NTL Skatt

Ukeslutt 2-2020
LO Stats utdanningsstipend

Holder du på med utdanning? Da kan du få støtte fra LO Stat. Hovedkriteriet er at du
har minimum 1 års medlemskap i NTL Skatt. LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte
opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til
enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.
Søknadsfrister studieåret 2020 er 15. januar 2020. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier. For
studieåret 2019/2020 har LO Stat satt av 2,75 millioner kroner til utdanningsstipender. Pengene er
avkastning fra LO Stats eget utdanningsfond. Satsene på stipend er henholdsvis kr. 2000,- for kortere
utdanning og kr. 6000,- for lengre utdanning. Du kan lese mer, og søke om støtte, på LO Stats nettsider—
HER.

NTLs kurskatalog
NTLs kurskatalog for 2020 er klar og kan leses HER. Ønsker du
å søke på kurs må du gjøre det via kursoversikten som du finner
på kurskalenderen HER. For å søke på kurs må du logge deg inn
med medlemsnummer og passord.
Vi oppfordrer dere alle til å søke relevante kurs—det er mye å
lære og de er gratis for deg som er medlem. Alle kursene hjemler
også rett til permisjon med lønn i hht Hovedavtalen i Staten § 39
og/eller § 40 (avhengig om du er medlem eller tillitsvalgt).

Månedens verver
Trekning av månedens verver i NTL Skatt for desember er foretatt og den heldige
vinneren er Tora Vaage fra skattekontoret i Stavanger. Kr. 2 000 er på vei til Tora
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!

LO-advokatene
LO-advokatenes facebookgruppe ble lansert i september 2019 og over 8100 er nå en del av LOadvokatene. Bli medlem i gruppen og få aktuelle nyheter og blogginnlegg direkte i facebookfeeden. Her
omtales mange gode og relevante saker som har vært i rettssystemet i forhold til konfliktsaker og og rundt
arbeidsforhold. Bli medlem HER.

Vi ønsker dere alle en riktig fin helg!
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