
Trenger du en fagforening? Kanskje er MTL noe for deg?!

● MTL står for Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening(selv om
tjenestemenn nå har skiftet navn til statsansatte).

● MTL er en forening for ansatte på Meteorologisk institutt, for alle
stillingsgrupper, på alle avdelinger og fagområder og på alle nivå. Vi
er direktører, forskere, meteorologer, alle typer konsulenter,
ingeniører, kontor og servicepersonale.

● Er en selvstendig forening tilsluttet STAFO
○ STAFO som forbund fungerer som en paraplyorganisasjon,

og organiserer ca. 1900 medlemmer i 21 selvstendige
medlemsorganisasjoner. MTL er en av disse.

○ STAFO er igjen tilsluttet YS, og er et av 12 forbund der. YS er en partipolitisk
uavhengig hovedorganisasjon.

○ STAFO stiller med forhandlingsrett inn i YS og er MTLs støttespiller om noe skulle
skje. STAFO har tilgjengelig rådgiving og advokathjelp om det blir nødvendig.

Stor selvråderett
MTL har som forening stor selvråderett som selvstendig forening, dvs at det er medlemmene som
bestemmer hva vi skal jobbe med og ha fokus på.  Vi har også kort vei til å komme med innspill videre
inn i YS om vi ønsker det.

Vi er der for deg
MTL setter dine interesser og utviklingsmuligheter, din innflytelse og trygghet i arbeidslivet i sentrum.
De tillitsvalgte og sentralstyret passer på at lov- og avtaleverk blir fulgt, at det er gode arbeidsforhold
og nødvendige ressurser til kompetanseheving. Vi har eget lønnsutvalg som forhandler om rettferdige
lønnstillegg. MTL ivaretar dine interesser i sentrale forhandlinger på instituttet.

Vi er en venn i nøden
Vi hjelper deg om det skulle oppstå konflikter el. Du har krav på rådgivning ved spørsmål angående
ditt arbeidsforhold. Du kan også få privatrettslig rådgivning via våre advokater i STAFO/Ys.

Gode på turnus
MTL har mange medlemmer som jobber turnus, også mange av sentralstyrets medlemmer, vi kan
derfor med sikkerhet si at vi som forening er gode på turnusproblematikk. Vi er også gode på VTK da
mange av våre medlemmer jobber eller har jobbet ved et værtjenestekontor. Vi er opptatt av at alle
avdelinger og kontor på instuttet ses og høres når besluttninger tas

Gode på å se løsninger
Vi har stor påvirkningskraft lokalt. Vi er løsningsorienterte og samarbeider med ledelsen og andre
foreninger. MTL er part i alle drøftinger og forhandlinger på instituttet og arbeider aktivt med å påvirke
beslutninger.. Hovedformålet er lønns- og arbeidsvilkår, men vi deltar på alle områder på instituttet

Vi er også engasjerte inn i STAFO der vi har flere medlemmer i sentrale verv.
Vi har et godt renommé både på instituttet, i STAFO og YS.

Billige
Vi har instituttets laveste medlemskontingent, uten at det går på bekostning av foreningskvaliteten. Vi
har ingen fordyrende administrasjon og heller ingen medlemsavis eller andre tilleggstjenester, uten at
det går utover den hjelpen vi kan tilby deg som medlem.

Kostnadene er på 1,15% av en månedslønn begrenset opp til 440 kroner per måned. Husk du
får fratrekk på skatten for fagforeningsmedlemskap, så økonomisk er det liten grunn til ikke å
organisere seg!

Som fagforening under YS har vi også del i de medlemsfordeler som de forhandler frem, bl.a.
gunstige forsikringer i Gjensidige.

Kontakt oss
Er det noe du lurer på, eller du vil bli medlem, vi kan kontaktes på mail til MTL@met.no
Vi er også på facebook: MTL-Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening
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