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Ukeslutt 8-2019
Årets tillitsvalgte NTL Skatt 2018
Komiteen som var nedsatt til å motta
innspill og utpeke årets tillitsvalgte 2018
har, etter å ha gått igjennom mange veldige gode
innspill og begrunnelser, utpekt 2 personer til å
motta denne prisen.
Førstemann ut var en tydelig rørt tillitsvalgt på
Hokksund skattekontor. Sissel Johansen fikk utdelt
prisen av sekretær Renate Swensen onsdag under
NTL Skatts medlemskonferanse på kontoret.

Vi gratulerer så mye med en velfortjent anerkjennelse, og sender samtidig en en stor takk til alle
tillitsvalgte der ut som gjør en kjempejobb for medlemmene. Vi setter stor pris på dere alle!
Vervekampanje
Styret i NTL Skatt har vedtatt en ny vervekampanje for 2019. Vi kommer til å trekke
månedens verver hver måned i 2019 med start 1.1.2019 (januar ikke trukket enda).
Månedens verver belønnes med kr. 2 000.
Verv et medlem du også og bli med i trekningen. Sammen er vi sterke!
LOs representantskap
Morten deltok tirsdag på LOs representantskap som nå har vedtatt sin tariffpolitiske
uttalelse foran lønnsoppgjøret/mellomoppgjøret 2019.
Partene har gjennom lønnsoppgjørene og på annen måte bidratt vesentlig til at norsk økonomi
har snudd til ny oppgang etter oljeprisfallet i 2014. Fagbevegelsen tok ansvar i den usikre
økonomiske situasjonen oljenedturen innebar, skriver LO i uttalelsen. Når det gjelder lønn,
krever LO økt kjøpekraft og reallønnsøkning til alle sine medlemmer.
Mer om uttalelsen kan du lese HER.
Divisjonstillitsvalgte på reiserunde
De divisjonstillitsvalgte forsetter sin «turné» med medlemskonferanser på
skattekontorene rundt om landet. Bildet er fra medlemskonferansen i
Hammerfest den 14. februar.
Denne uken har Gjøvik, Hamar, Bjørnevatn og Kristiansund fått besøk.
Neste uke står Skien, Tønsberg, Moss, Grålum og Trondheim for tur.
Vi håper dere har godt utbytte av besøkene og at konferansene blir godt mottatt.

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