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Ingen er vel i tvivl om hvad de Olympiske

Lege går ud på. Det er her alverdens sportseli-

te kæmper mod hinanden for at vinde det

ypperste inden for sport. Nemlig en OL

medalje. Med sådan en medalje, er man

straks skrevet ind i historiebøgerne. Og for

evigt forbundet med succes.

Forstil dig nu, at der fandtes et OL med en

disciplin i besparelser. Her ville SAS helt sik-

kert kvalificere sig til ”legene”. Vi har trænet

og trænet. Øvet og øvet….  Vi har tilsidesat

næsten alle behov for at blive udtaget. Det har

holdt hårdt og vi har grædt, svedt og ømmet

os efter træning. Det har taget tid at restitue-

re os, men vi har ikke givet op. Vi måtte for alt

i verden ikke glippe denne chance. Alt var på

spil og vi skulle kvalificere os! 

Men en ting er den fysiske træning, noget helt

andet er den mentale. Det er ikke nok med

stor muskelkraft og udholdenhed. Det kræver

en overordentlig god psyke at holde fokus i

pressede situationer. Det er psyken der skal

holde styr på alle ydre faktorer, det er psyken

der skal udtænke strategi og taktik. Med

andre ord er det psyken, der skal forene styr-

ke, udholdenhed og ydre faktorer til den ulti-

mative præstation. Den præstation, der skal

sørge for, at vi ender på skamlen med en

medalje om halsen. 

Med de sidste forhandlinger in mente er den

fysiske styrke helt i top. Nu ligger det endelige

resultat helt og aldeles på det mentale plan……

det er nu op til psyken at afgøre om vi kommer

over målstregen som en af de første.  

Med venlig hilsen

Jørn Fink

OLYMPISKE LEGE
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formanden

En lang og besværlig forhandlingsrunde er afsluttet, og vi står

med et resultat som nu skal vurderes af jer, af medlemmerne.

Selv om vi efterhånden har været det igennem mange gange,

må jeg også denne gang konstatere at det har været et sejt

træk at komme igennem de mange og lange forhandlinger.

Det har til gengæld været en fornøjelse at se hvorledes besty-

relsen i CAU, selv med et valg midt i processen, ikke på noget

tidspunkt har været i tvivl om hvor vores smertegrænse var og

at vi skulle stå fast. Presset på bestyrelsen har været stort,

både fra SAS ledelse, pressen, vore faglige kolleger og ind i

mellem også fra enkelte personer i medlemsskaren.

Bestyrelsen har modstået presset og har fulgt den strategi vi

havde lagt ud fra de beslutninger generalforsamling havde

truffet. Vi har nu lavet ændringer til vores overenskomst i

samme omfang som vore kolleger i andre faggrupper i

Danmark, og det kan vi være tilfredse med. Det opfylder på

ingen måde de oprindelige krav fra SAS, men vi har ej heller

noget ønske eller nogen forpligtigelse til at forringe vore over-

enskomster i et så vandvittigt niveau som SAS forventede.

SAS kom til CAU mit i en overenskomstperiode og klagede

deres nød over at de fattedes penge, og at det derfor var nød-

vendigt at vi skar op mod 50 % af omkostningerne i vores

overenskomst væk. Det er selvfølgelig legitimt at fremsætte

sådanne ønsker, men jeg må sige at måden det blev gjort på

var både usmagelig og uacceptabel. Det SAS gjorde var at

fremsætte det som et ufravigelig krav og man tillod sig at

hænge Cabin Crew ud både i pressen og over for andre fag-

grupper. CAU har på ingen måde nogen forpligtigelse, hver-

ken juridisk eller moralsk, til at imødekomme et sådan krav

midt i en overenskomstperiode. Prøv at tænk den omvendte

tanke, at CAU, midt i en overenskomstperiode, henvendte sig

til SAS og stillede krav om X % lønforhøjelse fordi priserne i

detailhandlen var steget med 20 %. Den var de nok ikke lige

hoppet på, og når de efter latterkrampen havde genfundet

talens brug havde svaret helt sikkert været at, det kunne vi

glemme alt om.

Den økonomiske krise i SAS skyldes ikke personale omkost-

ningerne, det skyldes næppe heller ude-

lukkende dårlig ledelse, men mest af alt

den samme krise som har ramt stort set

alle andre flyselskaber. Det er en krise

som har sin baggrund i det frie marked

vi nu opererer i, hvor udbuddet af flysæ-

der er væsentligt større end antallet af

passagerer der ønsker at rejse. Dette faktum presser priserne

i bund, og i en verden hvor der i forvejen er finansiel krise bli-

ver det nærmest umuligt at få tingene til at hænge sammen.

