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Svart økonomikonferansen 2020

Trude Tindlund fra LO åpnet Svart økonomikonferansen 2020 som ble avholdt
tirsdag denne uken i regi av Fagforbundet og NTL.
Det var en fullsatt sal som fulgte spennende innlegg fra blant annet gravejournalist i Dagbladet Gunnar Thorenfeldt som presenterte erfaringer fra flere år
med dypdykk i det mørke arbeidslivet i Norge. Internasjonale, store nettverk blir
mer fremtredende i blant annet fiskerinæringen i Norge og nettverkene viser seg å
ha mye midler, en svært kynisk tilnærming til mennesker og avanserte strukturer som
gjør det svært utfordrende å nøste opp i. En skremmende utvikling i norsk arbeidsliv
som innebærer utnyttelse av enkeltmennesker fra hele verden.
Skattedirektøren deltok etter lunsj i en veldig interessant debatt med Anette
Alstadsæter, professor hos Handelshøgskolen, Maria Walberg, rådgiver i LO og
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, om hvordan vi sikrer
skatterettferd etter Panama papers, Norsk skatteflukt og internasjonal regulering.
Konferansen ble avsluttet med en debatt mellom Erna Solberg og Jonas G. Støre hvor
de ble utfordret om lønnstyveri, organisert arbeidsliv, arbeidsmarkedskriminalitet, ABE
-kutt og mye mer. En til dels opphetet og spennende debatt som viste tydelige politiske
forskjeller. Vi håper flere av dere som ikke var tilstede, fulgte konferansen på nett. Hvis ikke kan du se den HER!

NTLs Landsstyremøte
Denne uken ble det avholdt Landsstyremøte på Sørmarka. Til stede fra NTL Skatt var Renate
Swensen, Bjørn Ove Hersdal, Tor-Petter Hågensen og Bente Holt som alle er valgt til dette
fora i ulike verv. På agendaen var blant annet verving og medlemsutvikling,
hovedtariffoppgjøret 2020, pensjon og Hovedavtalen i staten.
Det er som kjent i år et hovedtariffoppgjør og hele hovedtariffavtalen skal forhandles. Vi har
mange meninger om dette, men vi vet også at det er svært stor avstand mellom
forhandlingspartene i denne saken. NTLs landsstyremøte vedtok torsdag denne uken sin
tariffpolitiske uttalelse. Uttalelsen er ment å være et viktig innspill til LO sin tariffpolitiske uttalelse, og er et
tariffpolitisk dokument for NTL og for LO Stat i forbindelse med våre lønns/tarifforhandlinger, i tillegg til å være et
hjelpemiddel for tillitsvalgte ved lokale lønnsforhandlinger. Du kan etter hvert lese NTLs tariffpolitiske uttalelse på
www.ntl.no—og du kan følge årets tariffoppgjør på www.lostat.no.

Månedens verver for januar
Trekning av månedens verver i NTL Skatt for januar er foretatt og den heldige vinneren er Erik Boberg
Dibba fra skattekontoret i Oslo. Kr 2.000 er på vei til Erik 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!

Vi ønsker dere alle en riktig fin helg!
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