden.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mødets åbning
Navneopråb
Vedtagelse af forretningsorden
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Budget, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af
a) formand
b) næstformand
c) kasserer
d) 4 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse
§ 19. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære delegeretmøde, herunder forslag til kandidater i henhold til § 18, punkt 9 a-d og 10, skal være modtaget i sekretariatet senest 1 måned inden
mødets afholdelse og skal være medtaget i den udsendte dagsorden.
§ 20. Foreningens medlemmer er valgbare til hovedbestyrelsen. Foreningens formand, næstformand og kasserer skal dog være tjenstgørende i valgperioden.
Stk. 2. Valg til hovedbestyrelsen gælder indtil afslutningen af næste delegeretmøde. Overgår et
hovedbestyrelsesmedlem til en stilling, der ikke er omfattet af foreningens forhandlingsret skal pågældende nedlægge sit mandat.
Stk. 3. Såfremt valg er optaget på dagsordenen for et ekstraordinært delegeretmøde gælder valg
på det ordinære delegeretmøde kun til afslutningen af det ekstraordinære delegeretmøde.
§ 21. Over delegeretmødets forhandlinger udfærdiger foreningens sekretariat et referat, der underskrives af den afgående formand og delegeretmødets dirigent.
VI - Ekstraordinært delegeretmøde
§ 22. Ekstraordinært delegeretmøde afholdes når hovedbestyrelsen træffer beslutning derom,
eller når delegerede, der repræsenterer mindst 1/3 af foreningens medlemmer, skriftligt fremsætter
begæring derom, med angivelse af motiveret dagsorden.
§ 23. Ekstraordinært delegeretmøde afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse.
Stk. 2. Indkaldelse skal, så vidt muligt, ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af de
spørgsmål, der ønskes behandlet.
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Stk. 3. På et ekstraordinært delegeretmøde kan kun sager, indeholdt i dagsordenen, behandles.
Stk. 4. Referat af mødets forhandlinger udfærdiges som anført i § 21.
VII - Hovedbestyrelsen
§ 24. Mellem delegeretmøderne er hovedbestyrelsen foreningens højeste myndighed.
§ 25. Hovedbestyrelsen leder foreningen under iagttagelse af nærværende vedtægter og de af
delegeretmødet trufne beslutninger og træffer de for foreningen nødvendige beslutninger.
§ 26. Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer. En formand, en næstformand og en kasserer
samt 4 hovedbestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Formanden for seniorafdelingen deltager i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 3. Der vælges 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.
§ 27. Hovedbestyrelsen sikrer foreningen den fornødne sekretariatsbetjening og er bemyndiget til
evt. at sikre denne betjening på anden vis end ved eget sekretariat. I så fald skal der udarbejdes et
særskilt specificeret regnskab for denne sekretariatsfunktion, der forelægges delegeretmødet til
godkendelse.
§ 28. Hovedbestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til sammenslutninger, kommissioner,
nævn, råd og udvalg, hvori foreningen, efter hovedbestyrelsens opfattelse bør være repræsenteret.
§ 29. Hovedbestyrelsen mødes efter behov, dog mindst 6 gange årligt, og i øvrigt så ofte formanden eller et flertal af hovedbestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2. Hovedbestyrelsens suppleanter indkaldes, såfremt et hovedbestyrelsesmedlem får forfald,
der skønnes at vare mere end ½ år.
Stk. 3. Formanden leder hovedbestyrelsens møder.
§ 30. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Stk. 2. Alle beslutninger, bortset fra beslutninger jfr. § 9, stk. 1 og 7, træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 3. I tilfælde, hvor formanden skønner det hensigtsmæssigt, kan beslutninger træffes ved skriftlig (evt. e-post) høring af hovedbestyrelsen.
Stk. 4. Sager, der ikke kan afvente et hovedbestyrelsesmøde, afgøres af formand og næstformand
samt kasserer, og fremlægges til orientering på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 31. Over hovedbestyrelsens møder udfærdiges ved sekretariatets foranstaltning et referat, der
underskrives af formanden og referenten.
Stk. 2. Udkast til referat udsendes snarest efter mødet til godkendelse blandt hovedbestyrelsens
medlemmer.
Stk. 3. På nærmest efterfølgende møde godkendes referatet og underskrives tillige af formanden.
