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Ledelsesberetning 
 
Væsentligste aktiviteter 
TAT’s væsentligste aktiviteter er som faglig forening at sørge for opfyldelse af 
foreningens aftale og forhandlingsret, samt støtte foreningens medlemmer i deres 
arbejdsliv i forhold til de udfordringer og problemer de fagligt må løbe ind i. 
Foreningen skal medvirke til fastholdelse og udvikling af de tillidsvalgte, således at 
foreningens medlemmer har lokale repræsentanter og kort vej til faglig bistand på 
arbejdspladser. Hvor dette ikke er muligt, er det sekretariatet der træder ind og 
støtter op, således at fagligheden ikke fortabes og der er et fuldt “sikkerhedsnet”. 

I en situation hvor medlemstallet ved mange tjenestesteder er faldende og man 
derfor ikke har en lokal TR, er det vigtigt at der er tilgængelige og kompetente 
sekretariatsansatte. Derudover er der løbende behov for at uddanne nye TR, samt 
at løfte sager der ikke bliver løst lokalt.  2019 har været et travlt år, hvor de ansatte 
i sekretariatet har leveret, ikke bare i forhold til den direkte medlemsbetjening, men 
også i forhold til administration og planlægning af faglige arrangementer etc.  

TATs bestyrelse har gennem året afviklet en række møder og et fagligt seminar. Der 
har været tale om et godt og stærkt fagligt samarbejde.  

På Erhvervsskolerne har der været mange forhandlinger for at få sikret udmøntning 
af aftaleresultatet på området.  

Den nye cheflønaftale på Erhvervsskolerne, hvor der efter OK18 er delt 
forhandlingsret, har skærpet behovet for synlighed rundt på skolerne. Der har 
derfor været indgået en særlig aftale med vores lokal afdeling STATE, om en mere 
opsøgende profil og synlighed dels via vores ansatte i sekretariatet, men også ved 
formanden for STATE.   

Skolehjemsassistenterne er et område, hvor vi har haft fokus på sikring af korrekte 
lønindplaceringer og en række arbejdstidsmæssige fortolkninger.  

Flere sager om omklassificering har været højt prioriteret og den længstvarende er 
nu, i tæt samarbejde med centralorganisationen inde i en afsluttende fase. Sagen 
har mere end 7 års fødselsdag!    

Der har været række sager om afsked og fratrædelsesaftaler. Sager der har krævet 
en stor indsats fra vores faglige bagland og sekretariats ansatte. Langt de fleste har 
fået aftaler, som vi kan være glade og tilfredse med. 

I Centralorganisationen har vi fortsat sæde i bestyrelsen, og støtter her op om 
arbejde for sikring af de overordnede og forhandlingsmæssige rettigheder. I 
perioden har der været en række organisationer der har valgt at skifte 
centralorganisation til AC (Akademikernes Centralorganisation). Det har ikke været 
en nem situation, og i et tilfælde er det endt i et retsligt efterspil, som fortsat 
verserer. 

Vores samarbejde med hovedorganisationen FH, har skulle finde sine ben efter 
fusionen mellem FTF og LO. 2019 kan siges at have været det første rigtige driftsår. 
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Vi har i TAT oplevet en meget fin servicering og mange medlemmer har mærket den 
støtte vi har kunnet yde via vores abonnement på juridisk- og socialrådgiver 
bistand.  

Der er en tæt og direkte relationer til formandskabet i FH, og TAT deltager i en 
række faglige fora i FH, der giver vigtig information til vores faglige arbejde.  

TAT har i det faglige landskab arbejdet for maksimal politisk involvering. Det sker 
gennem fortsat aktiv deltagelse i udvalg fx politiske fora i Central- og 
Hovedorganisationen. TAT er repræsenteret i flere af de udvalg, der er nedsat under 
FH, på områder som ledelse, arbejdsretlige sager og arbejdsmiljø. 

Kommunikation og faglig information er vigtigt, og der har hen over året været lavet 
en stor indsats for at få vigtig faglig information på nettet, således at nuværende og 
kommende medlemmer på en nem måde kan holde sig orienteret. 

Foreningens hjemmeside er fortsat under revision. Den sidste store opdatering og 
’makeover’ har medvirket til større tilgængelighed og hjemmesiden er platformen for 
udsendelse af nyhedsbreve fra  TAT’s formandskab,  STATE og 
pensionistforeningen. 

I forbindelse med rekruttering er det af stor vigtighed, at foreningens kerneværdier 
er tydelige og til stadighed i spil. Nøgleordene er åbenhed, nærhed og indgående 
kendskab til det forhandlingsområde som TAT dækker. Kort fortalt - “medlemmet i 
centrum”. 