Jeg har skrevet det før, men tillader mig at gentage det, løn-

nedgang i blandt de ansatte kan ikke rede firmaet, dertil udgør

personale omkostningerne for lille en del af SAS totale

omkostningsmasse.

Samlet har de ansatte, ifølge SAS, leveret både på løn, pen-

sion, per diem og arbejdstid, lad os håbe at dette er nok til at

firmaet flytter fokus væk fra de ansatte og i stedet begynder at

koncentrerer sig om at drive luftfart, således at Cabin Crew

kan få ro til at gøre det de er bedst til, nemlig at levere sikker-

hed og service til vore kunder.

Bestyrelsen er opmærksom på det ekstreme pres som den

enkelte ansatte under hele processen har været udsat for,

både fra vore kolleger i cockpit, kolleger på jorden, SAS ledel-

se og formentlig alle andre man har mødt på sin vej. Det er

med den viden i baghovedet at jeg på foreningens vegne vil

jeg takke for den helt fantastiske støtte som I, på trods af det

pres I har været udsat for, har givet bestyrelsen under hele

processen. Vi har sat stor pris på støtten, og jeg er ikke i tvivl

om at vi ikke havde klaret det helt så godt hvis den ikke havde

været der.

Jeres ærbødige 

Verner 

Gode kolleger,

Verner Lundtoft Jensen (Formand)
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Som jeg nævnede i forrige Caution har jeg i ressourcegrup-
pen inddelt os i mindre grupper, så I ved nærmere hvor I
bedst kan rette henvendelse. Vi arbejder i følgende grupper:

Arbejdsbelastning, hvor Mikkel som miljøkoordinator er
ansvarlig og har Charlotte, Anna-Lena og Peter med i grup-
pen.

Ferie, hvor Karin er ansvarlig, i gruppen Anna-Lena, Brian,
Charlotte og Peter. 

Deltid Karin er ansvarlig, i gruppen Jakob og Brian.

PBS Karin er ansvarlig, i gruppen er Brian, Mikkel og
Charlotte.

Vikarordningen Anna-Lena er ansvarlig, i gruppen Peter.

FS dage Karin er ansvarlig.

BL5-18 og Subpart Q Karin er ansvarlig, i gruppen er Jakob,
Brian og Steen.

Har I generelle spørgsmål til vores tjenestegøringsregler kan
I altid ringe til kontoret.

Deltiden er lige blevet tildelt og det er glædeligt, at SAS har
valgt at give alle der har søgt, deres deltid. Vi har i dag en afta-
le på, at 30% skal have deltid og der er ca. 33% der har søgt så
nogle flere får deres bidding opfyldt. Det er vi rigtig glade for,
at sagen blev løst uden vi skulle ud i store stridigheder. 
Grunden til at I først nu har fået besked om deltid er, at SAS
og CAU har været i forhandlinger omkring en ny deltidsord-
ning, og at vi håbede på, at kunne komme til enighed. Derfor
valgte SAS at vente med at give jer besked. Nu er det dog
klart, at vi ikke kom til enighed i denne omgang med tids-
presset hængende over os, og vi må se om vi på et senere
tidspunkt kan finde en løsning der tilfredsstiller begge par-
ter. 

Feriebiddingen er i fuld gang og det er helt klart at mange af
jer ikke har været opmærksom på at alle dage tæller et vist
antal point. Hele ferietildelingen er lagt op på point (tidlige-
re gik det efter senioritet) og det er derfor af største vigtig-
hed, at I sætter jer ind i pointene før I bidder.  I skal også
tænke længere frem, da de point I får i år, får indflydelse på,
hvordan I står på listen til næste år. Husk at sommerferien
er for sig og restferien er for sig.  Er I i tvivl om noget, så gør
gerne brug af de dygtige gravide hjælpere der er på basen
ved feriecomputerne.   

Til jer der er i fast gruppe til sommer; I skal være opmærk-
somme på hvor jeres faste gruppe ligger, så I ved hvordan I

skal bidde jeres ferie. Jeres ferie skal altid starte på en første
arbejdsdag og ende på en sidste fridag i et ”modul”, (modul
= produktionsdage og hertil hørende fridage). Hvis nogen af
jer har ønske om at komme i fast gruppe, så er denne kun
for de der flyver ren kortrute og så må I tage kontakt til res-
sourceafdelingen, som kan se om, og hvor der er plads.

