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Lokale lønnsforhandlinger på innkreving

De lokale partene på innkreving kom ikke i havn med de delegerte forhandlingene HTA 2.5.1.
Forhandlingene skal derfor gjennomføres på virksomhetsnivå med partene der. Prosessen er i gang og vi
håper å komme i mål før jul. Vi vil informere alle våre medlemmer på innkreving om resultatet så snart vi
er ferdigforhandlet og protokollen er signert.

Samarbeid med NTL om overføring av skatteoppkrever (SKO)

Joachim Frivold, forbundssekretær i NTL, sitter i det sentrale samarbeidsutvalget som omhandler
statliggjøring av skatteoppkreveren. Vi har gode møter og dialog med han både i forkant og etter møtene i
dette utvalget. Vi er godt forberedt og har god dialog underveis i dette arbeidet!

Seminar i Norsk Økoforum

NTL Skatt er medlem av Norsk økoforum (NØF). Fredag denne uken deltar flere fra
styret i NTL Skatt innsats og øvrige medlemmer på et halvdagsseminar i
Skattekvartalet. Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch er en av innlederne, om temaet: bekjempelse av
økonomisk kriminalitet – en forutsetning for en velfungerende rettsstat og et demokrati. I tillegg til
informasjon fra A-krim-senteret i Oslo, vil det bli en presentasjon av Nasjonalt cyberkrim-senter.
Ønsker du å lese mer om Norsk Økoforum finner du det her.

Åpne kontorlandskap
Har du fått med deg denne fra FriFagbevegelse?:
Forskerne tror de har funnet ut hvorfor noen liker bråk rundt seg og musikk i øretelefonene, mens
andre hater hvert minste lille pip kollegaen gir fra seg. Konklusjonen er klar, og kommer først: Den
moderne trenden med åpne kontorlandskap, der folk sitter stuet sammen pult mot pult og hører alt alle
holder på med, er helt på bærtur.
De bruker kanskje ikke akkurat de ordene, men det er det de faktisk sier, forskerne som har undersøkt
hvor godt—eller dårlig—folk presterer når de skal løse arbeidsoppgaver med eller uten lyd og andre
forstyrrende stimuli rundt seg. For alle gjør det faktisk bedre i stillhet. Det gjelder også de som selv tror
de «trenger» lyd rundt seg for å fungere, og derfor for eksempel lytter til musikk for å komme i flyt.
Du kan lese mer om saken her.

Vi ønsker dere alle en riktig fin adventshelg!
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