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Et år i omstillingens tegn
2018 kommer til å gå inn i historien som året hvor omstilling stod i fokus i
både Skatteetaten og NTL Skatt. Vi går fra dagens regionstruktur til
landsdekkende divisjoner. For tillitsvalgte og medlemmer har det vært et år
fylt med en usikkerhet, for noen med en del frustrasjon og etter hvert flere
avklaringer.
Selv om Nye Skatt har tatt mye tid gjennom året er det likevel mye annet som vi har
engasjert oss i. Det har vært representantskapsmøte i NTL Skatt og Landsmøte i NTL. På
representantskapsmøtet valgte vi nytt styre, og tre tillitsvalgte på hver divisjon. I tillegg
ble det fattet mange vedtak i forhold til hvordan NTL Skatt skal organisere seg, og hva
det er viktig å jobbe med fram til neste representantskapsmøte i 2020.
Vi har kjent på utfordringene med ostehøvelkuttene (ABE-reformen), som gir oss stadig
trangere budsjett i Skatteetaten og DFØ. I Skatteetaten har vi jobbet mye med
Leveransemodellen som i stor grad gjelder SITS og IT. Her har arbeidsgiver en tanke om
at gjennom økt bruk av markedet kan vi få lavere kostnader og bedre tjenester.
2019 kan fort også bli «annerledesåret» hvor ny organisering skal gå seg til, nye
avdelinger i NTL Skatt skal opprettes og nye tillitsvalgte skal på plass. Lønnssystemet i
Staten er under press, og rundt jul er det ventet en rapport som ser på muligheter for
hvordan lønnssystem kan endres. Det kan gi nye utfordringer i 2019.

NTL Skatt har vedtatt flere områder vi skal utvikle vårt arbeid på. Personalpolitikk og
personalsaker, politisk arbeid og vi er hele tiden på hvordan vi kan utvikle informasjonsvirksomheten vår. Har du tips til hvordan vi kan bli bedre, hører vi gjerne fra deg.
Vi i NTL Skatt ønsker å takke alle for innspill vi har fått, engasjement dere har
delt med oss for at vi skal være best mulig i møtene med arbeidsgiver. Vi har oppnådd
mye selv om vi ikke alltid får gjennomslag for våre meninger. Våre tillitsvalgte har lagt
ned en stor innsats i forhold til å være godt forberedt til møter, gi god informasjon til
medlemmene og ikke minst ta godt vare
på medlemmene våre!
Vi ser frem til å få telefoner, eposter og
kontakt med alle dere som vi
representerer hver dag, også i 2019!
Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et
godt nytt år,
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
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