
Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening

Hei alle sammen!

På idf-møtet i går torsdag 28 oktober deltok Rune Skoglund og Linda Kleppe på vegne av
MTL.
Etter noen dager med lønnsforhandlinger var det litt andre saker som fikk fokus i dag.

Hjemmekontor:
Det ble en del diskusjon rundt temaet.
Utkast 1 til retningslinjer ble valgt, da det er et juridisk krav om individuelle avtaler.
Det ble en liten justering av utkast til individuell avtale.
Dette er tema som nok vil komme opp igjen. Når departementet kommer med nye forskrifter
må vi tilpasse våre retningslinjer og avtale.

Strategi for MET 2022-2031:
Det ble en del diskusjon rundt temaet.
Forslaget som ble sendt ut med innkallingen til idf-møtet ble vedtatt fremlagt for styret som
skal gjøre endelig vedtak 8 november.
Hovedmål 5 omfatter oss som mennesker i organisasjonen. Har vi innspill her som også kan
brukes i ny virksomhetsplan setter ledelsen pris på innspill.

Julelunsj Munch og hva skjer i regionene:
De ansatte i Oslo er alle invitert til en felles lunsj på Munch. Ansatte i Tromsø, Bergen og på
VTKene har fått et budsjett for å arrangere noe felles lokalt.

Spørsmål fra FF om telefoni og gaver i tjenesten:
1. Hva kan den enkelte ansatte få dekket av mobiltelefoni og bredbånd uten å betale

skatt?
2. Ved nyttår kom det nye regler for gaver, med tak på 5000,-. Hva er omfattet av dette?

Vil det kunne omfatte bredbånd på hjemmekontor?
Saken er utsatt til 1. desember.

Byggeprosessen:
Per i dag er føringer sendt til Statsbygg, og planen videre er at forprosjektet skal være klart til
sommeren. Man tar sikte på en godkjenning i oktober. Da blir det igangsetting rundt årsskiftet
22-23, og siden 2 års byggetid. Renovering av hovedbygget vil skje parallelt. Ferdig om 5 år?
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Lønnsforhandlingene:
Vi er må si oss ganske fornøyd med resultatet fra lønnsforhandlingene, mange av våre
medlemmer fikk lønnsøkning.
Før de neste forhandlingene vil vi be dere svare på om dere er tilbudt medarbeidersamtale,
ikke bare om dere har hatt.
Det er viktig å takke JA til medarbeidersamtale, under samtalen kan dere gjerne diskutere
forventninger til arbeidsoppgaver og lønn, ref. Hovedtariffavtalen i staten, 3.
Fellesbestemmelsene, $ 3 punkt 5.

Dere kan nå kontakte lederne for å få informasjon om resultatet. Dere kan eventuelt ta kontakt
med lønnsutvalget ved Linda Kleppe eller Rune Skoglund fra mandag kl 12, da oppheves
sperrefristen. Lønnsutvalget har bestått av Linda, Rune, Gitte og Hanne Beate.

Lurer du som er lokalt tillitsvalgt på hvem som er dine medlemmer, ta kontakt med
sentralstyret.

Vi er snart i november, og julegaver er bestilt. De kommer først til Oslo og Tromsø, og
fordeles derfra. Sentralstyret har en plan på logistikken, men kanskje vi spør deg om hjelp.

Ha en flott høst!

Med vennlig hilsen

Sentralstyret
MTL
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