NTL Skatt

Ukeslutt 4-2019
Siste vervetrekning i vervekampanjen 2018
Styret hadde torsdag denne uken trekning blant ververe 2. halvår 2018. De
heldige vinnerne, Stian Nevøy fra DFØ Stavanger og Anne-Britt Jakobsen fra
Hammerfest skattekontor. Disse fikk kr. 2 500 hver. Vi gratulerer!

Styremøte NTL Skatt med avdelingslederne
Onsdag og torsdag var styret i NTL Skatt og avdelingslederne våre samlet til
styremøte og konferanse i Skattekvartalet i Oslo. På agendaen var blant annet
lønnsforhandlingene i staten med innledning fra sekretær i LO Stat, Vibecke
Solhaug. Vi hadde selvfølgelig også ny organisering av NTL Skatt som tema.
Her vil det komme mer informasjon til kontortillitsvalgte i løpet av uke 5.
Husk å informere oss på NTLSkatt@skatteetaten.no når valg av lokale tillitsvalgte er avholdt.

Pensjonsnettverk
NTL har opprettet et nettverk som skal jobbe med pensjonsspørsmål og øke kompetansen på
dette området i flere av NTLs organisasjonsledd. Morten representerer NTL Skatt i dette
arbeidet. Til tross for pensjonsoppgjøret i 2018 gjenstår det noen områder som ikke er avklart
og som det må jobbes videre med, blant annet særaldersgrenser.

Ledernetteverksamling
Morten deltok denne uken på nettverkssamling i NTL for ledere av foreninger og
landsforeninger. Dette er en samling hvor det er fokus på erfaringsdeling på tvers av NTLs
organisasjonsledd. På samlingen var det særlig fokus på privatisering, og hvordan vi sammen
kan dele kunnskap og erfaringer når vi har vært gjennom f.eks. omstillinger.

Kandidater til NTL Skatts avdelinger
Det er fremdeles behov for flere personer/kandidater til NTL Skatts nye avdelinger. Ikke bare
styremedlemmer, men også medlemmer til valgkomitéer og revisorer. Har du spørsmål eller har
lyst til å engasjere deg — ta kontakt med Morten Ørsnes.

Styrekonferanse i NTL Skatt DFØ
Styret i NTL Skatt DFØ hadde styrekonferanse ved DFØ sine kontorer i
Trondheim den 16.—18. januar. På agendaen sto blant annet kurs i
praktisk styrearbeid, samt besøk og informasjon fra Ingrid Sølberg.

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