FS (superfridage). Vi er bekendt med, at SAS har fjernet
bøgerne, så I ikke kan skrive sig ind 12 måneder, men kun 3
måneder. SAS har valgt at gøre dette, fordi vi kører en sag
med F7S-dagene og de mener, at der her er en sammen-
hæng. Sagen har vi anlagt for over 1 år siden, men det er
altså først nu SAS reagerer. Vi arbejder for at få de 12 måne-
der genindført og vender tilbage så snart der er nyt.

Der er sket en reduktion i langruteflyvningerne efter schedule-
release, som selvfølgelig har påvirket mange af jer. Enten har
I fået et længere stop på udestation eller også har I fået stand-
by. Vi vil gerne gøre opmærksom på reglerne ved aflysning:

1. Planlagt flyvetjeneste kan omdisponeres til anden tjene-
ste med følgende begrænsninger:
a) Varsel om tidligerelagt check-in skal være modtaget

af CC senest 14 tm. før ny check-in.
b) Omdisponering må ikke påvirke sidste 2 planlagte

fridage i førstkommende fridagsperiode.
c) Ved omdisponering skal requestede ture så vidt

muligt ikke ændres. 
2. Planlagt tjeneste kan ændres til standby ved aflysning,

flybytte, teknik og force majeure; herunder strejke. 
3. Ved CC’s egen sygdom eller ved pasning af eget sygt

barn kan planlagt produktion frit omdisponeres frem til
førstkommende fridagsperiode efter raskmelding. CC
bibeholder planlagte fridage. 

4. Ved aflysning kan CC frit omdisponeres frem til først-
kommende planlagte fridagsperiode. CC bibeholder plan-
lagte fridage.

Det betyder altså at I kan checke ud kl. 23.00 den dag hvor I
skulle have landet fra f.eks. EWR, IAD eller BKK om morge-
nen. Bliver det problematisk den dag man skulle have landet
i CPH, så vil jeg foreslå, at I taler med disponeringen og ser
om I kan finde en løsning som tilgodeser begge parter. I har
dog ingen rettigheder i den sammenhæng.
Jeg nævnte i forrige Caution en juleslinge, som SAS kunne
spare ca. 10.000,- kr. på at slå sammen. SAS valgte ikke at
tage denne besparelse, hvorfor ved kun de selv. Jeg kan dog
gætte på, at det skyldes at de til gengæld skulle give berørte
CC 1 F3-dag, (dog var de fraregnet i besparelsen allerede) og
de ikke ville give noget for noget. Det kan så undre, at SAS
til gengæld vil give orlov til CC i nov/dec og januar, hvor de
betaler halvdelen, i denne situation ville de gerne give noget
for det. 



Et andet eksempel på manglende ønske om besparelse er et
tilfælde hvor en kollega, der i perioden jan-maj har 89% og
ønsker at gå yderligere ned på 80%. Dette nægtes hun, da
SAS vurderer hendes motiver i stedet for at bedømme situa-
tionen ud fra et sparehensyn. SAS kunne spare yderligere
9% af dennes månedsløn i 5 måneder altså ca. 10.000 kr.,
men fordi man i ledelsen mener, at hun kun vil på 80% for
at komme på langruter, så får hun et negativt svar på sin
henvendelse. Jeg mener, at ledelsen bør sætte sig ud over
deres ubegrundede misundelse og i stedet for se på bespa-
relsen, SAS skal ikke stille spørgsmålstegn ved motivatio-
nen, men se på besparelsespotentialet. Der er ikke råd til at
indtage personlige holdninger i denne sammenhæng. Hvis
ledelsen tror, at det er så fedt at flyve langruter, så bør de se
på dem der beder om at blive pillet af langruter eller flyve
mindre i stedet for. De bør søge en fordeling af langruterne,

som gør at CC kan holde til at flyve det og samtidigt have
overskud til et privatliv. Vi arbejder på at få løst problemet
med fordelingen da det også bør være i SAS’ interesse, at CC
ikke skal melde sig syge eller bede om at flyve kortrute.
Det var alt for denne gang. Desværre har vi ikke haft indfly-
delse på slingeoplægget i januar og februar, da vi har fået
papirerne for sent, men skulle der være slinger I mener er for
hårde eller som ikke kan hænge sammen, så skriv gerne til
mig på karin@cau.dk.

Med venlig hilsen ressourcegruppen

5

Bestyrelsesindlæg

Crew Procedure!
  Der er en hel del CC som ikke printer crew-proceduren ud
ved overnatninger og det kan skabe problemer for den enkel-
te CC.

Den information som er beskrevet i crew-proceduren kan
være til stor hjælp. De vigtigste informationer er:

1. Hvordan kommer du igennem lufthavnen og hvor
holder crewtransporten parkeret.

2. Hotellets navn og placering.
3. Transport længde og pick-up-tider.
4. Lokale vigtige SAS telefonnumre.
5. Placering og tlf. numre på sygehuse og læge. (I spe-

cielle tilfælde kan læge tilkaldes til hotel)
6. Evt. rabatter og fritidsmuligheder på destinationen.

