NTL Skatt

Ukeslutt 4-2020
Medlemskonferanse i Drammen

Torsdag uke 3 var nestleder Renate på besøk på skattekontoret i Drammen. De lokale tillitsvalgte
inviterte til en kortkonferanse med litt fagforeningspåfyll for medlemmene. En hyggelig konferanse
med engasjerte medlemmer. Vi setter så stor pris alt engasjement, tilbakemeldinger og innspill dere
bidrar med når vi kommer - og ikke minst setter vi stor pris å bli så godt mottatt. Takk for en god
samling!

Bodø—åpen konferanse
Onsdag denne uken var Ung-tillitsvalgt Nicoline og nestleder Renate på besøk på Bodø skattekontor
hvor det var et åpent fagforeningsmøte etter arbeidstid med pizzaservering til de oppmøtte. Vi
snakket litt om ung-arbeidet i NTL Skatt, vårt arbeid med skatteoppkreverfunksjonen, status i
Skatteetaten og mer. Som besøkende i Bodø ble vi møtt med godt humør, engasjerte ansatte og ikke
minst godt vær. Takk for oss!

Møte i representantskapsmøteutvalget

Fra venstre: Renate, Nicoline og lokale tillitsvalgte ved
Bodø skattekontor: Annelin og Eva Helen

NTL Skatts representantskapsmøte avholdes hvert 2. år. Neste
representantskapsmøte avholdes i september 2020 i Sandefjord. Her velges
landsforeningens tillitsvalgte og vi tar beslutninger om hvordan vår organisasjon
skal se ut, fungere og hva vi skal prioritere i neste periode.
Vi har jobbet med representantskapsmøtet en stund
allerede men nå begynner det å tilspisse seg i form av
invitasjon av gjester, program for konferansen, valgkomiteen skal igangsettes, avdelingene
våre må starte arbeidet med sine representanter og mye, mye mer.

Representantskapsmøteutvalget. Fra venstre Nina Fosshaug,
Renate Swensen, Erling Broen og Ingrid Sølberg.

Bilde fra representantskapsmøtet i 2018.

Innspill fra NTL Skatt til skattedirektøren

Vi i NTL Skatt er veldig bekymret for dagens situasjon i Skatteetaten, og vi får stadige tilbakemeldinger fra dere ute
rundt dette. Vi har derfor benyttet muligheten denne uken til å komme med våre innspill/bekymringer direkte til
skattedirektøren. Det vi tok opp med han var blant annet;
 Vi mener vi har for liten grunnbemanning i kjerneproduksjonen som har skapt store utfordringer på flere av
etatens fagområder, spesielt folkeregister. Det er nå betydelig innlån til veiledning grunnet forsinkelser i
saksbehandlingen og vi må bruke det meste av tiden til å svare ut purringer.
 Det ser ut til at Skatteetaten svarer på krisen med å innføre mer analyse, måling og styring slik at hver enkelt
medarbeider må bruke mer av sin tid på å fortelle lederlinjene hva de gjør—istedenfor å faktisk produsere på
kjerneoppgavene. Dette mener vi er veldig feilslått.
 Lederne er så opptatt i diverse møter at de ikke har tid til å være tilstede for sine medarbeidere.
Skattedirektøren svarte oss at «vi har samme virkelighetsforståelse» og utfordret oss samtidig til å komme med
mulige løsninger. Vi kommer gjerne med innspill og har svart ut at vi gjerne tar en workshop med skattedirektøren
hvor vi kan snakke mer om dette.

Vi ønsker dere alle en riktig fin helg!
Hilsen Arbeidsutvalget
www.ntlskatt.no
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