NTL Skatt

Ukeslutt 21-2020
Nye reise– og diettsatser

Ny særavtale for dekning av reise og kost innenlands—hele avtalen kan leses HER. Les mer om forhandlingene
HER. S atser fr a 1. ju ni 2020:
Over 12 timers reise med overnatting: kr 801 (tidl. kr 780). 6-12 timers reise: kr 315 (tidl. kr 307). Over 12 timers
reise: kr 585 (tidl. kr 570). Ulegitimert overnatting: kr 435 (uendret). Kilometergodtgjørelse bil: kr 4.03 (uendret).
Passasjertillegg bil: kr 1 (uendret).

NTLs Svart Økonominettverk
Det har vært møter i NTL's Svart Økonominettverk 31. mars og 5. mai i år. Odd Magne Persson
stiller som vår representant i gruppen og har oppsummert arbeidet nedenfor:
Det fremkommer mye frustrasjon i de kontrolletater som er blitt "satt på bakken" i denne
koronasituasjonen. De fleste gir uttrykk for at man kunne ha utnyttet ledig kapasitet til å
gjennomføre observasjons- og etterretningsoppdrag i langt større grad enn det som etatslederne har
gitt anledning til. Politiet er her unntaket, som har hatt anledning til uteaktivitet, i motsetning til
eksempelvis Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten. Hvorvidt det har vært
kontakt mellom etatslederne og fagdepartementene, kan man virkelig lure på, særlig når det synes som politikerne
tror det har foregått kontrollaktivitet av koronamidler (VG-oppslag, VG-oppslag 2, Dagsavisen).
Vi får være optimister og tro at det går mot lysere tider også for kontrollaktivitetene i kontrolletatene. Det vil
imidlertid være en fallitterklæring for våre styrende myndigheter om seriøse virksomheter bukker under og de
useriøse har styrket sine posisjoner under krisen. Dette var et scenario som flere i nettverket fryktet.
Månedens verver for april
Trekning av månedens verver i NTL Skatt for april er foretatt og den heldige vinneren er Knut Terje Vigdal
fra skattekontoret i Oslo. Kr 2.000 er på vei til Knut Terje 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!
LO favør ferie
Planlegger du Norgesferie? Ferie og fritid var noe av det første som ble tilgjengelig av fordeler i
privatlivet for LO-medlemmer. LO skjønte tidlig at det var viktig med ferie- og fritidstilbud som
ga alle arbeidstakere mulighet til rekreasjon, og pleie av familielivet. I dag omfatter mange av
disse tilbudene ferie, reiseliv og opplevelser. Husk dine LO favør fordeler på blant annet leiebil, hotell, Hurtigruten
og Tusenfryd. Les mer på www.lofavor.no eller i Lofavør appen.
Utlevering av PC og mobiltelefoner
– Det er fremdeles noe etterslep på utsendelse av mobiltelefoner og PCer. NTL Skatt SKD/IT/utvikling etterspurte
status for utrulling av PC til ansatte som enda ikke har fått nytt utstyr og hvordan dette skal utføres. Arbeidsgiver
informerte om at utstyret er på plass men at det nå arbeides med en plan for utrulling. Planen er at utstyret på
logges på etatens system første gang og av den grunn jobbes det med rutiner for dette. Forhåpentligvis skjer dette i
løpet av kort tid.

Vi ønsker dere alle en riktig fin helg!
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