I tilfælde hvor der ikke er en purser eller en med kendskab til
procedurer på en destination, vil det derfor være til stor
hjælp for dig selv, at du har disse informationer, så derfor
gør dig selv den tjeneste at printe den ud ved check-in og tag
den med på stop. 

Crewtransport
Der har været en del spørgsmål her på det sidste om sikker-
heden ved crewtransport, så her er SAS' egne regler som er
nedskrevet i kontrakterne med transportfirmaerne.

1. Seler til alle.
2. Nakkestøtte til alle.
3. Håndfri mobil til chauffør.
4. Adskilt rum til bagage fra passagererne.

Ang. rum til bagagen ser vi desværre flere tilfælde i Jylland at
denne regel ikke overholdes og der benyttes handicaptaxaer
og bagagen står i midtergangen. Transportfirmaet har det
med at glemme denne regel og for jeres egen skyld bør I ikke
køre med disse taxaer. Det er SAS' egne krav og det er for-
sikringsselskabet som også kræver dette, for at I som crew
kan få en erstatning ved en evt. ulykke. Vi ved selv hvor vig-
tigt det er at bagagen er placeret forsvarligt og sikkert.

Skriv gerne hurtigst muligt en CDRS til SAS og en rapport til
CAU ved transport som ikke opfylder disse krav, så vi kan
sikkerheden i orden hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Søren Johansen/CAU
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Efter måneders forhandlinger står vi nu med en aftale om
besparelser, og CAU’s medlemmer har bidraget med bespa-
relser i samme omfang som stort set alle øvrige personale-
grupper. Både i slutfasen og efter forhandlingerne har SAS
udtalt anerkendelse for dette. Det noget aparte forhand-
lingsforløb vil jeg undlade at kommentere her. Dels har for-
manden andet steds dækket dette udtømmende, og dels er
formålet med dette indlæg fremadrettet. Jeg skal her blot
nævne, at det var tydeligt, at man fra ledelsens side indtil
langt henne i forløbet i høj grad undervurderede såvel CC
som deres fagforening. Det enorme pres, man forsøgte at
ligge på CC gennem en tydelig koordineret skræmmekam-
pagne, fik den modsatte effekt. CC rykkede sammen om
deres tillids-repræsentanter, og det har været en glæde at
opleve denne udtrykte tillid og opbakning. Tak for det!   

Der ligger imidlertid i de udmeldinger, som vi efterfølgende
har hørt fra SAS, at disse forhandlinger kun er indledende
skridt i en løbende proces, hvor man stadig er langt fra
målet. CAU må således forudse et fortsat pres på vores løn-
og arbejdsvilkår, og det er derfor nødvendigt allerede nu at
komme med nogle markeringer over for ledelsen for at
rydde nogle vildfarelser af vejen.

Der hersker ingen tvivl om, at globalisering og deregulering
af luftfartsbranchen har medført nogle konkurrencevilkår,
som er hårdere end nogensinde før. CAU anerkender den
virkelighed, men vi falder ikke for den form for benchmar-
king op i mod fremmede selskaber, som SAS på næsten dag-
lig basis præsenterer os for. Vi kan ikke ændre på de levevil-
kår og omkostninger, som er vore medlemmers virkelighed.
SAS henvender sig således til de forkerte, og burde måske i
første omgang snarere rette deres henvendelse til deres
gode venner i regering og folketing, som er stedet, hvor de
forhold reguleres.

Som CAU tidligere har udtrykt, så stiller vi gerne op for at
finde muligheder, der kan medvirke til at gøre vores arbejds-
plads bæredygtig, men det bliver som en ligeværdig part, og
det er formentligt også den lære, som SAS må drage af de
netop overståede forhandlinger. Nye tider kræver nye tilgan-
ge og nye måder at agere på, og det gælder også for en fag-
forening.  Det er nødvendigt at beherske balancen mellem
imødekommenhed og at tegne nogle streger i sandet. Disse
forhandlinger viser, at CAU er en forening, der magter dette,
og det er en vej, som vi med sikre skridt fortsat vil betræde.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at CAU allerede til-

bage i foråret 2008, da vi fornemmede, hvor det bar hen af
for SAS, uopfordret tilkendegav, at vi var interesseret i at ind-
lede forhandlinger om besparelser. Vi var den første og i
øvrigt mig bekendt eneste fagforening, der gjorde dette.

