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FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 28.4.2020 
Sekretariatet 

 
 

Referat 
Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2020 

Fredag d. 24.04.2020   
   Mødet foregik på Skype 

 
Følgende deltog; 
Formand Lars Bonde Eriksen 
Næstformand Gert Nielsen 
Kasserer Susanne Winkler Hansen 

 Sandra Trasborg Hansen (fra kl. 10.30) 
 Richard Hanlov (til kl. 11.30) 
 Kim Erik Clausen (fra kl. 11) 
 Claus Seierup Jensen 
 
 Afbud fra; 
 Hans-Jørgen Møllegaard, formand for TAT-Senior, observatør  
 
 Fra sekretariatet deltog; 

Turid Leirvoll  
 
 
1 Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden blev godkendt 
 
2 Godkendelse af referat af HB møde 1/2020  
 Referatet godkendt uden bemærkninger  
  
3 Sager til drøftelse og videre opfølgning, beslutning 
 
3.1  Interesseforeningen afd. 10 - Valg af bestyrelse til at forestå sager vedrørende 

Interesseforeningen 
 
 Beslutningsgrundlag og indstillinger var udsendt.  

1.  Principper for valg af bestyrelse blev godkendt 
2.  Kommissorium blev godkendt 
3.  Indstilling af ny bestyrelse 

Følgende blev valgt som indstillet; 
Lars Bonde Eriksen, Formand TAT 
Susanne Winkler Hansen, Kasserer og HB-medlem 
Henrik Philip Jørgensen, tillidsrepræsentant i Danmarks Statistik 
Mikael Markvard, talsmand ved lokalforening i DANA 
Janne Lundager, medlem fra seniorforeningen  
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3.3.  Økonomi 
  
 Følgende var udsendt:  

1. Årsrapport 2019 er tidligere tilsendt, nu med underskrifter 
2.  Regnskabsinstruks 2020 
3. Budget 2020, Budgetnotat og budgetopfølgning marts 
4. Medlemsudvikling 2020 

 
Susanne indledte  

 
Økonomipunktets præsentation og forberedelse blev rost for at være grundigt 
og gennemskueligt 

 
Indstillingerne blev vedtaget  
med et tillæg til 3.3 -notatet fremsat af Richard Hanlov;  
’HB nedsætter et udvalg, der skal vurdere foreningens udviklingsvej(e) og 
præsentere en indstilling overfor HB tidsnok til at sagen kan forelægges 
delegeretmødet i april 2021. 
Elementerne i ovenstående notat, herunder HB’s størrelse og godtgørelse, 
indgår i et kommissorium som besluttes i HB (pr mail) i løbet af maj.’ 
 
Følgende deltager i arbejdsgruppen; 
 Lars Bonde Eriksen, Richard Hanlov, Susanne Winkler Hansen og 1HB-
medlem fra STATE. 

  
 
3.4 Godkendelse af vedtægter 
 Gert fremlægger til godkendelse nye vedtægter for Statens IT 
 De blev godkendt 
  
 Derudover var der eftersendt lokale vedtægter for TAT-ZBC 
 De blev godkendt 
 
3.5 OK21 – Ideudvikling og proces 
 1. Godkendelse af tidsplan og proces 
 2. Ideer og input til TAT’s udvikling af krav på baggrund af udsendt notat 
 
Lars indledte 

HB bakkede om de skitserede temaer og godkendte processen.  
Derudover blev der drøftet hvilke erfaringer og lærdomme man kan drage af de 
ændrede arbejdsvilkår og arbejdsprocesser der er, som følge af corona-
håndteringen. Udstrakt brug af hjemmearbejdspladser, digitale møder – kan det 
udvikles og gøres mere permanent? Hvilke områder byder på problemer, enten 
fordi de kræver fysisk tilstedeværelse. Hvordan kan/skal ledelse udvikles for at 
matche disse arbejdsformer og hvilke arbejdsmiljøspørgsmål, som f.eks. 
ergonomiske og/eller psykosociale er det vigtigt at medtage. Der arbejdes videre 
med at dette tema kommer ind som en del af OK21-processen, muligvis som 
krav til Rammeaftalen om hjemmearbejdspladser. Der er også et vigtigt 
kompetenceperspektiv; Innovation opstår når fagfolk bringes sammen for at 
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løse opgaver. Mange erfaringer for at faglige kompetencer på tværs fungerer i 
praksis, (også) uden brug af konsulenttimer før/under/efter. 
Richard, Sandra, Claus og Kim skriver hver især nogle input som sendes til 
sekretariatet. 

   
4 Sager til orientering 
 
4.1 Orientering om aktive sager i sekretariatet 
 
Lars og sekretariatet orienterede 

- Skolehjemsassistenters arbejdstid – stor spredning og TAT er, sammen med 
CO10 ved at udrede/finde nogle afklaringer. 

- Pensionssager, flere varianter af uklarheder og forkert praktisering af 
regelværk fra arbejdsgivers side. 

- Lokale lønforhandlinger 
 
4.3 Oppe i tiden 
 
 
5 Eventuelt 
 
 
6 HB’s egen tid 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Lars Bonde Eriksen Gert Nielsen 
formand næstformand 
 

 
Referatet godkendt på SKYPE-møde 2. juni 2020. 
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