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FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 17.03.2021 
Sekretariatet 

 
 

FORELØBIG REFERAT 
Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2021 

Onsdag d. 17.03.2021 kl. 15.00 – 18.00   
Skype-møde 

 
 
 
1 Godkendelse af dagsorden 
  

Dagsorden udsendt 5. marts 2021. 
Dagsorden godkendt med tillæg af ny sag 3.4 
 

 
2 Godkendelse af referat af HB møde 1/2021  
  

Referatet udsendt 8. januar 2021. 
 Referat godkendt uden bemærkninger 
  
3 Sager til drøftelse og videre opfølgning, beslutning 
 
3.1  OK21 

 
 Status og seneste CO10 repræsentantskab møde.  
Lars henviste til tidligere udsendt information om forhandlingsresultatet og TAT’s indstilling 
til godkendelse. CO10’s repræsentantskab indstillede til godkendelse den 16. marts og 
medlemsorganisationerne har nu frist til den 19.april for at meddele deres 
godkendelse/forkastelse. I TAT er det HB der har myndighed til at godkende/forkaste. 
Forhandlingsresultatet indfrier i store træk de krav TAT har rejst; søge at opretholde 
købekraft videreføre reguleringsordning, forbedre seniorordninger, gerne med indslag af frit 
valg-elementer. Da der ikke blev afsat midler til organisationsforhandlinger, er disse krav 
frafaldet fra begge sider, herunder modpartens arbejdstidskrav. Desværre nåede vi hellere 
ikke frem med TAT’s ønsker om partsammensat arbejde med arbejdsmiljø og kompetence 
ved erhvervsskolerne.  Men disse forhold søges italesat og arbejdet med gennem andre 
kanaler end OK21. CO10 er utilfredse med at modparten har vist stor uvilje til at indgå i 
reel dialog om organisationskrav og skriver til Skatteministeriet/Medarbejder- og 
kompetencestyrelsen om dette. 
Efter en kort udfyldende kommentarrunde – herunder om det uheldige i at B-siden i 
kommuner og regioner, der forhandlede efter at statsresultatet var på plads, offentligt 
kritiserede resultatet på statsområdet, dels på fejlagtigt grundlag ved at nogle tekniske 
beregningsmodeller er forskellige sektorerne imellem. I løbet af forhandlingerne er der 
(internt i CFU) kommet til syne betydelige lønforskelle mellem ansatte med akademisk 
uddannelse og andre uddannelser i samme funktioner.  
Konklusion; HB godkender forhandlingsresultatet. 
 
 
3.2  TAT Delegeretmøde 
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 Status og genopstillinger til HB 
Sekretariatet arbejder på en køreplan med arbejdsfordeling og tidsfrister.  
Dette udsendes til HB.  
Lars inviterede til en runde blandt HB’s medlemmer om hvorvidt man var indstillet på at 

genopstille til en ny periode ved delegeretmødet. 
Med undtagelse af Gert Nielsen, der meddelte at han planlægger at gå på pension og derfor 

ikke genopstiller, var HB-medlemmerne indstillet på at tage en ny periode. 
Der kom venlige ’protester’ og tilkendegivelser til Gert for godt arbejde – og formanden 

forsikrede om at der vil blive taget ordentligt farvel på et passende tidspunkt. 
Kim orienterede om at STATE lægger op til at afholde deres årsmøde samtidigt med 

delegeretmødet. Alt tyder på at der bliver en fuldtallig bestyrelse, med noget 
kontinuitet og nogle nye på posterne, herunder at formanden, Knud-Erik Krøjer 
Hansen stopper.  

 
3.3  Økonomi 
  
 Årsrapport 2020. 

- Årsrapporten medsendt 
 

Januar 2021 rapportering 
- Eftersendt 

 
Susanne indledte og besvarede enkelte spørgsmål. 
Årsrapport godkendt. 
Budgetrapport jan 2021 godkendt 
Det overvejes om regnskabsinstruksen kan indeholde funktioner i stedet for navne – så 
bliver der mindre behov for at ændre i den hver gang der skiftes personer i en funktion. 
 
3.4 Optagelse af medlemmer med særlige ansættelsesforhold 
 

- Henvendelse fra et muligt medlem om optagelse. Der mangler oplysninger 
om ansættelsesforhold, hvorfor der undersøges yderligere via TR, jfr 
vedtægternes § 5, stk. 4 i vedtægterne (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).’ 

 
 

- Ændring/genoptagelse som seniormedlem for medlem, der er afskediget til 
(svagelighed)pension og efter at have meldt sig ud af foreningen nu ønsker 
passivt medlemskab. HB besluttet at vedk. kan indmeldes som 
seniormedlem 

 
 
 
4 Sager til orientering 
 
 Lars og sekretariatet orienterer. 
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Lars orienterede om en uenighed ved et skolehjem/erhvervsskole om hvilke 
arbejdstidsbestemmelser der gælder for skolehjemsassistenter. Efter et langvarigt 
tovtrækkeri uden at nå til enighed, vil der nu blive udfærdiget et uenighedsreferat og så vil 
sagen blive løftet til næste forhandlingsniveau; CO10 – STUK/Medst. 
Derudover fylder lokale forhandlinger, samt nogle sager om skalatrinsindplacering/pension 
for nogle erhvervsskoleansatte. 
 
4.1  TAT fremtidsgruppen 
 
 Afrapportering fra gruppen, Lars orienterede 
Inden næste møde vil der først, i fremtidsgruppen og derefter i HB forelægges en indstilling 
der skal være klar i god tid inden delegeretmødet der er planlagt til 10.-11. juni 
 
 
 
5 Eventuelt 
Det forhold at Gert ikke genopstiller til næste delegeretmøde, efterlader også en åbne plads 

som næstformand for foreningen. Lars opfordrede HB til at tænke over hvem 
der kunne være aktuelle til posten. 

 
6 HB’s egen tid 
Ingen sager til dette punkt 
 

Med venlig hilsen 
Lars Bonde Eriksen Gert Nielsen 
formand næstformand 
 
Referatet godkendt på SKYPE-møde 22. april 2021 
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