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FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND  
24.01.2017 

Sekretariatet 
 
 

Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 
 

torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 –15.00 
 

REFERAT 
 
I mødet deltog:  
Formand Lars Bonde Eriksen, næstformand Gert Nielsen, Janne Lyng Lundager, Ingolf 
Lindmark Olsen, Sandra Trasborg Hansen, Lars Rasmussen  
Afbud fra: 
Knud Erik Krøjer Hansen  
Susanne Winkler Hansen, 
Steffen Lunn 
Fra sekretariatet deltog: 
Henrik Witt (referent) og Gitte Anholm 
 
 

 
I Fastsættelse af dagsorden 
 
Udkast til dagsorden (udsendt 20. januar 2017) blev godkendt, dog med den ændring af 
punkt III, 5 Ansættelse af administrativ og faglig medarbejder til sekretariatet blev sat på 
dagsordenen som første punkt. 
 
I Fastsættelse af dagsorden 
III,5 Ansættelse af administrativ og faglig medarbejder til sekretariatet 
II Godkendelse af referater af HB-møde nr. 8 /2016 december 2016  
III Sager til beslutning 
III.1 HB seminar mandag den 20. marts til tirsdag den 21. marts 2017 
III,2  Sikker post og Persondataforordningen i TAT 
III,3 Evt politisk initiativ til FTF’s folkemødegruppe  
III,4 Flytning af TAT’s arkiv og opbevaring i kælder 
IV Sager til orientering 
IV,1 Orientering vedr. sager i TAT-sekretariatet. 
IV,2 Lokalafdelings nedlæggelse 
IV,3 Kalender  
IV,4 Erhvervsskoleområdet 
IV,5 Oppe i tiden 
V Økonomi 
VI Eventuelt 
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VII HB’s egen tid 
 
III,5.  Ansættelse af administrativ og faglig medarbejder til sekretariatet 
 
Der var kommet 8 ansøgninger, heraf var 3 blevet indkaldt til samtale. 
 
Af de 3 blev Gitte Anholm indstillet til jobbet. 
 
Ved ansættelsen udarbejdes der funktionsbeskrivelse for arbejdet i sekretariatet.  
 
 
II Godkendelse af referat af HB-møde nr. 8 /2016 december 2016  
 
Referat af HB-møde nr. 8 og redigeret referat af samme møde blev godkendt. 
 
 
III Sager til beslutning 
 
III,1. HB seminar mandag den 20. marts til tirsdag den 21. marts 2017 
 
Hovedbestyrelsen afholder HB-seminar med besøg hos svenske kollegaer i fagbevægelsen i 
Malmø, for at høre om arbejdet i Sverige med at afskaffe New Public Management og 
etablere et nyt styringssystem. Der skal arbejdes med den interne proces omkring 
aftaleforhandlingerne 2018, hvor der i september skal afleveres krav til 
Centralorganisationen. 
  

 
III,2.  Sikker post og Persondataforordningen i TAT 
 
Sekretariatet har påbegyndt indsamling af oplysninger vedrørende funktionalitet og priser, 
når sekretariatet skal sende sikkerpost i overensstemmelse med nye regler om persondata, 
idet TAT bør vurdere, hvordan reglerne om Sikkerpost bedst kan opfyldes.  
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal findes en løsning, der også tager højde for 
Persondataforordningen, der træder i kraft 2018. 
 
III,3. Eventuelt politisk initiativ til FTF’s folkemødegruppe  
 
Hovedbestyrelsen drøftede TAT's deltagelse på Folkemøde 2018. Der var enighed om, at 
TAT ikke har ressourcerne til at have en stand på Folkemødet. 

 

III,4. Flytning af TAT’s arkiv og opbevaring i kælder 
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Gitte orienterede om TAT’s arkiver, der som led i flytningen fra CS til FTF-A skal flyttes fra 
den del af kælderen, der tilhører CS over til FTF-A’s del. FTF-A stiller arkivskabe med lås og 
stålreoler op til opbevaring.  
 
IV Sager til orientering 
 
IV,1. Orientering vedr. sager i TAT-sekretariatet. 
 
Henrik orienterede verserende sager: 
 

• En sag, om flytning fra et fagforbund og til TAT (stillingen indenfor vores 
dækningsområde). Hvilket har budt på en meget underlig reaktion fra ministeriet. 
TAT planlægger møde med det kommende medlem om sagen.  

