NTL Skatt

Ukeslutt 47-2018
Ung-utvalgsmøte i Oslo

Torsdag og fredag denne uken er NTL Skatts ung-tillitsvalgte samlet til
konferanse i Skattekvartalet. Her skal de bli kjent, bli inspirert av
hverandre og planlegge veien videre som ung-tillitsvalgte i NTL Skatt i
2019. Det planlegges også en egen NTL Skatt Ung-konferanse som vi
skal avholde i 2019. Andre tema som ble tatt opp var NTL UNG, verving,
LO favør og NTLs arbeid og rutiner knyttet til trakassering. Morten
Ørsnes og Renate Swensen fra arbeidsutvalget deltok også.

Siste møte i Etatsledergruppen (ELG)
Tirsdag denne uken ble det siste møtet i ELG (Skattedirektørens
ledergruppe) avholdt. Et av temaene var " Erfaringsdeling fra
eksisterende til ny ledelse". Her var noen av de som trer ut av
dagens toppledelse utfordret til å reflektere over hvordan de har
opplevd tiden i etaten og hva de tenker at det er viktig å ta med seg
videre over i den nye organisasjonen.

T.v. Anne Sigrun Moen, HR-direktør SKD, midten: Ingrid
Sølberg, leder NTL Skatt, t.h. Inger Harstveit, fungerende
HR-direktør SKD

Ingrid hadde også innlegg om samme tema på vegne av NTL Skatt.
Hun valgte å ha fokus på samarbeidet mellom ledelse og organisasjonene, hva som er bra og hva
som kan bli bedre. I tillegg snakket hun litt om den usikkerheten endel medarbeidere i
Skatteetaten kjenner på i forholdt til hvilke oppgaver de skal ha etter 1.1.2019. Her trengs det
raske avklaringer. I tillegg snakket hun litt om innplasseringsløpet og samarbeidet med de nye
lederne og divisjonstillitsvalgte.
LO Stats Kartellkonferanse 2018
Nyvalgt leder av NTL, Kjersti Barsok, var denne uken på LO Stats
Kartellkonferanse på talerstolen og adresserte statsråd Monica
Mæland om ABE kutt og styrking av Skatteetaten.
LO Stats Kartellkonferanse er et årlig politisk verksted som
avholdes på Gol. Her holdes det innledninger fra flere politiske
toppledere. I år var det innledninger fra blant annet statsråd
Monica Mæland, LO-leder Hans Christian Gabrielsen og AP-leder
Jonas Gahr Støre. I tillegg til flere
andre spennende innledere.

Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
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