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Nye NTL Skatt
Frem til de konstituerende møtene i NTL Skatt jobber valgkomiteen med å finne
kandidater til de ulike vervene. Har du forslag eller ønsker å stille deg til disposisjon kan
du ta kontakt med valgkomiteen som består av Morten F. Ørsnes (leder), Anita
Stenstvedt, Mona Irene Ingebrigtsen, Jørn-Ove Sivertsen, Thore Berg, Bengt M Myrnes,
Per Storlien, Kirsti Walløe eller Tove Gaarder.
Ny IA-avtale
Den 18. desember 2018 signerte partene i arbeidslivet en ny IA-avtale som
gjelder fra 01.01.2019 til 31.12.2022. Du kan lese mer om denne avtalen på
regjeringen.no o g frifagbevegelse.no. Vi har enda ikke hatt noen møter
med arbeidsgiver rundt dette, men dette vil være på sakslisten på
Skatteetatens fellesmøte med organisasjonene den 22. januar 2019 .
LO Stats utdanningsstipend—søknadsfrist 15. januar 2019
Holder du på med utdanning? Da kan du som NTL Skatt medlem få
støtte fra LO Stat. LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte
opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og
tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og
dokumentasjon av utgifter. Søknadsfrister studieåret 2018/2019 er 1. september 2018 og
15. januar 2019. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier.
Du kan lese mer på NTLSkatt.no.

Kurs og konferanser 2019
Vil du bli bedre på; forhandlinger og avtaleverk, kommunikasjon,
verneombudsrollen, arbeidsrett, styrearbeid, inkluderende arbeidsliv, å
holde innlegg fra talerstol, arbeidstid og turnus, personal- og
lederutvikling, omstillinger, lønnsforhandlinger, medbestemmelse og
tillitsvalgtsarbeid? Se hele NTLs kurskatalog og finn et kurs for deg. Kursene er helt
gratis for NTL-medlemmer, og de fleste holdes på Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er
makt heter det, så meld deg på via NTLs kursportal.

I over femti år har LO Favør jobbet for å ta vare på medlemmene, også på hjemmebane.
LO Favør tilbyr derfor fordeler som ikke bare er fint for deg, men som også er bra for
fellesskapet. LOfavør innboforsikring har siden slutten av 60-tallet gitt økonomisk
trygghet til over 900 000 medlemmer. Men visste du at det var en hard kamp for å få det
til? Les mer på LOFavor.no.
Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
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