 

Udviklingen i TAT’s aktiviteter 
Der har i 2019 været en fortsat tilgang af medlemmer til foreningen, men det har 
også været et år med mange, der har valgt at forlade arbejdsmarkedet af forskellige 
grunde. Det betyder, at vi har oplevet en nedgang i medlemstallet.  

Udviklingen på vores faglige område, gør at foreningen skal være tydelig og endnu 
mere udadvendt, og vi skal have fokus på fremtiden og muligheder for 
samarbejdsrelationer.  

Fremtidens rekruttering ligger fortsat på områder indenfor undervisningsområdet 
og indenfor de brancher, hvor nye ansættelsesformer har vundet indpas. På disse 
områder er vi udfordret af andre organisationer, hvorfor vores faglige tilbud skal 
være af en sådan beskaffenhed, at det er TAT, der er det naturlige valg. I dette 
arbejde er sekretariatet kombineret med de faglige aktive ude på arbejdspladserne 
nøglen til succes.  

Synlighed, nærvær og faglig viden er nogle af de nøgle-konkurrenceparameter, hvor 
en forening som TAT virkelig kan levere varen. Sekretariatet og den politiske ledelse 
vil i fremtiden lave indsatser og kampagner, målrettet de nævnte områder.  

For at komme endnu tættere på medlemmer skal der arbejdes på at få endnu flere 
tillidsfolk og kontaktpersoner. Dette kombineret med stærke relationer med vores 
ansatte i sekretariatet.  

Der er fortsat muligheder for vækst, men det kræver nye løsninger og indsatser. 
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Ændring i budget- og regnskabspraksis 
Der er i 2019 ikke ændret budget- og regnskabspraksis. 

  



Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Ledelsen i TAT har behandlet godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 
2019. 

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede at TAT's 
aktiviteter samt resultatet heraf for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. 

Ledelsesberegningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til Hovedbestyrelsens godkendelse. 

København, den. februar 2020 

Lars Bonde Eriksen 
Fonnand 
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Susanne Winkler Hansen 
Kasserer 
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Årsregnskab 
 
Anvendt regnskabspraksis 
Årsregnskabet for TAT er aflagt i overensstemmelse med almindelig 
regnskabspraksis og reglerne fastsat i Regnskabsinstruks for TAT. 

 

Kontingentindtægter 
Indtægter for kontingent indregnes i resultatopgørelsen, i det omfang kontingentet 
er opkrævet i regnskabsåret. 

 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, 
der vedrører regnskabsåret. 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt kurs-gevinst 
og -tab på aktie og obligationsbeholdning. 

 

Forudbetalte omkostninger 
Udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår indregnes under aktiver. 

 

Finansielle anlægsaktiver 
Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der 
måles pr. 31. december i regnskabsåret. 

 

Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser omfatter hovedsageligt forpligtelser i forbindelse med ansatte, 
som hensat feriepengeforpligtelse. Samt TAT’s Jubilæumsfond, der er hensat til 
brug ved større arrangementer for medlemmer. Oprindeligt til afholdelse af TAT’s 
100 års jubilæum 
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Driftsregnskab for 1. januar 2019 – 31. december 2019 
 

 

  

Regnskab Regnskab Budget 

31.12.2018 31.12.2019 2019

Indtægter

2.353.807 Kontingent indtægter 2.448.777 2.732.550

36.711 Finansielle indtægter 42.833 39.000

304.699 Øvrige indtægter 0 0

2.695.217 2.491.610 2.771.550

Omkostninger

1.788.498 Personaleomkostninger 1.836.467 1.848.154

404.627 Kontingent omkostninger 322.104 414.500

57.251 Sekretariatslokaler 52.923 58.704

30.027 Administrationsomkostninger 24.252 68.600

164.815 IT omkostninger 172.474 140.840

19.624 Lokalafdelinger & tillidsrepræsentanter 30.883 51.200

110.544 Mødevirksomhed 60.190 53.500

7.705 Repræsentation 9.873 8.000

310.711 Forsikring & ekstern bistand 178.385 185.600

23.201 Investeringer og aktiviteter 9.057 96.000

2.917.003   2.696.608  2.925.098

-221.786  Ordinært driftsresultat -204.998  -153.548

Kursreguleringer

-129.534 Kursregulering aktiebeholdning 0 0

-186 Kursregulering obligationsbeholding -25.482 0

-129.720 -25.482 0

-351.506 Årets resultat før skat -230.480 -153.548

0 Skat 0 0

-351.506 Årets resultat -230.480 -153.548
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