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Divisjonstillitsvalgte på reiserunde
De divisjonstillitsvalgte forsetter sin «turné» med
medlemskonferanser på skattekontorene rundt om landet.
Forrige uke stod Skien, Tønsberg, Moss, Grålum og Trondheim på
agendaen.
Denne uken har Haugesund, Stavanger, Leikanger og Steinkjer fått besøk.
Det meldes om gode konferanser som blir godt mottatt. Vi håper dere
setter pris på besøkene fra våre dedikerte tillitsvalgte.

Fra konferansen på Skien skattekontor.

Lønnsoppgjøret 2019
2019 er et såkalt mellomoppgjør og handler (som regel) kun om lønn, i
motsetning til hovedoppgjørene som omhandler hele Hovedtariffavtalen
i Staten.
Vi er svært spente på årets oppgjør, de sentrale partene har
forhandlingsfrist 30. april 2018. Det er LO Stat som forhandler på våre vegne og lønnsoppgjøret
kan følges på LOStat.no.
NTL Skatts ressurspool/nettverk for høringsuttalelser
NTL Skatt har nå etablert en ressurspool/nettverk for høringsuttalelser, takket være
stor interesse fra mange av dere medlemmer. Vi er høringsinstans hos Finansdepartementet og
flere andre instanser. Vi sender høringsuttalelser på saker som blant annet omhandler
skattefaglige, regnskap- og revisjonsspørsmål spørsmål. Vi har nå en pool/nettverk med
medlemmer med variert og god kompetanse til å bidra inn i dette arbeidet.

LO Stat leder med krass kritikk av Monica Mæland
Lo Stat leder Egil Andre Aas kommer med krass kritikk av kommunal- og
moderniseringsminister Monica Mæland i denne kommentaren, kalt
Mælands selvmål: «Politikere som skryter er vi blitt vant til.
Regjeringsmedlemmer i sannhetens grenseland har vi opplevd før. Så får vi forholde oss til en
statsråd som framstiller statens drivverk – dedikerte ansatte – som et overtallighetsproblem.»
«Mye tilsier faktisk at vi trenger flere, ikke færre, dyktige byråkrater. Noen av dem for å
hjelpe Monica Mæland med å holde styr på statistikken.» Les hele kommentaren i linken over.
Storkonferanse og konstituerende møter i våre nye avdelinger
Mandag og tirsdag neste uke braker det løs med storkonferanse og konstituerende møter i våre
nye avdelinger. Et spennende konferanseprogram med blant annet Skattedirektøren, HR leder i
Skatteetaten, 1. nestleder i NTL og flere. På de konstituerende møtene skal blant annet nye
tillitsvalgte velges. Snakk gjerne med dine valgte representanter/delegater før de møter på dine
vegne.

Innspill til Ukeslutt
Har du noen lokale arrangement eller innspill til andre ting vi kan ha med i Ukeslutt, Facebook
eller på nettsiden? Send oss gjerne bilder og eller tekst til NTLSkatt@skatteetaten.no
Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
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