NTL Skatt

Ukeslutt 42-2018
Landsstyremøte NTL

Ingrid Sølberg, Renate Swensen, Stein Thorvaldsen, Trine Koritzinsky og Anita
Stenstvedt fra NTL Skatt var denne uken på NTLs siste landsstyremøte før Landsmøtet
i begynnelsen av november. På dette landsstyremøtet ble det gjort innstillinger på
forskjellige komitéer, på uttalelser og andre viktige ting før Landsmøtet. Se www.ntl.no
for mer informasjon om landsmøte. Hvem som skal representere NTL Skatt på
landsmøte finner du en oversikt over i Ukeslutt 40-2018.

Innplasseringsløpet
Onsdag denne uken er endelig innplassering i Nye Skatt gjort kjent for alle ansatte. Det er viktig,
dersom du ikke er innplassert der du ønsker, at du ber om en samtale med din nye leder og
snakker om hva som ligger i den ny gruppen og hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre.

Lokale lønnsforhandlinger
Det er full fart i lønnsforhandlingene i de fleste avdelinger. Vi ønsker våre lønnsutvalg lykke til det dette
utfordrende arbeidet! Arbeidet med de lokale forhandlingene skal være ferdig i løpet av oktober måned.

Høring i Finanskomitéen
Etter at forslag til Statsbudsjett ble levert i uke 41, er det vanlig at de
forskjellige komiteene på Stortinget holder åpne høringer hvor
organisasjoner kan komme og gi sine innspill. Sammen med 1. nestleder i
NTL, Kjersti Barsok, var vår nestleder, Morten Ørsnes, med på høring i
Finanskomiteen. Her snakket vi om flate ostehøvelkutt, tildeling av
øremerkede midler til nye IT-system og litt om forventninger til
effektivisering, Nye Skatt og gode resultater. Hele teksten kan du lese på
nettsiden vår: www.ntlskatt.no.
Les mer om hva LO mener om årets statsbudsjett på lo.no.

NTLs kurskatalog 2019
Nå er mulig å melde seg på kurs i 2019 på ntl.no—sjekk de ut og meld deg
på!

Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
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