NTL Skatt

Ukeslutt 47-2019
Felleskonferanse
I forrige uke var styret i NTL Skatt, avdelingslederne, nestlederne, UNG tillitsvalgt og
varaungtillitsvalgt, samlet til en felleskonferanse på Kiel-båten. På agendaen var
selvfølgelig statliggjøring av Skatteoppkreverfunksjonen, gjennomgang/evaluering av
årets lokale lønnsforhandlinger, samarbeids på tvers av divisjonene og mye mer.

Det viser seg at det er mye ulik praksis rundt gjennomføringen av årets lokale
forhandlinger på de ulike forhandlingsområdene. Innkreving er som kjent heller ikke ferdig med forhandlingene—
disse er løftet til virksomhetsnivå. Vi tar med oss alle innspill inn til evalueringen av forhandlingene på
virksomhetsnivå.
Det var en god arena for utveksling av erfaringer i ny organisering både i Skatteetaten og i NTL Skatt. Vi kommer til
å ha en ny runde med samme gjengen igjen i februar.

Medlemskonferanse på Lillestrøm
Torsdag denne uken var Ingrid på en NTL Skatt medlemskonferanse på Lillestrøm. Det var en
engasjert gjeng og de fikk litt input på hva NTL Skatt jobber med av aktuelle saker om dagen
og stilte masse spørsmål. Takk for at dere tar så godt i mot oss når vi kommer på besøk!

BiA
I forhold til arbeidsgivers forslag til ny rutine om BiA (som vi skrev om i H-info 13-2019), får
vi mange henvendelser fra engasjerte medlemmer. Vi takker for alle tilbakemeldinger vi får og
det er fullt forståelig at dette engasjerer—det engasjerer oss også! Vi venter i spenning på
arbeidsgivers beslutning i denne saken.

Avvikling av seniordager
NTL Skatt har tatt opp arbeidsgivers praksis (beskrevet på Intranett) om avkorting av avvikling av seniordager det
året man går av med pensjon. Dette mener vi ikke er innenfor reglene og arbeidsgiver har nå sett nærmere på saken.
De vil endre praksis/tekst på Intranett i tråd med vår oppfatning om at man ikke skal ha avkorting av antall
seniordager det året man går av. NTL Skatt er svært glad for at arbeidsgiver har endret mening i denne saken!

Kartellkonferansen til LO Stat på Gol
NTL er godt representert på kartellkonferansen. Dessverre fant vi i NTL Skatt
ikke mulighet til å delta i år. Men dette er et stort politisk verksted hvor vi kan
fremme våre saker rett til stortingspolitikere som også deltar. Du kan lese mer
om saker fra kartellkonferansen på LOStat.no.

Vi ønsker dere alle en riktig fin uke!
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www.ntlskatt.no
Ingrid Sølberg - Leder

-

Facebook

-

ntlskatt@skatteetaten.no

Renate Swensen - Nestleder

-

Se hele styret
Sonja Moltumyr - Sekr etæ r