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IX - Tegningsret
§ 32. Formanden tegner foreningen. I tilfælde af forfald tegnes foreningen af næstformanden.
X - Formand, næstformand og kasserer
§ 33. Formanden repræsenterer, hvor intet andet er fastsat, foreningen og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.
§ 34. Næstformanden bistår formanden, træder i dennes sted ved længere varende forfald, og er
ansvarlig for foreningens informationsvirksomhed.
§ 35. Kassereren fører tilsyn med foreningens kasseforretninger og foreningens regnskaber.
Stk. 2. Kassereren udarbejder budgetforslag, budgetkontroller og regnskaber til hovedbestyrelsen i
samarbejde med sekretariatet.
Stk. 3. Snarest efter regnskabsårets udløb udarbejdes driftsregnskab og status, der med bilag
overgives til foreningens revisorer, jf. § 47.
§ 36. Det reviderede regnskab fremlægges på førstkommende ordinære delegeretmøde til endelig
godkendelse.
§ 37. Bliver posten som næstformand eller kasserer vakant i valgperioden, besætter hovedbestyrelsen den ledigblevne post indtil førstkommende delegeretmøde.
XI - Lokalafdelingerne
§ 38. Et tjenestested udgør en lokalafdeling.
Stk. 2. Arbejdsmæssige og geografiske forhold kan medføre, at et tjenestested opdeles i flere lokalafdelinger.
Stk. 3. Medlemsgrupper med fælles arbejdsmæssige forhold m.v. inden for samme ministerområde
kan etablere særlige lokalafdelinger, omfattende flere tjenestesteder.
Stk. 4. Lokalafdelinger, oprettet i henhold til stk. 2 og 3 skal godkendes af foreningens hovedbestyrelse.
§ 39. Lokalafdelingen vælger en tillidsmand, der jfr. § 13 er lokalafdelingens delegat på foreningens delegeretmøde.
Stk. 2. Lokalafdelinger kan fastsætte særlige regler for lokalafdelingens virke. Sådanne regler skal
være i overensstemmelse med de af foreningens hovedbestyrelse fastsatte retningslinier og godkendes af foreningen.
Stk. 3. Valg af tillidsmand skal gennemføres mindst hvert andet år. Resultatet af valget skal meddeles til foreningens sekretariat. Sekretariatet foretager anmeldelse overfor vedkommende tjenestested.
§ 40. Lokalafdelinger kan anmode hovedbestyrelsen om at overtage konkrete sager. Overtager
hovedbestyrelsen sagerne viderefører hovedbestyrelsen sagerne og afgør, hvordan og hvornår
sådanne sager afsluttes.
§ 41. Foreningens seniormedlemmer udgør foreningens seniorafdeling.
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XII - Tillidsmændene
§ 42. Tillidsmændene, der repræsenterer lokalafdelingernes medlemmer, bør ved samarbejde med
tjenestestedets ledelse som med andre personalegrupper, søge at skaffe de bedst mulige forhold
på tjenestestedet.
Stk. 2. Tillidsmændene skal i alle forhold handle i forståelse med foreningen. Tillidsmanden bør
mindst én gang årligt afholde et møde for de foreningsmedlemmer han repræsenterer.
Stk. 3. Tillidsmanden udøver lokal forhandlingsret i overensstemmelse med nærværende vedtægters § 45.
Stk. 4. Rejses der sag af disciplinær karakter mod en tillidsmand skal foreningen straks underrettes.
§ 43. Foreningen afholder mindst én gang årligt et tillidsmandsmøde efter hovedbestyrelsens
nærmere bestemmelse.
Stk. 2. Hvert tredje år kan tillidsmandsmødet kombineres med det i § 17 nævnte delegeretmøde.
Stk. 3. Tillidsmandsmøder kan ikke træffe bindende beslutninger, men er rådgivende for hovedbestyrelsen.
§ 44. Tillidsmandsmøder ledes af formanden.
XIII - Forhandlings- og aftaleret
§ 45. Forhandlings- og aftaleret med lokale styrelser m.v. kan af hovedbestyrelsen helt eller delvist
delegeres til lokalafdelingen.
Stk. 2. Alle forhandlinger med ministerier, CO 10 og andre centralorganisationer, føres ved hovedbestyrelsens foranstaltning.
