
Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening

Hei alle sammen!

1 desember deltok Rune Skoglund og Linda Kleppe på sentralt idf-møte vegne av MTL.
Flere saker ble drøftet:

1. Virksomhetsplanen med budsjett:
Oddvar innledet, det fremlagte tildelingsbrevet er ikke helt klart. Det vil sannsynligvis bli
flere felles føringer. Virksomhetsplanen har lik målstruktur som Strategidokumentet.
Det kom flere innspill fra foreningene, og virksomhetsplanen vil bli justert noe.

Noe av gjennomføringen er avhengig av at vi får en løsning med Avinor, som ikke vil betale
for de ekstra tjenestene som er bestilt for sivil flyvær.
Det jobbes med prosjekt Halo, her tenker man å bruke en ekstern leverandør. Investeringen
dekkes inn av reduserte pensjonskostnader neste år. Havvind.no er et annet prosjekt, men det
er avhengig av at vi klarer å skaffe ressurser.

2. Reforhandling av avtale Statkraft
FF har bedt om at saken utsettes, og har fått det delvis innvilget. Bård innledet med en
forklaring på hvorfor ledelsen ønsker endring.
Den nye avtalen skal kompensere for ulempen, ikke kompetansen. Det vil komme et nytt
forslag som vil holde reiseutgifter utenom. Statkraft betaler for antall timer.
Det ønskes en maksimal utgift på rundt 80.000,- for avtalen (versus 100.000,- i dag), og at den
skal være gjeldende fra 1.1.
Utbetalingene vil variere mellom 8.000,- og 50.000,- med ny avtale, med basis i 255 vakter i
året.

3. Byggesaken i Oslo
Det var en lansering på Oslo Science City i går ettermiddag, Meteorologisk institutt var ikke
involvert. Dere kan lese mer om saken på Blest. Man er usikker på konsekvensene dette har
for vårt prosjekt, men det blir fulgt tett opp.

4. Bemanning VDIV
FF fremla uro rundt bemanningen på VDIV/VpV, først og fremst frem til aug/sep. Ledelsen
holder på å ansette flere meteorologer, og VpV har fått et ekstra vikariat. Det vil sannsynligvis
også bli lyst ut nye stillinger rundt påske. Det er i dag en usikkerhet grunnet situasjonen for
sivil flyværtjeneste, Met.no vil ikke tilby tjenester det ikke betales for.
Det vil alltid være en avveining ift ressurser over statsoppdraget: hva/hvem skal prioriteres,
diskusjonen tar aldri slutt. Planlegging og bestemmelse om ambisjonsnivå er viktig.
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5. Spørsmål om telefoni, bredbånd og gaver i tjenesten (fra FF, utsatt fra forrige møte).
Ledelsen må finne ut hva de eventuelt vil tilby, og til hvem/hvilke funksjoner (eks.
frivilligordningen).

6. HR-2023
Vi ble informert om planlagt utvikling innenfor HR ihht mål 5 i virksomhetsplanen. Det er
sett på forventninger/formål.

7. Lederutvikling
Det er laget forslag til prosjekter i 2022 som omhandler kommunikasjon og lederferdigheter
for ledere med personalansvar. Det forventes at alle deltar.
Det ble avholdt kurs for prosjektledere i september med gode tilbakemeldinger. Det ønskes et
basiskurs for felles språk og forståelse av grunnleggende prosjektmetodikk, og også kurs for
jobbing med verktøy.

Hanne Beate deltar på samarbeidskonferansen på vegne av MTL.

Vi hadde også et sentralstyremøte 30 november hvor vi forberedte oss til morgendagens møte,
og diskuterte flere andre saker, som følger:

MTLs økonomi er god. Årets julegaver blir belastet sentralstyreposten da vi har brukt lite.
Gavene blir utlevert til de lokale tillitsvalgte eller sendt til de som ikke jobber på sentralene.

Det var en del å diskutere til neste års årsmøte for MTL. Vi fordelte oppgaver ifm beretning.
Årsmøtet vil bli avholdt i Oslo, sannsynligvis 10-11 eller 24-25 mars. Vi planlegger
arbeidsmøte i slutten av januar eller starten av februar. Tema på kurs-delen blir sannsynligvis
konflikthåndtering.

Vervekampanjen til Stafo varer til 14 januar, det er bare å rekruttere i vei. Vi har noen ekstra
julegaver i tillegg til muligheten for premier fra Stafo.

God jul ønskes dere alle!

Med vennlig hilsen

Sentralstyret
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