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Divisjonstillitsvalgte på reiserunde
Våre divisjonstillitsvalgte er i disse dager på en reiserunde
og avholder konferanser rundt om på skattekontorene i
hele landet, hvor de presenterer seg og møter
medlemmene. På agendaen er også nye NTL Skatt og de
Våre divisjonstillitsvalgte på plass på Helsfyr. Foto
Greta Lauritsen
konstituerende møtene som avholdes sammen med en
storkonferanse den 11.-12. mars 2019.
Fra konferansen i Mo i Rana.
På denne konferansen deltar medlemmer, valgt fra hvert enkelt kontor, for å
Foto: Gretha Lauritsen
velge nye styrer i NTL Skatts avdelinger. Totalt blir vi rundt 200 medlemmer
som skal gjennomføre en innholdsrik konferanse og gjennomføre årsmøter på hver avdeling.
Samling med de 5 største NTL-foreningene
NTL NAV, NTL Politiet, NTL Forsvaret, NTL Sentralforvaltningen og NTL
Skatt var onsdag og torsdag denne uken samlet til erfaringsutveksling.
På agendaen var blant annet lokale forhandlinger 2018, politisk
påvirkningsarbeid, digitalisering, tariffoppgjøret 2019 og LO for alle.
Fra oss var Ingrid, Morten, Renate og Erling tilstede. Det var en svært god
samling som satte fokus på flere felles problemstillinger og en felles plattform for
erfaringsutveksling og læring. Det er etater som alle har de samme utfordringene, og det er
viktig at vi må ha et godt samarbeid for å lære av hverandre.
eForvaltingskonferansen 2019
Renate og Morten var i starten av uken på NTL, Fagforbundet og EL & ITs konferanse
om eForvaltning. Fokuset på konferansen var personvern og hvem som kan behandle
innsamlede data (f.eks. å la eksterne firma få tilgang til data).
Innlederne var eksperter fra Universitet i Oslo, datatilsynet og forskjellige
advokatfirma. I tillegg delte tillitsvalgte fra tre ulike forbund sine problemstillinger
knyttet til personvern. Dette var den 12. konferansen i rekken.
Du kan lese mer om en av innledningene på frifagbevegelse.no HER.
Mer om NTLs hovedstandpunkt i eForvaltningspolitikken finner du på NTL.no HER.
Kurs og konferanser
Visste du at du i tillegg til muligheten til å delta på gratis kurs og konferanser i regi
av NTL, kan du også delta på kurs og konferanser i regi av LO Stat?
Du kan lese mer om dette HER.
I henhold til Hovedavtalen i Staten § 39 har du som medlem rett til fri med lønn (du kan ikke
nektes uten tvingende grunn) i inntil 12 arbeidsdager pr. år for å delta på organisasjonsfaglige
kurs.
Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
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