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2019 ble på mange måter annerledes enn det vi så for oss. Nye Skatt skulle rulles ut etter en lang
og intensiv periode hvor alle brikkene skulle på plass. Vi skulle endelig teste i praksis det vi hadde
jobbet med så lenge. Vi visste at det var mange detaljer som måtte komme til å gå seg til over tid,
men vi hadde stor tro på at ny organisering skulle fungere godt for oppgaveløsningen og
samfunnsoppdraget Skatteetaten er satt til å forvalte—dog innenfor strammere og strammere
budsjetter fra regjeringen.
På vårt representantskapsmøte i 2018 besluttet vi at styret i landsforeningen NTL Skatt og vårt arbeidsutvalg (de
som drifter landsforeningen NTL Skatt mellom styremøtene), skulle bli mindre. DFØ avdelingen ble videreført som
tidligere. Vi trodde at det ville bli mindre arbeid på landsforeningen og mer på våre tillitsvalgte i avdelingene og
deres lokale styrer. Det viste seg raskt å bli mer på oss alle. Nå—på slutten av året—står vi i landsforeningen ovenfor
statliggjøring av skatteoppkreverne, NAV-krisen som Skatteetaten nå er en stor part i og mange andre saker og
utfordringer. Våre tillitsvalgte i DFØ har også hatt store utfordringer knyttet blant annet til overføring av oppgaver
fra DIFI. I tillegg har vi i løpet av 2019 fått både en ny nestleder og en ny sekretær. Det vil si 2 av 3 i NTL Skatts
arbeidsutvalg.
Det har vært et krevende år som tillitsvalgt. Ikke bare for oss i landsforeningen i NTL Skatt, men også ute i
avdelingene og helt ned på kontornivå. Det at hvert skattekontor nå er et eget medbestemmelsesnivå er helt nytt og
det har vært utfordrende for mange å finne «formen» og skape en god arena for medbestemmelse her. I tillegg er
partene på divisjonsnivå nye for hverandre og man har brukt tid til å bli kjent og avholdt i stor grad fysiske
hovedavtalemøter—noe som igjen gir reisebelastning på våre tillitsvalgte.
Til tross for alt som skjer og rører seg i Skatteetaten er jeg stolt av vår organisasjon og jeg er stolt av alt vi får til. På
slutten av 2019 fikk både praktisering av avvikling av seniordager og rutinen for BIA mye fokus—jeg er helt
overbevist om at vi her fikk det resultatet vi fikk grunnet vårt fellesskap og styrke.
Det vil alltid være behov og ønsker om å gjøre både mer, og bedre—men jeg sitter nå på slutten av året og kjenner på
en tilfredstillelse allikevel. Jeg er stolt av alle våre tillitsvalgte som engasjerer seg for fellesskapet, våre medlemmer
som gir oss både ros og ris gjennom året —det er slik vi blir bedre. Jeg tror ikke Skatteetaten kunne hatt bedre og
mer lojale ansatte (for dèt er vi jammen).
Og ikke minst synes jeg det er veldig hyggelig å reise rundt å snakke med dere alle—akkurat dèt håper jeg det blir
mer tid til i 2020. Men det gjenstår å se—kalenderen er allerede ganske fullspekket første halvår.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin juleferie med
venner og familie!
Vi høres igjen i 2020,
hilsen Ingrid Sølberg—leder NTL Skatt
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