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FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 11.11.2020 
Sekretariatet 

 
 

FORELØBIG REFERAT  
Hovedbestyrelsesmøde nr. 6/2020 

Mandag d. 26.10.2020 
Mødet foregik på Skype 

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

Revideret dagsorden blev godkendt 
 

 
2 Godkendelse af referat af HB møde 5/2020  
  

Referatet godkendt. 
  

  
3 Sager til drøftelse og videre opfølgning, beslutning 
 
3.1  OK21 

 
 Opsamling på status og proces.  
 

Rammen for aftaleforhandlingerne 2021 er der i CO10’s bestyrelsen enighed 
om, og indholdet skal endelig vedtages på repræsentantskabs mødet den 3. 
november 2020.  

 
 Sikring af realløn, og fastholdelse af reguleringsordningen. 
 Indsatser på seniorområdet, fokus på det gode arbejdsliv. 

Kompetencefonden fastholdes. 
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Der frygtes en negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr 1. februar 2021 
som vil æde mere end de 0,68% lønforbedring der blev aftalt ved 
aftaleforhandlingerne 2018 -2021. 

 
Orienteringspunkt. Umiddelbart efter de vedtagne krav vil disse sendes til HB 
og senere til medlemmer. 

 
 
3.2  Opsamling på HBseminar og evt vedtagelser 

 
 Gennemgang af TAT’s oplæg til fremtiden 
 
 Besluttet 

Den nedsatte arbejdsgruppe skal arbejde videre med ”Tre spor for TAT i 
fremtiden” 
Det drejer sig om fusion med en anden beslægtet organisation . 
Indgå i samarbejde om udvikling af et nyt fælles fagligt fællesskab med andre 
mindre organisationer. Her skal der indtænkes relevante netværksspor til gavn 
for de forskellige grupper på tværs af vores faglige verden. 
 
Ved gennemgang af en række oplæg på HB seminar rejste der sig krav til at der 
udarbejdes en række forslag til vedtægtsændringer, der vil blive fremlagt til 
vedtagelse på delegeretmøde 2021. 

 
 
3.3  Økonomi 
  
 Udgår og regnskabet udsendes skriftligt. 
 
   
3.4  HB kalender 2021 
  
 Udkast til HB møde kalender 2021. Udsendt 20. oktober 2020. 
 
 Godkendt: 

HB kalender godkendt, der vil blive afholdt to fysiske HB-møder om året. 
Møderne vil være et HB møde i forlængelse af årligt delegeretmøde samt et ved 
årligt HB-seminar. 

 
3.5  Lokalforeningsvedtægter til godkendelse 
 
 Vedtægter for TAT Lokalforening Erhvervsstyrelsen. Udsendt 20. oktober 2020. 
 Gennemgang af vedtægterne.  
 
 Godkendt 
 De fremsendte vedtægter er godkendt. 
 
4 Sager til orientering 
 
 Lars og sekretariatet orienterer. 
 Generel gennemgang af enkelte sager på erhvervsskoleområdet. 
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Opfølgning på cheflønsaftalen.  
Ud fra de foreløbige tal, havde Medarbejder og kompetencestyrelsen tolket at 
der sker store stigninger af løn ved overgang til den nye cheflønsaftalen. Det 
blev dog tydelige, at evalueringsgrundlaget ikke var fyldestgørende.  
TAT vil indsamle materiale fra skoler der kan vise et relevant og fyldestgørende 
sammenligningsgrundlag. Kim Clausen ville hjælpe med dette. 

 
4.1  TAT besøg fra Arbejdstilsynet 
  

Turid gennemgang af besøg. En mangel, var at der skal foreligge en rygepolitik, 
denne er skaffet ved at den der gælder for hele Snorresgade 15, er vedlagt det 
øvrige materiale. 

 
 
5 Eventuelt 
 
 Kompetencesekretariatet er kommet med en evaluering af forløbet frem til nu. 

Stor ros til fondens arbejde for at få midlerne på vores område fordelt hurtigt og 
effektivt. 
 
Oversigterne viser, at der på TAT’s område er rigtig god brug af midlerne. Vi er i 
CO10 den tredje største bruger af midlerne. Vi har modtaget noget materiale, 
der gør det muligt at se bag om tallene. Især TATs ledere gør brug af fondens 
midler til faglig opdatering. Med afsæt i materialet vil vi lave en lille artikel om 
kompetencefonden set gennem TATs briller. 

 
6 HB’s egen tid 
 
 Intet under punktet. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 

 
Lars Bonde Eriksen Gert Nielsen 
formand næstformand 
 
 
Referatet godkendt på SKYPE-møde 26. januar 2021 
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