NTL Skatt

Ukeslutt 22-2020
Skatteetaten får ansvaret for ny tilskuddsordning

Skattedirektøren informerte oss i går, etter arbeidstid, om oppdragsbrevet fra
regjeringen om arbeid med en ny ordning for lønnskompensasjon for bedrifter
som tar tilbake permitterte arbeidstakere. Skattedirektøren var helt klar på at
dette er en tillitserklæring til Skatteetaten men at dette vil kreve tydelige
prioriteringer og eventuell omfordeling av ressurser. Ordningen skal tre i kraft fra i løpet av høsten 2020.
Formålet med lønnsstøtteordningen er å få permitterte raskere tilbake i jobb for å unngå at
arbeidsledigheten forblir høy. Finansdepartementet gir Skatteetaten oppdraget med å utvikle, etablere og
forvalte ordningen. - Med dette har vi i Skatteetaten fått nok et viktig oppdrag som vil ha stor betydning
for norsk næringsliv og samfunnet for øvrig. Det viser at vi som etat har høy tillit og jeg har tro på at vi
også vil løse dette oppdraget på en god måte, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
Det er mye som fortsatt er uklart, men dette skal være en prosess som har klare paralleller til
kompensasjonsordningen. Vår umiddelbare tilbakemelding til skattedirektøren var at vi er bekymret for
belastingen for etatens medarbeidere når vi får enda en ny oppgave samtidig som det er knapphet på
resursene. Vi følger saken tett og har løpende dialog med arbeidsgiver om dette.

Dialogmøte med ledelsen i SKD tirsdag
Dette er uformelle møter hvor arbeidsgiver informerer oss om litt om hva som rører seg i
Skatteetaten og gir oss mulighet til å komme med innspill og betraktninger. På agendaen
denne gangen var blant annet:
 Status i arbeidet Normalisering på hjemmekontor: 24 nye publikumsmottak åpner 2. juni for IDkontroll og farskapserklæringer. 28 mindre kontorer åpner for ansatte fremover i ukene 22-25 i
samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte. Befaring av kontorer før åpning er iverksatt.
Tilbakeføring til kontorer av særtilfeller er også igangsatt.
 Status i arbeidet Normalisering på arbeidsplassen: Undersøkelse—hvordan har de ansatte opplevd
perioden—sendes ut onsdag 27. mai med svarfrist 5. juni. Skatteetaten må lære av perioden som ligger
bak oss, og skaffe relevant innsikt for bruk i videre planlegging og forbedring av etatens krise- og
beredskapsarbeid. I tillegg vil innsikten kunne brukes som grunnlag inn i andre pågående aktiviteter og
prosjekter som for eksempel digital arbeidsplass og ledelsesutvikling m.fl.

Møte med Fagforbundet onsdag
Vi har som tidligere nevnt, jevnlige møter med Fagforbundet for å samarbeide med de for berørte
medarbeidere som skal overføres fra Skatteoppkreverfunksjonen i kommunene til Skatteetaten 1.
november 2020. Nå som innplasseringen er foretatt er det mange som har spørsmål og vi har derfor
dialog med fagforbundet for å sikre at de alle blir håndtert. Fagforbundets medlemmer skal overføres til
NTL Skatt, og vi skal ta godt i mot dem. Vi jobber med et løp for både info frem til overføringen og en god
velkomst til oss.

Vi ønsker dere alle en riktig fin helg!
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