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Morten deltok denne uken på SkLs landsmøte. Det er vanlig at vi stiller som
gjester på hverandres ledende organ. Det har over mange år vært et godt
samarbeid mellom organisasjonene på virksomhetsnivå og kanskje spesielt når
det er snakk om Nye Skatt. Som på vårt representantskapsmøte, var egen organisering et
sentralt tema. I tillegg var det innledning fra både divisjonsdirektør i Brukerdialog Martha
Johanne Gjengedal og den nye HR-direktøren Anne Sigrunn Moen. Det er viktig at
organisasjonene i Skatteetaten jobber sammen, spesielt i saker hvor vi kan stå samlet.

LOfavør
Velg strømavtalen med prisgaranti!
Med LOfavør Topp 3 er du garantert at strømprisen over
1 år er blant de 3 billigste. Du får samme pris uavhengig
av hvor du bor. For deg som ønsker strøm til
innkjøpspris, kan du velge LOfavør Innkjøpspris.
Les mer på www.lofavor.no.

Pensjon fra første krone!
Det blir en politisk markering utenfor Stortinget torsdag 8.
november kl. 14.30. Pensjon fra første krone har vært kravet fra LOs
side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget. En
lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en
dårlig tjenestepensjon.
Hvis du har anledning, bli med og vis politikerne din støtte til dette rettferdige kravet:

Pensjonsopptjening for hele inntekten, hele livet – for alle!

Det skal lønne seg å jobbe.- pensjon fra første krone!

Kvinner, unge og lavlønte taper mest på dagens ordning – på tide med endring!
Klikk på bildet og meld deg på Facebook-arrangementet så får du mer informasjon om dette
arrangementet fremover.

Husk vervekampanjen
Du får kr. 1 000 pr nytt medlem du verver. Bare pass på at
du står oppført som verver på innmeldingsblanketten
(hvis ikke så send oss en e-post).
Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
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