• En sag om ansættelsesforholdet for et medlem på et skolehjem, omkring ansættelsen.  
• Hos Folketingets ombudsmand er der valgt ny TR, det er dog ikke muligt at samle en 

bestyrelse. Der skal findes en løsning, evt udarbejde en statut.  
• Sag om løndannelse i lukket gruppe.  

 
Der var ros til de nye sagslister der danne baggrund for arbejdet i sekretariatet og til info af  
hovedbestyrelsen. Listerne skal også bruges til opsamling, når der skal skrives beretning. 
 
Det er oplyst, at lederne på erhvervsskolerne ligger lønmæssigt dårligt i forhold til de ansatte 
på gymnasierne. Internt skal der skabes et bedre lønspænd og det skal ikke være fx 
resultatløn, der sikrer et vist spænd. Sådanne emner er oplagte til krav til 
aftaleforhandlingerne 2018. 
 
Der skal ses på nogle af TAT’s grænsedragningsaftaler, da de trænger til opdatering grundet 
ændringer på de enkelte områder (fusioner etc.)  
 
Kompetencesekretariatet har fokus på lederuddannelse på erhvervsskoleområdet – TAT er 
indbudt til at komme med indspark.  
 
Der arbejdes med at lave temadage om lønforhandling i Jylland og på Sjælland. De forventes 
udbudt i maj og september. 
 
 
IV,2. Lokalafdelings nedlæggelse 
 
Lokalafdelinger der nedlægges er det aftalt en bagatelgrænse på 100 kr. skal ikke 
tilbagebetales til foreningen ved lukning. Pengene skal bruges ude på medlemmerne. 
 
Det kan opfordres til at man på tværs af ministerier laver et samarbejde mellem 
lokalforeninger 
 
IV,3. Kalender 
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 Temadage vedr. forhandling, besluttet på HB møde 8/2016.  

Hovedbestyrelsen fandt, at temadagen kan indeholde følgende punkter: 
1. Præsentation af TAT 
2. Oplæg om OK18 
3. Oplæg ved forhandlingsekspert om (løn)forhandling. 

 
Pensionsdag, med PFA og FTF-A.  
Henrik oplyste, at dagen er planlagt til at finde sted i september. Det planlægges i detaljen i 
maj, så det kan meldes ud på hjemmesiden 
Generelt var det hovedbestyrelsens holdning, at der bør være meget fokus på pensionen og 
det at gå på pension og ikke så meget salgstaler vedrørende kundekapital og andet.  
 
 
IV,4. Erhvervsskoleområdet 
 
Ikke noget nyt siden sidst. 
 
IV,5. Oppe i tiden 
  
Nyt fra formand og tovholderne  
Der er gang i arbejdet med den kommende fusionen mellem LO og FTF. 
Fusionen har store konsekvenser ikke bare på det overordnede nivesau, det vil også på sigt 
få betydning på organisationsniveau, f.eks. snitfladerne mellem TAT og andre LO forbund vi 
arbejder sammen med i dagligdagen fx HK-stat.  
 
AC tabte i voldgiftssag angående kutymefridage. Grunden til at det kun var AC og ikke hele 
CFU der stod bag retssagen var, at de andre centralorganisationer anså det som sikkert at 
tabe den og en tabt sag ville give Moderniseringsstyrelsen og arbejdsgiverne hjemmel til at 
gennemtrumfe at denne kutyme opsiges over hele linjen. Afbødende handlinger kan evt. 
blive taget op ved aftaleforhandlingerne og/eller på de kommende trepartsforhandlinger. 
 
Generelt er der lige nu en dårlige relationer mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU. 

 
 
V Økonomi 
 
HB gennemgik materiale fra den 17. januar 2017. 
 
VI Eventuelt 
  
Drøftelse af initiativ til større aktivitet på TAT’s hjemmeside. 
 
Der skal i 2017 igen være fokus på hjemmesiden, og også gerne mulighed for at 
medlemmerne kan reagere på ting på hjemmesiden fx spørgsmål/svar generator 
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Hjemmesiden vil blive gennemgået rettet op.  
 
Emner til artikler/aktivitet på hjemmesiden: 
Udfordringer og fælder for medlemmerne ved pensionering kunne være punkter til en 
artikel/huskeliste.  
Artikel omkring opmærksomhedspunkter i forbindelse med tavlemøder. Ingolf vil gerne 
skrive om faldgrupperne, som sendes rundt til hovedbestyrelsen, så det kan blive til en 
artikel. 
 
 
VII HB’s egen tid 
Der var ikke noget at referere fra punktet. 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Lars Bonde Eriksen Gert Nielsen 
formand næstformand 
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