Vi kommer imidlertid IKKE til at glemme vores ophav. Vi er
en fagforening, med alt hvad dette indebærer, også hvis det
kræver en faglig kamp i mere traditionel forstand. Modsat
hvad vores koncernledelse ligger op til, så er vi stadig med-
lemmernes talerør over for ledelsen, og ikke omvendt.  

For så hvidt angår fremtidige forhandlinger, er det således
vigtigt endnu engang at slå fast, at hvis kulturel turnaround
betyder en ”vending” mod bedre samarbejde mellem lige-
værdige parter, så stiller CAU som en selvfølge gerne op.
Men hvis det derimod betyder, at man har en forestilling om,
at vi skal vende os fra dem, vi repræsenterer, så har man for-
regnet sig ganske betydeligt.

CAU ser fremad, og vi vil gerne medvirke positivt i den ved-
varende proces, der skal gøre vores virksomhed levedygtig.
Men når vi på vegne af CC indgår i et sådan samarbejde, for-
venter vi til gengæld af SAS, at man fra ledelsens side viser
en indstilling, som bestyrker dette samarbejde i stedet for at
underminere det. 

Vi mener berettiget at kunne forvente, at SAS fremover
grundlæggende anerkender og respekterer de levevilkår,
som er vores medlemmers virkelighed. Vi forventer, at man
accepterer CAU som en ligeværdig samarbejdspartner, også
i det daglige. Vi forventer desuden, at man ophører med
ethvert illoyalt forsøg på at erstatte skandinaviske ansatte
med billig udenlandsk arbejdskraft, og endelig forventer vi,
at ledelsen er sit ledelsesansvar bevidst og undlader at rode
sig ud i yderligere kartelsager o. lign.

Iagttager SAS på oprigtig vis disse hjørnesten, er vi allerede
godt på vej i samarbejdet. Godt på vej fremad!

Jakob Esposito

Hvis vi skal se fremad



7

Bestyrelsesindlæg

Kære medlemmer 
Det er før i dette blad blevet bekendtgjort, at man har
mulighed for at anmelde visse former for brystcancer
som arbejdsskade. Muligheden for at få brystcancer
anerkendt hænger sammen med natarbejde. Risikoen
for brystcancer vurderes arbejdsrelateret når natarbej-
det har pågået i mere end 20 år med mindst en ”nat-
tevagt” ugentligt, og behøver naturligvis ikke kun at
være som flyvende. Nyligt har en kollega fået aner-
kendt en brystcancer som arbejdsskade. Denne aner
kendelse betyder at CAU på det kraftigste opfordrer
alle, der har været ramt af brystcancer til at anmelde
det som arbejdsskade. Anmeldelsen sker ved henven

delse til egen læge, som i samarbejde med dig vil
udforme en arbejdsskadeanmeldelse.  Har du behov
for yderligere information er du meget velkommen til
at kontakte CAU.

Jørn Fink

Oslo Airport
Så har vores norske kolleger fundet et nyt crewhotel (Thon
Hotel Airport Oslo) og vi flytter pr. 1. januar.

Det ligger ca. 5 min. kørsel fra lufthavnen og skulle være et
fint nyt hotel med 292 værelser.
Der er skandinaviske tv kanaler og gratis internet.
Link til hotellet: http://www.thonhotels.com/osloairport

Göteborg City og Airport
Som et led i besparelserne har SAS valgt at finde nye hotel-
ler i Göteborg og denne gang skal vi prøve at benytte airport-
hotel ved stop under 14 timer. 
Flytning sker pr. 15. februar 2009
Vores svenske kolleger har i samarbejde med SAS fundet og
godkendt disse 2 hoteller:

Airport:
Hotel Landvetter Airport Hotel der ligger i gåafstand fra luft-
havnen og efter sigende skulle være et godt og pænt hotel
med de bekvemmeligheder vi kender fra andre hoteller.
Link til hotellet: http://www.landvetterairporthotel.se/

City:
Hotel Scandic Europa der ligger tæt på nuværende Hotel
Radisson, så beskrivelse af området er unødvendig. Hotellet
er nyrenoveret og har svimmingpool/sauna.
Link til hotellet: http://www.scandichotels.se/europa

Til begge hoteller er der naturligvis skandinaviske tv kanaler
og gratis internet.
I skal være velkomne til at indsende kommentarer om hotel-
lerne til CAU, når vi begynder at bruge dem.

