
Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening

Hei alle sammen.

De siste dagene har bestått mye av MTL for styret.
10 mai hadde vi sentralstyremøte. Da gikk vi blant annet gjennom sakene som skulle opp på
IDF i går, og vi snakket også litt om det digitale medlemsmøtet som skal avholdes i dag.

Linda stilte på idf-møtet. Sakser som ble gjennomgått var:

Beredskapsvakt Jan Mayen:
Vi diskuterte saken og ble enige om at beredskapsvakten skal regnes som arbeidstid (etter
HTA § 17 pkt 1 og arbeidsmiljølovens § 10-4). Ved mer enn 15 minutters arbeid utløses krav
om to timer betalt overtid (eller mer om man arbeider mer enn to timer), uansett arbeidssted.

Omgjøring av konsulentmidler til fast stilling i IT:
Vi er enige i at fast er flott.

Oppdatering ang ombygging av fellesarealer Ciens:
Det kommer flere mindre sittegrupper, lyddempende bilder og et nytt videokonferansesystem.
Budsjettmessig tas det som en forskuttering av kostnader til nybygget.

Ny rutine for “opprettelse” av eksternfinansierte stillinger:
Det kom et motforslag om drøfting mellom møter, og “den som tier samtykker”. Dette
forslaget ble vedtatt.

Reforhandling av særavtale om utplassert tjeneste - Statkraft:
Saken har vært diskutert på en rekke møter, og partene er blitt enige.

Foreløpig plan rekruttering HR:
Mye skjer, 3 av 6 ønsker å pensjoneres snart, og 1 ønsker annen stilling.
Da har man også muligheter til ny organisering av avdelingen. De ansatte skal involveres.

Bygg:
Oppdatert kostnadskalkyle gjør det vanskelig å forsvare å gå videre. Det jobbes videre med
saken opp mot statsbygg og departementet. Kan vi få engangstilskudd til renovering f.eks.?

Rapport per 1. tertial:
Ingen dramatikk i tallene som er fremlagt foreløpig. Fristen er søndag, men de regner med å
ha tallene klare på fredag.

Brev med revisjonsberetning: Ingen merknader fra revisorene.

Status på feilsituasjoner i Elements:
Det er mye kommunikasjon opp mot leverandør. Det arrangeres kurs i elements nå, meld dere
på! Nyttig for ansattrepresentanter og tillitsvalgte også, med elektronisk signeringsfunksjon.

Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening,    Postboks 43, Blindern, 0313 Oslo
Mobil:  98 86 18 85  Telefaks: 77 62 14 01
E-post:  mtl@met.no

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/%C2%A710-4


Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening

Status utlysning av direktørstillingen:
Stillingen er lyst ut, søk i vei. Fristen er 31 mai.

Vi har behandlet en del saker mellom møtene i mars og mai:
Utlysning av stilling som Forsker ved istjenesten MET: ingen hadde innvendinger.
Utlysning av stillinger på Ishavet vinter 2022/23 og endret avlønning på Jan
Mayen: ingen hadde innvendinger, tekniker fortjener mer lønn.
Ombygging i Ciens (IT/Hav og is): Her har lokal tillitsvalgt og de ansatte vært med og gitt
innspill til gode løsninger.

Vi ser med spenning frem til tirsdag 24 mai, da fristen for mekling går ut.

Velkommen til digitalt medlemsmøte klokka 10!

Vennlig hilsen sentralstyret
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