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Ukeslutt 49-2018
Ny tillitsvalgtstruktur i Skatteetaten

Skattedirektoratet

Medbestemmelse i Skatteetaten er regulert i Skatteetatens tilpasningsavtale. Det er
en enighet om 3 nivåer for medbestemmelse i Skatteetaten, denne ordningen skal
evalueres først etter 6 mnd., deretter etter 1 år.

Divisjoner/
driftsenheter
Kontor

De ulike nivåene er:
Virksomhetsnivå—der vi møter Skattedirektøren eller den han har gitt fullmakt. Her møter i all
hovedsak arbeidsutvalget eller andre fra styret i NTL Skatt (valgt på representantskapsmøtet i
september). Her vil saker om omhandler hele Skatteetaten håndteres.
Divisjonsnivå—der våre divisjonstillitvalgte møter ledelsen i divisjonene/driftsenhetene. Her vil saker
knyttet til divisjonen/driftsenheten håndteres. Vi valgte våre divisjonstillitvalgte med varaer på
representantskaps-møtet i september, se HER. Disse fungerer til alle divisjonene/driftsenhetene har
avholdt konstituerende møter med valg av styrer, i løpet av første kvartal 2019.
Kontornivå—der våre «kontortillitvalgte» møter en arbeidsgiverrepresentant (dette skal være en
formell leder på kontoret). Her skal det fra hver organisasjon velges 1 kontortillitsvalgt fra hver
organisasjon. Vi ser for oss at NTL Skatt gjerne har 1 plasstillitsvalgt fra hver divisjon/driftsenhet
representert på kontoret, men at det velges 1 kontortillitsvalgt (+ vara) som blir den som i all hovedsak
stiller i møter med arbeidsgiver og blir kontaktpersonen opp mot arbeidsgivers stedlige
kontorrepresentant. Saker som vil håndteres i disse kontormøtene vil være alt som angår kontoret;
velferdsmidler, flytting/bruk av arealer, renhold, trimrom osv.

Medlemsmøter/valg av plasstillitvalgte og kontortillitsvalgt
Som vanlig, skal det foretas valg på kontoret for lokale tillitsvalgte for 2019. Det er
medlemmene som velger sine lokale tillitsvalgte. Hvordan dette kan gjennomføres vil vi
informere dagens tillitsvalgte om i egen e-post, da det er de som får ansvar for at disse
medlemsmøtene/valgene gjennomføres så tidlig som mulig i 2019. Det vil altså også etter
2018 vil være en NTL Skatt tillitsvalgt nær deg.

Møte med ny forbundsledelse i NTL

Tv: Ellen Dalen, 2. nestleder, midt: Kjersti Barsok,
Leder, th: Carl-Marius Michelsen, hovedkasserer,
bak: Fredrik Oftebro, 1. nestleder

Onsdag denne uken hadde arbeidsutvalget møte med nyvalgt forbundsledelse i
NTL. Dette gjør vi hvert år for å dele litt informasjon om hva som rører seg i
Skatteetaten, DFØ og i NTL Skatt. Dette er en viktig arena for informasjonsdeling internt i vårt eget forbund. NTL organiserer jo som kjent mange ansatte i
alle statlige etater og det er viktig at forbundskontoret i NTL er godt kjent med
alle utfordringer og problemstillinger vi står ovenfor. Det var et godt møte og en
god start på samarbeidet med ny ledelse i NTL.

Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
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NTL Skatts styre
Renate Swensen - Sekretær

