NTL Skatt

Ukeslutt 25-2020
Medlemsmøte for SKO-ansatte Innlandet

Tirsdag denne uken ble det avholdt et møte via Teams med potensielt
nye medlemmer fra Fagforbundet som kommer fra Innlandet. Fra NTL Skatt deltok Ingrid, Renate og
Sonja. Vi fikk orientert godt om NTL Skatt, blant annet om organiseringen vår, medlemsmassen og
informasjonsvirksomheten. Videre snakket vi også en hel del om Skatteetaten, og hva de kan forvente når
de overføres pr 1. november, inklusive lønnssystemet i Staten. Vi håper at flest mulig av de ønsker å bli
medlem av NTL Skatt når den tid kommer. Samme type møte har vi for øvrig også avholdt for
Fagforbundets medlemmer i Fredrikstad tidligere i juni, og vi forventer at det kan bli flere slike møter
frem mot overføringstidspunktet.

LO Favør fordeler i sommer
Skal du på Norgesferie i sommer? Ikke glem at LO Favør har samarbeidsavtale
med følgende hotellkjeder: Nordic Choice Hotel og Scandic Hotels.
Hos Choicekjeden gis det 20% rabatt på alle kjedens hoteller for privat bruk. Hos Scandic tilbyr de rom
fra kr 890,- med full fleksibilitet slik at du enkelt kan
flytte eller avbestille oppholdet helt frem til
ankomstdagen. Er du ute etter flere typer opplevelser i
sommer har også LO Favør flere tilbud, blant annet på Bø
Sommarland og Tusenfryd som åpnet igjen nå i juni.
Dere kan lese mer om de ulike tilbudene HER.

Evaluering av vernetjenesten
NTL Skatt har fått bekreftet fra hovedverneombud Lena Småriseth at
evalueringen av vernetjenesten skal gjennomføres som planlagt i slutten av
juni, men resultatene foreligger nok mest sannsynlig ikke før etter sommeren.
Spørsmålene er gjennomgått i nettverket for vernetjenesten og de har gitt sine
tilbakemeldinger til HR. NTL Skatt vil følge denne saken, og venter spent på
resultatet. Vi har som kjent våre betenkeligheter med den valgte
organiseringen.

NTL Skatt sitt representantskapsmøte
Styret i NTL Skatt vedtok onsdag denne uken at vårt representantskapsmøte
arrangeres i Sandefjord fra 19.—21. mai 2021.
Det var tidligere vedtatt arrangert 4.-7. mai 2021, men da det kolliderer med LO
Kongressen 2021, måtte vi flytte det ytterligere.

God sommer!

Vi ønsker dere alle en riktig fin helg!
Hilsen Arbeidsutvalget
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