
Meteorologiske Tjenestemenns
Landsforening

Hei alle sammen!

Denne uken har vært travel med fagforenings-gjøremål. Sentralstyret og
valgkomiteen møttes mandag for gjennomgang til årsmøtet og se på sakene
til torsdagens idf-møte.

Tirsdag var det årsmøte. Inger Nordin og Trine Dunker Windvik ledet møtet,
det var passende på Kvinnedagen. Sakslisten ble gjennomgått. Det ble en del
diskusjon rundt budsjett 2023 og posten jubileumsfeiring.
Sentralstyret setter pris på forslag til hvordan vi skal feire 90 år i 2024, og
hvem som skal være med. Skal vi lage et jubileumshefte, skal vi invitere andre
enn MTLere, og hvor skal vi feire?
Det nye sentralstyret består av: leder Linda Kleppe, nestleder Elin Tronvoll,
sekretær Hanne Beate Skattør, kasserer Rune Skoglund og styremedlem
Arne Barosen.
Under sak om Handlingsplan for 2022 snakket vi litt om digitale
medlemsmøter. Vi ønsker å få til 2 i året. Forslag til tema mottas gjerne.

Onsdag hadde vi kursdag. Are Sand fra Stafo snakket om temaet
Arbeidsmiljø, lojalitet og konflikthåndtering. Med flere spørsmål og
kommentarer fra salen ble det et levende kurs, og godt gjennomført.

Torsdag var det IDF-møte. Linda møtte på vegne av MTL.  Det var mange
saker som ble tatt opp:

Det ble enda en runde med reforhandling av sær-avtale om utplassert
tjeneste. Etter en del diskusjon endte det med brudd. Ledelsen har varslet at
de vil si opp dagens avtale, med 3 måneders oppsigelsestid.

FOU hadde 3 stillinger de ønsker opprettet på agendaen. Det er behov for
folk, og det er åpnet for at vi kan ansette flere (ny regjering).
Det ble ellers snakket litt rundt utfordringen med å få nok søkere.



Vi fikk informasjon om status, oppdatert kostnadsestimat og estimat for
fremdrift i byggeprosjektet.
Økning av areal per ansatt, planlegging for flere ansatte, verneinteresser og
universell utforming gjør byggeprosjektet betydelig dyrere, og gir en del
utsettelser. Minimum forsinkelse er 6 måneder.
Vi fortsetter arbeidet, og vil forhåpentligvis få nye kostnadsestimater fra
Statsbygg i slutten av april.

Vi fikk oppdatert informasjon om budsjettet for 2022. Det var ikke noe nytt,
men ting som var usikre i desember ble bestemt i februar. Foreløpig resultat
gir cirka 12 millioner i pluss. Det ligger an til et travelt år med store prosjekter,
om avvik blir det sannsynligvis mindre utgifter. Ryktene sier at KLD vil i
revidert nasjonalbudsjett foreslå kompensasjon for manglende betaling fra
Avinor. Dette er ikke med i dagens budsjett.

Årsrapport 2021 ble kort informert om. Rapporten gjenspeiler fjoråret.
Resultatoppnåelsen var god på mange mål, men enkelte resultater ble
påvirket av pandemien.
Det kom opp spørsmål om hvordan det ligger an med de lokale avdelingenes
årlige HMS-møter. Dere som er lokale tillitsvalgte må gjerne gå til leder og
etterspørre møte om det ikke er avholdt.

Fordelsbeskatning av utlånstelefon ble drøftet. Skatteetaten sine regler
angående fordelsbeskatning gjør at Meteorologisk institutt ønsker reviderte
retningslinjer for telefoni, for hjemmekontor og revidert avtale om
hjemmekontor.
Har man hjemmekontoravtale blir det automatisk beskatning av lånetelefon.
Alternativet blir å levere tilbake lånetelefon, si opp hjemmekontoravtalen eller
gå over til tjenestetelefon.

En del utlånstelefoner har usikker tilstand (er de oppdatert med tanke på
sikkerhet?) og blir de brukt?. Det vil bli en egen sak.

Utlysningstekst sjefsjurist er blitt drøftet mellom møter.

Under eventuelt ble vi informert om flere saker:
Ishavs-turnuser bør drøftes, og planen er at det i fremtiden drøftes med lokale
tillitsvalgte på VNN. Det har også vært gjort tidligere.



På Jan Mayen er det planlagt en reduksjon i bemanning. Det har vært
vanskelig å få en avtale med cyberforsvaret. Foreløpig plan er 2 ansatte, med
teknisk bakgrunn for tilsyn med radiosonde. Det vil også komme flere
oppgaver, slik at de ansatte får meningsfylte dager.

På Bjørnøya er det også planlagt å redusere besetningen. Ingenting er
avgjort, men 6 personer er nevnt. Man vet heller ikke når man skal begynne
med nytt antall personell, og hva slags personell man ønsker å ha på øya.
Bjørnøya yter viktig SAR-støtte. Det er også laget et tilbud til Avinor, man kan
ha en større bemanning om de vil betale for opprettholdelse av Metar- og
Taf-tjeneste.

Det er 4 år siden forrige inntrengnings-øvelse, og i år vil det bli en ny. NSM vil
teste fysiske barrierer, hacke på systemer og sender vanlige lure-eposter.

Vi ble også informert om instituttets oppgaver med tanke på
Ukraina-situasjonen. Det planlegges for økt beredskap, og for en økt
belastning på personell over tid. Belastningen bør fordeles mest mulig, og
unntaksbestemmelser tas kun i bruk ved behov.

Husk at dere kan søke om stipend til kurs.
MTL har budsjettert med 20.000,- fra Reservefondet.
Stafo/YS har også stipend, i tillegg til Meteorologisk institutt.
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Wiki:
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Ha en strålende helg!
Vennlig hilsen Linda og resten av styret
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