NTL Skatt

Ukeslutt 26-2020
Sommeren 2020
For de av oss som enda ikke har gått ut i ferie så nærmer den seg med
stormskritt. Denne uken var den siste med full møtekalender for oss 100 %
frikjøpte tillitsvalgte i NTL Skatt. Sjefen har allerede tatt seg ferie så denne
ukeslutten signeres nestleder Renate, sekretær Sonja og kasserer Erling.

Det har på alle måter vært en annerledes vår, en veldig annerledes vår enn vi
trodde ved årsskifte. Ingen av våre avdelinger rakk å gjennomføre årsmøtene innen samfunnet
stengte ned, SKO overføringen ble utsatt til høsten, og smittevern og beredskap ble våre viktigste
temaer i dialogen med arbeidsgiver. Som tillitsvalgte har vi sjelden vært med på en mer
krevende, givende, travel periode og vi har lært masse om ting vi ikke hadde på radaren bare for
noen måneder siden.

NTL termos på norgesferie i Valdresfjellene.

Vi vet at det for mange har vært krevende på hjemmekontor, og noen har
synes det har vært helt topp. Nå skal vi også ut i ferie som for veldig
mange blir svært annerledes enn tenkt, og jammen må mange tilbringe
også ferien hjemme—eller kanskje utforske hva vårt flotte og langstrakte
land har å by på. Vi håper likevel at dere får en ferie hvor batteriene lades
og dere får nyte tiden med familie og venner og koblet av fra jobb.

Vi vet at det er mye som venter oss alle når vi kommer tilbake etter sommeren. Mange av oss får
også helt eller delvis komme tilbake til skattekontorene, kollegaene og arbeidsmiljøet vårt igjen.
Og i november får vi nye kollegaer fra skattoppkreveren som vi skal ta vel imot.
Til da så oppfordrer vi alle til å delta i den nasjonale dugnaden og fortsetter å ta hensyn til
hverandre, og følger rådene fra FHI slik at samfunnet gradvis kan komme tilbake til normalen.
Vi gleder oss til vi kan møte dere alle igjen.
Dette blir den siste Ukeslutten før ferien, vi kommer tilbake igjen i august.
Følg oss på Facebook for nyheter,
konkurranser, fordeler og mye mer.

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

-

Facebook
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ntlskatt@skatteetaten.no

Renate Swensen - Nestleder

-

Se hele styret
Sonja Moltumyr - Sekr etæ r

