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Ukeslutt 49-2019
Månedens verver

Trekning av månedens verver i NTL Skatt for november er foretatt og den heldige
vinneren er Marit Myhre Barlaup fra skattekontoret i Trondheim. Kr. 2 000 er på vei til
Marit for den gode verveinnsatsen. Vi gratulerer så mye!
Vil du være med i trekning du også? Verv et medlem til NTL Skatt og styrk fellesskapet!
Visste du at du også opparbeider deg vervepoeng hos NTL for hvert medlem du verver? Her
kan du samle opp poeng og hente ut vervepremier på NTL.no (du må logge inn med ditt
medlemsnummer og passord for å få tilgang til dine poeng og bestille vervepremier).

Gladnyhet—BIA opprettholdes!

Arbeidsgiver har endelig landet på den korrekte beslutningen om å opprettholde etatens BIArutine slik som den er i dag—og presisert at den gjelder hele Skatteetaten. Les mer om Bevegelse I
Arbeidstiden på Intranett, her også retningslinjene. Dagens ordninger for treningslokaler og
instruktører opprettholdes, og driftsenhetene styrer selv hvilket tilbud kontorene skal ha.
Dette er en sak som virkelig har engasjert våre medlemmer og oss—og vi er veldig fornøyd med at vi har
blitt hørt med med alle de gode argumentene vi og dere har formidlet denne saken. Sammen er vi sterke!

Ung konferanse i Skattekvartalet

Torsdag arrangerte våre Ung-tillitsvalgte en Ung
konferanse i Skattekvartalet. Det ble en kjempefin og
uformell samling der Lone, leder av NTL Ung, kom og
snakket om hvorfor man bør være organisert og medlem av NTL. Det
ble snakket litt løst og fast om Lofavør-fordelene, kurs og konferanser
man kan melde seg på, og hva ungmedlemmene ønsker av ungutvalget framover. Alt i alt en god samling vi håper å kunne gjennomføre på flere lokasjoner etter hvert!

Møte med Fagforbundet

Tirsdag denne uken var Ingrid og Renate i møte med Fagforbundet sammen med forbundssekretær i
NTL, Joachim Frivold. Møtet handlet i stor grad om utveksling av informasjon og læring på tvers. Det er
fagforbundets medlemmer i kommunene som i stor grad vil bli berørt av statliggjøring av
skatteoppkreverne, og både de og medlemmene har mange spørsmål. Vi kommer til å forsøke å få til
månedlige møter med fagforbundet første halvår 2020 slik at vi kan ivareta våre «felles» medlemmer og
deres interesser i denne prosessen. Vi har også tenkt et felles opplegg hvor vi skal forsøke å få besøkt en
del kommuner på nyåret—hvis vi finner tid i en allerede fullspekket
kalender.

Vi ønsker dere alle en riktig fin adventshelg!
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
Ingrid Sølberg - Leder

-

Facebook

-

ntlskatt@skatteetaten.no

Renate Swensen - Nestleder

-

Se hele styret
Sonja Moltumyr - Sekr etæ r

