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NTL Skatt 20 år!

I disse krevende dagene er det litt rart å rette fokus bakover. Men den 22. mars
var det 20 år siden rundt 130 NTL-tillitsvalgte i Skatteetaten møttes på Pers
hotell på Gol og stiftet NTL Skatt. Dette er dagen Ligningsetatens Landsforening
(LL), Norges Skatterevisorers landsforening (NSF) og NTL Embetskontorene
sine avdelinger ved fylkesskattekontorene og skattefogdkontorene ble slått
sammen og NTL fikk èn landsforening i Skatteetaten. Totalt ble 24 lokalavdelinger etablert.
NTL Skatt har etter stiftelsen vært gjennom flere omstillinger. I 2004 blir
Senter for statlig økonomistyring (SSØ) etablert, men det var først i 2007 at
avdelingen NTL Skatt Skattefogdkontorene/SSØ ble delt og NTL SSØ
opprettet. NTL Skatt hadde da en kort periode 25 avdelinger. Når SSØ senere
ble et direktorat skiftet avdelingen navn til Direktoratet for økonomistyring
(DFØ), og i senere tid Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).
I forbindelse med reorganiseringen av Skatteetaten (ROS) den 1.1.2008 blir de
fleste avdelingene i skatteetaten nedlagt og fem regionavdelinger etablert.
NTL-avdelingen ved SSØ og avdelingen i SKD blir videreført. Når NTL Skatt
markerer sitt 10-års jubileum 22. mars 2010 har landsforeningen 7 lokalavdelinger inkludert avdelingen NTL DFØ.
I 2017 blir virksomhetene Statens innkrevingssentral i Mo i Rana slått sammen med Skatteetaten og
avdelingens som var tilknyttet NTL Sentralforvaltningen blir overført til NTL Skatt. I 2018 blir NAVinnkreving i Bjørnevatn overført til skatteetaten og avdelingen som var tilknyttet NTL NAV blir overført
til NTL Skatt. I en kort periode har NTL Skatt 9 lokalavdelinger.
I forbindelse med "Nye skatt" legges avdelingene i skatteetaten ned og fire nye divisjonsavdelinger
opprettes. Medlemmene innplasseres i avdelinger basert på divisjonen de tilknyttes. I tillegg opprettes
også en avdeling hvor medlemmene i SKD og divisjonene IT og utvikling tilknyttes. Avdelingen i DFØ
påvirkes ikke av dette. Fra 1. januar 2019 har NTL Skatt hatt 6 lokalavdelinger.
Gjennom disse 20-årene har vi i NTL Skatt opplevd mye. Vi har hatt tillitsvalgte som har gjort og fortsatt
gjør en innsats for organisasjonen og medlemmene i fagforeningen. Flere av dagens tillitsvalgte var også
tilstede og deltok under stiftelsen, og to av oss, Stein Thorvaldsen og Erling Broen har hatt det privilegiet
det er å få delta og være medlem i NTL Skatts styre gjennom alle disse årene.
Vi ønsker oss alle i NTL Skatt til lykke med 20-års jubileet og årene som kommer. Det er alltid viktig å ta
vare på familie, venner og kolleger. Dette er kanskje mer viktig enn noen gang nå. Ta vare på, og ha
omsorg for hverandre.
Husk å følge oss på Facebook for oppdaterte nyheter, konkurransen med flotte premier med mer!

Vi ønsker dere alle en strålende 17. mai feiring!
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