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Ukeslutt 3-2019
Delegering av lønnsforhandlinger
Som vi skrev i H-info 22-2018 så kom NTL Skatt ikke til enighet med
arbeidsgiver om delegering av forhandlingsfullmakt etter Hovedtariffavtalen i
Staten (HTA) fra Skatteetaten til nye driftsenheter fra 1.1.2019 og ut
tariffperioden (varer til 30.4.2020).

Grunnen til dette standpunktet var:
- ved å ikke delegere fullmakt hadde for eksempel samtlige forhandlinger etter
HTA 2.5.3 måtte behandles på virksomhetsnivå og ikke i divisjonene. Dette handler om likebehandling
og gjennomføring av ett felles fora for hele Skatteetaten, ihvertfall for en periode. En stor omstilling som
Nye Skatt kan skape til dels store, ubegrunnede lønnsforskjeller, som vi også merket etter ROS i 2008.
- vi ikke vet noe om det sentrale arbeidet med lønnssystemet i Staten som det nå jobbes med mellom
Kommunal- og Moderniseringsdepartemetet (KMD), LO Stat, YS og UNIO. Vi ser heller ikke virkninger
av et evt. lønnsoppgjør for 2019 som vil ha betydning for hvor vi ønsker å gjennomføre eventuelle lokale
forhandlinger i 2019. Vi ønsket at en slik eventuell delegering skulle forhandles på et senere tidspunkt
hvor vi har mer kunnskap om hva dette betyr for Skatteetaten og våre medlemmer.
Vi kom altså ikke til enighet med arbeidsgiver og tvisten skulle derfor drøftes mellom KMD og
hovedsammenslutningene (LO Stat på vår vegne). Tvisten er nå behandlet og avgjort, og det er avklart at
forhandlingsfullmakten delegeres til de ulike driftsenhetene. Det vil si at det nå vil kunne gjennomføres
lønnsforhandlinger i divisjonene og SKD etter HTA. Det er de divisjonstillitsvalgte med varaer som, frem
til valget i mars, utgjør lokale lønnsutvalg. De divisjonstillitsvalgte for din enhet finner du HER.

Første fysiske AU-møte og nye NTL Skatt
Mandag den 14. januar var arbeidsutvalget (Ingrid, Morten og Renate) samlet til første
fysiske møte i 2019. Det har vært tett samarbeid helt fra starten av 2019 via e-post,
telefon og Skype men det er også behov for å samles fysisk en gang innimellom. Det
planlegges nå konstituerende møter i nye avdelinger i NTL Skatt. Et viktig arbeid som
tar mye tid om dagen. I tillegg er det i slutten av januar oppstart med møter med
arbeidsgiver på virksomhetsnivå, og vi avholder et fysisk styremøte i NTL Skatt neste
uke som også skal forberedes.
Det er også stor aktivitet ute på kontorene og det avholdes i disse dager valg av både plasstillitvalgte og
kontortillitvalgte. Det er mange spørsmål og ting som kanskje ikke er helt avklart. Det er bare å spørre
oss hvis det skulle være noe. Vi har begynt å få inn navn på de ulike lokasjonene til de ulike vervene, og vi
er veldig spent på dette nye medbestemmelsesnivået på
hver geografiske lokasjon.

Vi ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
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