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Ukeslutt 5-2020
Årets tillitsvalgte

Denne uken har vi i arbeidsutvalget hatt den glede av å dele ut prisen «Årets
tillitsvalgte» for 2019. Komiteen (som har bestått av Anita Stenstvedt, Oddmar Rønning, Kristina
Reinholdtsen, Sissel Johansen, John Rosvoll og Nicoline Haaland) har tatt i mot mange gode
forslag fra dere, og gått nøye igjennom alle. Komiteen landet til slutt på 2 vinnere:
Sonja var mandag denne uken i Knarvik og avholdt en
medlemskonferanse og delte samtidig ut prisen til Magdalena Ziemlewicz, mens
Ingrid og Renate torsdag avholdt en medlemskonferanse i Skien og delte ut prisen til
en veldig overrasket Stein Thorvaldsen. Vi gratulerer så mye med en velfortjent
anerkjennelse, og sender samtidig en stor takk til alle tillitsvalgte der ute som gjør en
kjempejobb for medlemmene. Vi setter så stor pris på dere alle!

Revisjonsmøte
Den 20. og 21.1 hadde kasserer Erling og revisorene Ragnhild og Mona
revisjonsmøte i Oslo hvor regnskapet for 2019 ble gjennomgått. Etter revisjonen gir
revisorene i sin beretning uttrykk for at regnskapet bærer preg av meget god orden
og bokføringen bygger på tilfredsstillende bilag.

Svart økonomi konferansen
Vi gjør oppmerksom på at konferansen skal streames og kan følges via nett.
Følg med på www.ntl.no for info. LO-leder Hans Christian Gabrielsen åpner
2020-konferansen, og det blir innlegg fra bl.a. USA og Storbritannia hvor
det kommer forskere for å fortelle om lønnstyveri og storsamfunnets evne
til å straffeforfølge forbryterne, gravejournalist i Dagbladet Gunnar
Thorenfeldt vil presentere hvordan det mørke arbeidslivet ser ut fra innsiden, daglig leder i Tax Justice
Network Norway spør hva vi skal gjøre med et internasjonalt skattesystem som legger til rette for
unndragelse og aggressiv skatteplanlegging med mer.

Det nytter å si i fra—sammen er vi sterke!
På fellesmøtet i forrige uke (altså hovedavtale-/medbestemmelsesmøte på virksomhetsnivå) var NTL
Skatt veldig tydelige på at vi må se på kjerneproduksjonen vår—og spesielt problemene i folkeregister
som igjen skaper utfordringer for Brukerdialog/brukerkontakt. Under drøftingene til budsjett var vi
særdeles tydelige på akkurat dette—og i ettertid har vi fått beskjed om at virksomhetsstyring tok med seg
innspillene fra fellesmøte til ELM (EtatsLederMøtet). Konsekvensene ved å ikke tildele Folkeregisteret
hele behovet på 6,5 mnok ble belyst og Skattedirektøren vedtok å gjøre èn endring ift forslag til
beslutning; det var å tildele Informasjonsforvaltning hele behovet som var spilt inn på
Folkeregisterområdet, dvs. 6,5 mnok (forslaget fra virksomhetsstyring var 3 mnok).

Vi ønsker dere alle en riktig fin helg!
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