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Tirsdag denne uken var Ingrid og Renate, sammen med
forbundssekretær i NTL Joachim Frivold, i møte med statssekretær Magnus
Thue. Møtet kom i stand på bakgrunn av vår forespørsel om møte med ny
finansminister Jan Tore Sanner for å snakke med den politiske ledelsen om våre
bekymringer rundt;
Skatteetatens budsjettsituasjon:
vi mener budsjettsituasjonen er svært alvorlig og skatteetaten får ikke gjort det vi
burde—og skulle—i hht samfunnsoppdraget. Vi viste til kronikken til Holte (som
vi regner med at mange av dere har lest) hvor han sier «At Skatteetaten de siste ti årene har kontrollert
færre, betyr ikke at flere unnlater å betale skatter og avgifter, snarere tvert imot». Vi formidlet vår
uenighet til konklusjonene i dette tilsvaret som vi antar ble skrevet som en tilsvar på Hadia Tajiks
spørsmål i Stortinget om kontrollomfanget i Skatteetaten (hvor svaret viser at vi kontrollerer vesentlig
mindre enn for bare få år siden).
Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen (SKO):
Denne statliggjøringen har et helt kritisk stramt tidsløp og vi er svært bekymret over alle detaljene som
skal være på plass 1.6.2020. En særlig presset veiledningstjeneste får manglende overføring av
veiledningsressurser på store kontor, og hva skjer dersom vi ikke får over veiledningsressurser på små
kontor (hvordan ivaretar vi SKO veiledning da?). I tillegg nevnte vi ID forvaltningen og ønsket om å få
innsyn i en nylagd rapport om offentlig ID forvaltning i Norge og ikke minst a-krim satsingen og dens
manglende regelverk for å dele tilstrekkelig med informasjon på tvers av statlige
etater (som Erna Solberg snakket så varmt om på NTLs Svart økonomikonferanse i
forrige uke).

Eforvaltningskonferansen
Mandag og tirsdag denne uken gikk årets eForvaltningskonferanse av stabelen. Fra
NTL Skatt var Erling Broen, Nina Fosshaug og Bente Næss Holt tilstede. Konferansen
handlet om lagring av offentlige data, bruk av skytjenester, digital suverenitet, ny forvaltningslov og ny
arkivlov. Blant innlederne: Robert Steen (byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune),
Åsmund Arup Seip (Fafo), Paul Chaffey (statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdep), Heike Stach
(Bundesministerium des Innern), Christina Colclough (UNI Global Union), Kjersti Barsok (leder av NTL)
og Trond Finstad (Fagforbundet)

SKO
Torsdag ble det avholdt HA-møte om SKO. Kommunene begynner nå å bli klare med sin
kartlegging av berørte ansatte og det begynner å danne seg et bilde på hvor mange og hvem
som kommer over. Vi venter spent på dette resultatet som vi mest sannsynlig får fremlagt
den 19.2. 2020.
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