Med venlig hilsen
Søren Johansen
CAU

Nye crewhoteller 



Bestyrelsesindlæg

8

I Danmark betalar inkomsttagare ett Arbetsmarknadsbidrag
på 8 % på sin inkomst. Det danska Arbetsmarknadsbidraget
liknar delar av den svenska arbetsgivaravgiften, men skillna-
den är att den anställde i Danmark själv får betala AM-bidra-
get av sin bruttolön, medans arbetsgivaravgiften i Sverige
ligger som en avgift som belastar arbetsgivaren som en
kostnad utöver bruttolönen på varje anställd individ. 
Arbetsmarknadsbidraget har tidigare varit en avgift i
Danmark och därför har alla som varit skatteskyldiga i ett
annat land betalat AM-bidrag. Dock har de som inte varit
skatteskyldiga i Danmark av flygande personal endast beta-
lat AM-bidrag på den inkomst som man fått när man flugit
på ett danskregistrerat flyg.
Enligt en muntlig uppgift från Skat i Danmark är AM-bidra-
get en skatt från 2008 och för en som inte är skatteskyldig i
Danmark kommer den personen heller inte att betala ett
danskt Arbetsmarknadsbidrag.

Den information som CAU har erhållit från Skat i Danmark
är följande; Från januari lönen 2009 dras det inte längre
Arbetsmarknadsbidrag på vår lön i Danmark och det belopp
som är inbetalt som Arbetsmarknadsbidrag under 2008
kommer alla att få tillbaka.

Det som är inbetalt som Arbetsmarknadsbidrag under 2008
kommer att bli utbetalt och den information som CAU har
fått är att det först kan bli utbetalt efter att Årsuppgörelsen
är signerad och inskickad till Skat i Danmark. Årsuppgörel-
sen i Danmark kommer i mars 2009.
Det finns information som cirkulerar att man kan påskynda
utbetalningen av det inbetalda beloppet av Arbetsmarknads -
bidraget under 2008, genom att skicka mail eller brev till den
danska skattemyndigheten, Skat. CAU har pratat med flera
personer på Skat i Danmark som påpekar att efter den 31
december 2008 går det inte genom mail eller brev att
påskynda utbetalningen innan den danska Årsuppgörelelsen
är utfylld och inskickad till Skat i Danmark.
Konklusionen är att ingen behöver göra någon aktiv hand-
ling genom brev eller mail korrespondens nu, innan
Årsuppgörelsen för 2008 års inkomst kommer, för att få till-
baka det AM-bidrag som är inbetalt under 2008.

Pensioner och Arbetsmarknadsbidrag
I Danmark betalar man även ett Arbetsmarknadsbidrag på
en pensionsinbetalning av den typ som vi har i vårat avtal,
dvs en vanlig dansk Ratepension. En pensionsinbetalning
som administreras av din arbetsgivare direkt till en pen-
sionsordning, ex till Nordea eller till Skandia, där sker hela
administrationen och inbetalningen av det danska AM-
bidraget från det bolag som förvaltar din pension. Har du

hela din pension hos Nordea så ansvarar Nordea för att ditt
AM-bidrag på en pensionsinbetalning blir inbetalt i
Danmark. I siffror betyder det att om du betalar in 1000 kro-
nor av din lön till en pensionsordning så kommer 80 kronor
(8 %) att dras till en AM-bidrags inbetalning och 920 kronor
sättas in på ditt pensionskonto.
Under den tid som AM-bidraget varit en avgift har de perso-
ner som inte betalat skatt i Danmark, endast betalat AM-
bidrag på den inkomst som man har fått för utfört arbete på
dansk registrerade flyg, vilket har fått det resultatet att
samma förhållande mellan inkomst/AM-bidrag och pen-
sionsinbetalning/AM-bidrag ska gälla.

Har du över ett år betalat 3 % i AM-bidrag på din totala lön
ska du också betala 3 % AM-bidrag på din pensionsinbetal-
ning och detta ska regleras automatiskt varje år i december
på din pensionsordning.

CAU har upptäckt att den automatiska regleringen av AM-
bidraget i december i de pensionsordningar för de personer
som inte betalar inkomstskatt i Danmark inte blivit korrekt
gjord sedan några år tillbaka.

Det vill säga har du en pensionsinbetalning på 40 000 kr/år
och du har betalt 8 % AM-bidrag (=3 200 kr) på din inbetal-
ning till din pension och samma år har du på din lön totalt
betalt 3 % i AM-bidrag. Normalt ska det i detta fall som är
beskrivet ske en reglering av AM-bidraget i december
samma år på din pensionsordning och till samma procent-
sats av AM-bidraget som du får på din lön, det vill säga i fal-
let som är beskrivet en justering av AM-bidraget på ca 2 000
kr och en insättning av de pengarna på din pensionsord-
ning.

Felet är upptäckt och kommer att rättas till och CAU kom-
mer att följa upp utvecklingen.

