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FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 02.06.2020 
Sekretariatet 

 
 

Foreløbigt referat 
Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2020 

Tirsdag d. 02.06.2020 kl. 15.00 – 15.45   
Mødet foregik på Skype 

 
Følgende deltog; 
Formand Lars Bonde Eriksen 
Næstformand Gert Nielsen 
Kasserer Susanne Winkler Hansen 
Richard Hanlov 
Claus Seierup Jensen 
 
 
Afbud fra; 
Kim Erik Clausen 
Sandra Trasborg Hansen 
Hans-Jørgen Møllegaard, formand for TAT-Senior, observatør  
 
Fra sekretariatet deltog; 
Turid Leirvoll 
Gitte Anholm 
 
 
1 Godkendelse af dagsorden 
  

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt 3.2 Budgetopfølgning april 2020 
 

 
2 Godkendelse af referat af HB møde 2/2020  
  

Udkast til referatet udsendt 29.04.2020, godkendt.  
Der var i høringsprocessen bemærkning fra Hans-Jørgen Møllegaard, omkring 
udvælgelse af medlemmer til bestyrelse for Afd. 10, Interesseforeningen. Lars 
Bonde Eriksen har forklaret og begrundet HB’s beslutning. 
  

  
3 Sager til drøftelse og videre opfølgning, beslutning 
 
3.1  OK21 

 
 Orientering fra CO10 bestyrelsesmøde  

Det er fortsat en mulighed, at OK21 udskydes til 2022. Forlængelsen er ikke 
blevet vedtaget, der er møde mellem forhandlingsfællesskaberne og 
skatteministeren i denne uge, og her vil denne evt. udskydelse blive behandlet. 
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CO10 vil ligge op til, at der ikke skal ske en lønnedgang ved en fortsættelse af 
OK-perioden. 
 
HK har anmodet deres tillidsrepræsentanter om at lave indstillinger til OK21. 
CO10 er ikke klar på om processen for OK21 forhandlinger skal fortsætte. 
Derfor bliver der lagt op til, at TAT fortsætter eget arbejde mod 
aftaleforhandlingerne, med ændret og forkortet form, herunder skal der 
udsendes informationer til TR samt kort rundspørge til medlemmer, samt 
afholde webinar for TR og medlemmer. 
 

  
 Besluttet 

Lars, Gert og sekretariatet arbejder videre mod en forkortet form for oplæg til 
udsendelse til medlemmer og TR om OK21 forhandlingerne. 
Ekstrahering hvor der prioriteres og et webinar. 
 

 
3.2  Økonomi 
  
 Gennemgang af status og regnskab pr. april 2020. 
  
 Besluttet 
 Budgetopfølgning godkendt. 
 
 
3.3 HB møde 4/2020, 15.06.2020 
 
 Skype møde som afslutning inden sommer. 
 
 Besluttet 
 Der afholdes SKYPE - HB møde 04/2020.  

Mødet flyttes til afholdelse i uge 26, med status på OK21. 
Hvis OK21 udskydes, vil det på ny vurderes om der skal afholdes HB-møde nr. 
4/2020. 
 

 
4 Sager til orientering 
 
4.1 Bestyrelse i Afd. 10, Interesseforeningen 
 
 De nævnte, har alle takket ja til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 
 Der afholdes første møde i bestyrelsen mandag den 8. juni 2020. 
 HB vil blive orienteret på kommende møde om arbejde i bestyrelsen.  
 
 
4.2 Arbejdsgruppe for fremtidens TAT 
 
 Lars kommissoriet klargøres inden kommende HB møde. 
 
 
5 Eventuelt 
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 AC sag omkring forhandlingsretten er nu under behandling i Østre Landsret. 
 
 Overgangsordning for tjenestemænd med tvungen afgangsalder, sagen 

behandles i CO10 og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. TAT er involveret i 
de områder hvor vi har forhandlingsretten. 

 
  
6 HB’s egen tid 
 
 Intet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

 
Lars Bonde Eriksen Gert Nielsen 
formand næstformand 
 
 
Referat godkendt på SKYPE-møde 25. juni 2020 
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