Stk. 3. En efter stk. 1 meddelt rettighed kan, hvis forholdene efter hovedbestyrelsens opfattelse,
taler herfor, tilbagekaldes.
XIV - Regnskab
§ 46. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren er ansvarlig for, at foreningens midler anvendes efter delegeretmødets beslutning og at regnskab føres efter den af hovedbestyrelsen fastsatte regnskabsinstruks.
XV - Revisorerne
§ 47. Revisorerne skal hvert år inden 1. marts gennemgå foreningens årsregnskab med tilhørende
bilag, kontrollere aktivernes tilstedeværelse, passivernes rigtighed og med deres underskrift bekræfte regnskabets rigtighed.
Stk. 2. Ud over ovennævnte skal revisorerne mindst en gang i løbet af regnskabsperioden foretage
et uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 3. Det reviderede regnskab udsendes til tillidsmændene m.fl. og fremlægges på førstkommende ordinære delegeretmøde.
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XVI - Kontingent
§ 48. Kontingentet fastsættes af delegeretmødet som et månedligt beløb, svarende til indeks 100.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen bemyndiges i helt ekstraordinære situationer til at fastsætte et ændret
kontingent for en periode eller frem til næste delegeretmøde.
Stk. 3. For hvert fulde 3 points udsving i nettoprisindekset udover 100 kan hovedbestyrelsen beslutte at regulere kontingentet med 3 % med virkning fra en 1. april eller 1. oktober. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 4. For ledige er kontingentet det halve af det ordinære fuldtidskontingent.
Stk. 5. For seniorafdelingens vedkommende kan delegeretmødet fastsætte et beløb, der for hvert
medlem i afdelingen, skal betales i administrationsgebyr til foreningen.
Stk. 64. Æresmedlemmer er kontingentfri.
XVII - Øvrige bestemmelser
§ 49. Såfremt der i forbindelse med ændringer i centralorganisationens struktur henføres aftale- og
forhandlingsret for stillinger, der måtte omfatte andre (CO 10) – organisationers forhandlingsret til
TAT, vil der, efter overenskomst med de pågældende organisationer, kunne optages et antal overskydende medlemmer af hovedbestyrelsen indtil førstkommende delegeretmøde.
§ 50. Andre organisationer eller personalegrupper, der ønsker tilknytning til TAT, vil, efter nærmere aftale med hovedbestyrelsen, kunne associeres med TAT.
Stk. 2. Aftaler om associering kan enten betragtes som ”medlemskab på prøve” eller som en forretningsmæssig tilknytning til TAT.
Stk. 3. Er der tale om en associeringsaftale, med sigte på eventuel optagelse som fuldgyldige medlemmer i TAT, kan aftalen indeholde regler om en ekstraordinær plads i hovedbestyrelsen som
observatør uden stemmeret. En sådan ekstraordinær plads kan dog højst gives for en periode på 3
år.
Stk. 4. Uanset hvilken associeringsform en gruppe optages under skal gruppen betale et gebyr til
TAT for de ydelser, sekretariatsbistand eller andet, der indeholdes i aftalen. Dette gebyr skal stå i
rimeligt forhold til det kontingent, TAT’s ordinære medlemmer betaler.
§ 51. Foreningens informationsvirksomhed sker hovedsageligt via foreningens hjemmeside samt
ved udsendelse af informationsmateriale til lokalafdelinger / tillidsrepræsentanter.
Stk. 2. Meddelelser udsendt via foreningens hjemmeside betragtes som bekendtgjort for alle medlemmer.
§ 52. Foreningen er forpligtet til at overholde de af CO10 m.fl. fastsatte regler for opsparing og placering af fondsmidler.
§ 53. Foreningens vedtægter kan kun ændres på et delegeretmøde, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for ændringen.
§ 54. Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, på 2 hinanden følgende delegeretmøder, ved skriftlig afstemning, stemmer herfor.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning afgør det opløsende delegeretmøde, hvorledes foreningens midler
skal anvendes.
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XVIII - Ikrafttræden
§ 55. Disse vedtægter trådte i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på delegeretmøde den 13. april
2000 og er efterfølgende ændret på de delegeretmøder 8. april 2003, 27. april 2006, 9. maj 2007,
25. marts 2009, 22. marts 2012, og 26. marts 2015 og 19. april 2018.
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