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1. mai feiring

Fredag er det feiring av arbeidernes internasjonale kampdag. I år en litt annen feiring, men som
LO leder Hans Christian Gabrielsen sier: -Det er i denne tiden vi virkelig erfarer hvor viktig
solidaritet og fellesskap er. Hvor gjensidig avhengige vi er av hverandre, over hele verden. At
alle er like mye verdt! Vi skal bruke 1. mai til å minne om det. Meld dere på arrangement her (eller delta på
andre, lokale arrangement): https://www.facebook.com/events/140460764059646 og se Ap-leder Jonas Gahr
Støre, LO-leder Hans-Christian Gabrielsens og SV-leder Audun Lysbakken taler direkte.

SKO (SKatteOppkrever)
Vi har jevnlige møter med Skatteetatens SKO prosjekt, med Joachim Frivold som sitter i samarbeidsutvalget for LO
Stat og med Fagforbundet. Det er fortsatt mye som skal komme på plass, selv om fristen for overføringen nå er
utsatt. Alle innplasserte får beskjed om innplassering 19. mai og vi opplever at prosjektet jobber godt. Vi er allikevel
bekymret for 1. november og blant annet fysisk innplassering. på de ulike skattekontorene i disse korona-tider. Men
det er vanskelig å vite noe om situasjonen så lengt frem i tid. Sist uke hadde vi drøftinger om org.kartet . Vi vil
presisere at vi ikke var enige i endringene på i Førde skattekontor da vi mente at beslutningen om endring av
organisasjonskartet var for prematur. Vi stod alene om ønske om å avvente en beslutning rundt dette og valgte
derfor å signere protokollen, men komme med en protokolltilførsel som følger protokollen fra forhandlingene/
drøftingene.

Normalisering av hjemmekontor og tilbake til normalsituasjon
Arbeidsgiver jobber i disse dager med 2 prosjektgrupper. En som ser på dette med å normalisere hjemmekontor for
mange av oss en fortsatt god stund fremover, en annen som ser på hva som skal til for å komme tilbake til
kontorene. Det er helt klart at mange av oss fortsatt vil være på hjemmekontor en god stund til. Først og fremst frem
til, og mest sannsynlig over, sommeren før dette igjen evalueres. Det er mye som skal hensyntas i denne prosessen,
og som mange av dere vet så jobber vi på mange kontorer svært tett (i åpne landskap). Vi tar opp dette med
arbeidsplasskonseptet (hvordan utformingen av våre arbeidsplasser skal være) i alle fora vi kan—for åpne løsninger
er ikke tilrettelagt slike situasjoner som vi nå har. Uansett så jobber prosjektet med å finne løsninger for hvordan vi
trygt skal kunne komme tilbake til normalen—på sikt. Vi holdes løpende orientert og har mulighet til å komme med
innspill til prosjektene (som vi også gjør).
Først og fremst har det kommet politisk bestilling om åpning av nødvendig stedlig publikumsveiledning. Her er det
bestilt pleksiglass-skjerming til alle kontorer med ID kontroll som i første omgang skal åpnes for timebestilling (19
kontorer).

Statusmøter
Til orientering har vi nå ukentlige status/dialogmøter med ledelsen i Skatteetaten (Skattedirektøren deltar når han
kan). Her tas saker som skatteetaten vil informere oss om, og vi har også anledning til å melde opp saker vi vil ha
dialog om eller ønsker å informere om. Forrige statusmøte handlet om de 2 prosjektene nevnt ovenfor, i tillegg til
status på overtidsbruk i Prosjekt utvikling av kompensasjonsordningen.

Vi ønsker dere alle en riktig fin helg!
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