NTL Skatt

Ukeslutt 19-2019
Styrekonferanse og medlemskonferanse i
Stavanger
Denne uken hadde styret og avdelingslederne i NTL Skatt
konferanse i Stavanger. Her diskuterte vi Nye Skatt, tariff,
aktiviteter og verving. Vi hadde gode diskusjoner og vi fikk
mange gode innspill til hvordan vi kan jobbe bedre
fremover.
Onsdag hadde vi en medlemskonferanse for våre
medlemmer i Stavanger hos både Skatteetaten og DFØ.
Totalt var vi litt over 50 stykker som fikk høre om
tariffoppgjøret, aktuelle saker fra Skatteetaten og DFØ. Det
ble delt ut 25-årsnål til et medlem og vi avsluttet dagen
med en god buffet i kantinen.
Årsmøte i Tax Justice Network Norge

Geir Sveen og Stein Thorvaldsen har denne uken representert NTL på årsmøtet til Tax Justice
Network Norge (TJN). TJN er en del av en bred internasjonal bevegelse som arbeider for større
åpenhet og demokratisk kontroll over nasjonale og globale skattesystemer.
Blant sakene som TJN er opptatt av kan vi nevne beskatning av multinasjonale selskaper,
åpenhet i eierskap, bedre land til land-rapportering.
Du kan lese mer om TJN og abonnere på deres nyhetsbrev via; http://www.taxjustice.no/ i
tillegg har de en egen facebookside som du kan like.
Ettervirkninger etter nedlagte kontor
Både i Skatteetaten og DFØ har vi gått gjennom en omfattende kontorstruktur de siste 5 årene.
2 av de som ble påvirket av dette pendler fremdeles mellom Kristiansand og Stavanger. Du kan
lese om Gunvor og Arna på frifagbevegelse.no.
Over 300 dagers kamp for tariffavtale
Hos Traftec i Rogaland har LO-medlemmer streiket i 10 måneder for retten til å ha en
tariffavtale. Les om deres kamp på frifagbevgelse.no.
Tariff og varsel om streik
LO Stat har varslet at det tas ut 4000 medlemmer i streik om ikke partene blir enige
innen midnatt 23. mai. Følg med på LOstat.no eller på Facebook om hvordan det
går med meklingen i årets tariffoppgjør i Staten.
Vi ønsker dere en fin helg!
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