NTL Skatt

Ukeslutt 8-2020
Medlemskonferanse i Tromsø
12. februar ble det arrangert medlemskonferanse på
Tromsøkontoret. Nina Fosshaug tok turen nordover, og ble møtt av
23 engasjerte medlemmer. Temaer som ble diskutert var blant annet
NTL i Nye skatt, ny organisering av Skatteetaten og SKO 2020. Det
ble gode diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers av divisjoner.
Nina takket for gode innspill som hun tar med seg videre.
Det ble gjennomført valg av tillitsvalgte, vara og kontortillitsvalgt.
Konferansen ble avsluttet med en god middag.

Nye tillitsvalgte på Tromsøkontoret: f.v.
Vilde K. Øyen, Astrid Enge, Stine Gården,
Monica Pedersen og Frode B. Hansen

Tillitsvalgtsamling
Samling med styret i NTL Skatt, avdelingslederne med vara, UNG tillitsvalgt
med vara og hovedverneombudet i Skatteetaten på Color Magic til Kiel ble
gjennomført mandag til onsdag denne uken. Konferansen startet med mye
vær og høye bølger, men likevel med stort engasjement og god stemning.
Vi retter en stor takk til Inger Harstveit i HR SKD som stilte opp med innlegg
om SKO (statliggjøringen av skatteoppkreverfunksjonen), Lena Småriseth for
en god innledning om varsling og avvikshåndtering og vernetjenestens
organisering i Skatteetaten, Grete Buran (nestleder i NTL DFØ) for god info fra DFØ og alle
deltakere for erfaringsutveksling og gode diskusjoner.

Lederkonferanse på Skype
Torsdag denne uken kjørte vi 2 Skype-konferanser med
ledermedlemmene våre. På agendaen hadde vi oppfølgingssaker fra
forrige konferanse i november, info og diskusjon om statliggjøring av
skatteoppkreverfunksjonen og hva dette innebærer for oss og hva det jobbes med pt.,
personalsaker i Skatteetaten—avklaring av langtidssykemeldte og medarbeidere i permisjon,
informasjon om vårt møte med politisk ledelse, statusmøtet i SKD, varsling og avvikshåndtering
og litt aktuelle saker fra NTL Skatt. Vi opplever et godt engasjement fra våre ledermedlemmer og
setter stor pris på tilbakemeldinger vi får på saker vi er opptatt av, og at vi får en litt ny vinkling
på saker vi jobber videre med. Vi håper å få til en ny Skype-konferanse for våre ledermedlemmer
i mai/juni og håper på god oppslutning også her.

Vi ønsker dere alle en riktig fin helg!
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
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Se hele styret
Sonja Moltumyr - Sekr etæ r