Information angående Arbetsmarknadsbidrag
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MÖTEN I MALMÖ
Den 23 och 31 mars och den 2 april 
Vi träffas på Radisson i Malmö och det finns en kopp kaffe innan mötet som startar kl 9 och vi avslutar dagen
med en lunchbuffé.

Under en förmiddag blir det; 

• Viktig information från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen/A-kassan.

• Allmän och aktuell information från CAU 

Försäkringskassan ger information om vad en Öresundspendlare kan påverkas av om du blir alvarligt sjuk, när
du blir förälder och måste avräkna dina danska dagar i det svenska föräldrasystemet och vad som händer med
den svenska pensionen om du samtidigt får en dansk pension.
Arbetsförmedlingen/A-kassan kommer att beskriva regler och möjligheter för en Öresundspendlare.

Vet ni redan idag en fråga som ni önskar få ett svar på. Sänd frågan till CAU så förmedlar vi den vidare till sak-
kunniga och så får ni svaren på mötena i Malmö.

Alla är hjärtligt välkomna

För att närvara på mötena ber vi att ni anmäler er till CAU´s kontor

Tel  32 51 51 11
Mail:  cau@cau.dk

Danska SKAT funderar!
Det som är intressant för de personer som betalar inkomst-
skatt i ett annat land än Danmark är;
Vad händer med AM-bidraget på en pensionsinbetalning i
framtiden när det nu kommer att benämnas en skatt.

CAU har fått en muntlig tolkning från Skat Öresund i
Danmark; - Troligtvis kommer det inte att betalas något AM-
bidrag på en pensionsinbetalning…….men vi ska tolka, kon-
trollera det först.

Vår lilla udda grupp sätter myror i huvudet på dem som tol-
kar skatteregler och tanken att vi inte skulle betala något
AM-bidrag, fanns nog inte hos de kloka när reglerna skapa-
des.

Återkommer med mer information när vi får skriftlig infor-
mation från Skat i Danmark.

God fortsättning på det nya året

Öresundskoordinator
Anna-Lena Gustafsson   
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MIR

Tænk på dit arbejdsmiljø
På MD cabin briefing card står der tydeligt om test, irregula-
rities og modifications.
Det betyder at der er ingen restriktioner på at hælde kaffe/te
i zink, det gælder både i FWD samt AFT galley.

Der er derfor ingen grund til at vælge den mindre 
hygiejniske måde…

SAS har valgt, at arbejdet skal udføres på denne måde.

OM bortskafning af kaffe/te
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Kære kollega

Det går fint med vores 
nye fly CRJ.

På nuværende tidspunkt har 60 CC
Været på CRJ ”conversion” kursus.
Og de er i fuld gang med at lære flyet bedre at kende.

De første to kurser var i december og de næste to er
i januar. Fremover er der ca. 2 kurser om måneden, resten af
året.
Første dag af kurset foregår på basen i mødelokale CPH og
anden dag foregår på brandstationens øvelsesplads som må
siges at være realistiske omgivelser til at øve ”abnormal and
emergency procedures”

De første flyvninger med passagerer gik også fint. Ruterne
bliver langsomt udvidet fra kun at flyve indenrigs til også at
flyve på Europa. Og det er stort set hele Europa nettet!
Der bliver nogle ting at lære for vores catering, så carts og
units placeres de korrekte steder. Men med jeres hjælp og
tilbagemeldinger, så kommer også det på plads.

CRJ er et mindre fly med begrænset plads og noget trange
arbejdsforhold, så det tager lidt tid for både passagerer og
CC at vende sig til.

Der hvor der har været mulighed for ændringer undervejs i
processen med CRJ, har MiR gjort et stort arbejde, men det
har været meget begrænset med indflydelse, grundet ”lay-
out” fra fabrikken, som vi ingen indflydelse har på.
Derfor vil der være nogle justeringer der falder på plads
undervejs.

Af positive ting kan nævnes:
☺Bin er rigelig store til at kunne rumme en night bag.
☺Der er 2 ovne foran i  galley
☺Der er 2 water boilers i galley
☺Der er galley plads G4 aft, til 3 carts
☺Der er 2 toiletter
☺Der installeres en fast waste bag sidste række LH, 

den skulle meget gerne komme med fly nr. 4.

SAS og MiR vil sammen lave en CRJ folder med diverse
informationer. 

Alle jer CC der flyver CRJ vil undervejs modtage mail om
hvor langt man er nået med de justeringer der måtte være. 

