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Første landsstyremøte i NTL i perioden
Ingrid, Morten, Renate og Bjørn Ove var tirsdag
til torsdag denne uken på periodens første
landsstyremøte til NTL. Landsstyremøte er NTLs
høyeste organ mellom landsmøtene (hvert 4. år).
Du kan lese mer om NTL leder Kjersti Barsoks åpning av landsstyremøte HER.
Det ble mange gode diskusjoner og debatter om blant annet budsjett, aktivitetsplan og
tariffpolitisk uttalelse. NTL Skatt var godt representert på talerstolen, i tillegg til at Renate var
dirigent under møtet. Det ble blant annet vedtatt at NTL skal sette ned en arbeidsgruppe som
skal utvikle ulike strategier for lokale lønnsforhandlinger. Dette blir et spennende arbeid du kan
lese mer om på frifagbevegelse.
Sekretær
Renate, vår sekretær i NTL Skatt, vil i perioden 1. april til 30. september 2019 fungere i
et vikariat som forbundssekretær på forbundskontoret. Sonja Moltumyr (se bildet) er i
denne perioden valgt av styret i NTL Skatt til å tiltre sekretærrollen i NTL Skatt og hun
blir også en del av arbeidsutvalget.
Divisjonstillitsvalgte—reiserunde
Våre divisjonstillitsvalgte er i disse dager på en reiserunde for å snakke med medlemmene rund
om i vårt ganske land. Vi håper dere har gode samlinger og får et fint møte med våre
hovedtillitsvalgte.
Regjeringens A-krim strategi
Regjeringens reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram
tirsdag denne uken.
Her står det at regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet med målrettede tiltak, økt
kontrollinnsats og styrket samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter.
Kriminaliteten skal i større grad forhindres ved flere forebyggende tiltak, holdningsendring,
bedre kunnskapsgrunnlag og mer målrettet informasjon.
Regjeringen ønsker å redusere markedet til dem som driver kriminell virksomhet, ved at det
skal bli lettere å finne fram til de seriøse aktørene, og vanskeligere for de useriøse aktørene å
tilby sine tjenester, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
Vi i NTL Skatt er derimot kritiske til manglende konkrete tiltak i denne strategien og manglende
klart ansvarsdepartement. Du kan lese mer om strategiene og tiltakene, HER.
NTL Skatt DFØ er på Instagram
Dette ble feiret med kake på DFØs kontorer i Trondheim, Oslo og Stavanger til
glede for medlemmene. Vi ønsker dere lykke til!
Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
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