Saker til diskusjon på årsmøtet
1: Nye arbeidskontrakter og mulighet til å forhandle om lønn
innen ett år
(meldt inn fra Tromsøklubben)
Bakgrunn: Ønske om å klargjøre betingelsene for å kunne forhandle lønn når man går over i
ny stilling. Er det f.eks. et krav at stillingen skal være utlyst? Ja.

2: Helge-/morgen-/kveldstillegg vs. prosenttillegg
(meldt inn fra Bergensklubben)
Fra referat fra medlemsmøte i Bergensklubben 2019-01-28:
Kvelds- og helgetillegg:
Har delvis vore underregulert i fleire tiår
●
Frå 1990 - 2018 har lønsnivået auka med 208.2%
●
Kveldstillegget var i 1990 kr 6.60/t, i 2018 var det kr 15.00/t, 1990 nivå i 2018
er kr 20.30
●
Helgetillegget var i 1990 kr 16.50/t, i 2018 var det kr 55.00/t, dvs. på 1990
nivå eller litt over, men har hatt periodar med stagnasjon. Altså ganske
tilfeldig regulering.Burde både kvelds- og helgetillegg vore gjort om til %-vise
tillegg på same måte som nattillegg?
●
God sak, korleis kan me jobba med den?
●
Kan vera problematisk at nokon går ned i starten. Me treng at ein gjer nokre
utregningar for å sikra at ingen går med store tap om me går vidare med
saken. Analysera etter tall frå Meteorologisk Institutt. Ingmar ser på dette og
gjev tal til midten av mars som me kan bruka på årsmøtet.
●
Ta det opp på årsmøtet (dette med kvelds- og helgetillegg)
○ Burde hatt premiering for stå lenge i jobb
○ Gå i saman med dei andre foreiningane?
Se dokumentasjon fra Ingmar S. Vikane i egne vedlegg.

3: Pensjonsgivende variable tillegg
(Meldt inn fra Bergensklubben)
Fra referat fra medlemsmøte i Bergensklubben 2019-01-28:
Innført i 2002, med maks grense kr 56.000 = 4.666,-/mnd.

●
●

Uregulert i 16 år fram til 2018, ny maks grense kr 66.000 = 5.500/mnd.
Lønsutviklinga har i same periode vore 76.6%, dvs. grensa skulle ha vore kr 98.900 i
2018
Det lyt arbeidast for at det vert ei regulering av denne grensa ved kvart tariffoppgjer.
Helst ved at det vert knytt til lønnsveksten i kvart oppgjer.

4: Omorganisering av Osloklubbene og praksis med lokale IDFmøter
(Meldt inn fra MetKlim-klubben)
Bakgrunn: Hører f.eks. ObsKlim mer naturlig hjemme i FoU/IT-klubben enn MetKlimklubben? Kan måten vi har organisert lokale IDF-møter på tale for en omorganisering av
klubbene?
Denne saken har vært behandlet tidligere med konklusjon at endring ikke var nødvendig. Vi
kan ta en ny runde, i det minste slik at vi kan få referatført dette til informasjon for
medlemmene.