Indtil videre er vi meget taknemmelige over jeres input og
tilbagemeldinger, så bliv ved med det…

Med venlig hilsen MiR

CRJ info 
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Vi vil starte med at ønske jer tillykke med det overståede valg, og
ønske jer alt mulig 
energi og kræfter til de udfordringer I som bestyrelse nu skal tage
hånd om for os som medlemmer.
Som bekendt er det en kedelig situation vores arbejdsplads og vi
som medarbejdere
står i for tiden, og man kan jo kun ønske sig at det må ende lykke-
ligt.

Vi føler selv at vi følger OK med i de ting der sker, men da der i
sagen er flere ting
og hoveder at tage fat på føler vi lidt uoverskuelighed i sagerne og
tillader os at 
stille et par spørgsmål:

A): Vi er pålagt fra arbejdsgiver at spare en stor pose penge som
arbejdsgruppe, det kan gøres på mange måder, og vi skal ikke
gøre os kloge på hvordan, da vi ikke er matematikere. En måde
er at fritstille et antal hoveder, og det er bekendt at vi følger
SIFU-reglen, altså sidst ind først ud. Vores kære venner og kol-
leger på Flight Deck har samme princip men er blevet enige om
at gøre det humant og socialt og lade de af deres medlemmer
som har optjent fuld pension være dem der "overlader roret".
Har dette været på tale på kabinesiden??

B): Vi kan alle være enige om at det er en super god ide at være
medlem af en fagforening der skal varetage medlemmernes
interesse - socialt som økonomisk - som også er indskrevet i
vores vedtægter for CAU. Men kan man som bestyrelsesfor-
mand så foreslå arbejdsgiveren, at for at vi som gruppe kan
spare, SKAL fritstille medlemmer? - det føler vi ikke harmone-
rer, og har aldrig hørt om lignende førhen.

C): Som gruppe står man stærkest - det er et faktum og bevist flere
gange i verdenshistorien, og medlemmer af en fagforening er
ingen undtagelse. Det er mystisk hvorfor nogen så vælger fag-
foreningen fra. Men er man ikke medlem i øjeblikket og har
man forslaget fra spørgsmål B i tankerne, så vil det jo betyde at
man ville skulle betale ca. 400,- pr. md. for ingen verdens nytte,
da man - hvis man er sidstankommen - jo alligevel skal fritstil-
les hvis det står til formandens udtalelse. Det er jo penge som
kan bruges på andre ting, og dermed kan det synes at være
knap så mystisk hvorfor nogen så vælger ikke at melde sig ind
i fagforeningen. Hermed IKKE en opfordring til at melde sig ud,
men et bud på hvorfor nogen ikke vælger at melde sig ind.

D): Vi kan helt og aldeles tilslutte os påstanden om at man ikke
skal mobbe - mange har selv været offer, og der er ikke noget
så ondt som mobning. Mobning kan være en slags krig mellem
to grupper - og skal stoppes i opløbet. Igen vil vi henvise til
spørgsmål B og med forslaget der indirekte siger at man så frit-
stiller et antal yngste hoveder, så ville vi tolke det som en grup-
pering og dermed opstår mobning - en ond spiral som skal bry-
des på en eller anden måde fra begges sider og hvordan gør vi
det bedst??

Mange venlige vinterhilsener

A/H Martin Jensen
og 
A/H Uffe Thomsen

Kære bestyrelse, kære Verner,
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Tak for jeres indlæg og tak for jeres interesse i vores fælles forening.

Historisk er det således, at i de over 40 år CAU har eksisteret, har det
kun været nødvendigt at benytte SIFU-princippet en gang. Dette på
trods af, at der med jævne mellemrum har været situationer, hvor der
har været stor overtallighed, som kun kunne løses ved at reducere i
antallet af ansatte.

SIFU-princippet er ikke et princip vi holder fast i for at sikre at de yng-
ste bliver afskediget først, men ved at have en sådan aftale undgår vi
prikkerunder, samt sikre at SAS ved en overtallighed bliver nødt til at
komme til forhandlingsbordet og finde andre løsninger, da de som
firma ikke kan leve med at der udelukkende sker reduktion af antal
ansatte blandt de yngste.

Det der normalt er blevet forhandlet frem er ordninger, hvor de ansat-
te på frivillig basis er blevet tilbudt diverse aftrædelsesordninger,
dette har været specielt interessant for de ældste i selskabet, netop
den gruppe som SAS normalt har haft interesse i accepterede at
stoppe, og også den gruppe, som ud fra jeres interesse som unge i
SAS gerne så sluttede, hvis jeg forstår jeres brev rigtigt.

Konkret omkring at ”lade de af deres medlemmer som har optjent
fuld pension være dem der "overlader roret" som I skriver, kan jeg
informere om, at med den pensionsordning vi har, i modsætning til
piloternes, ville det være svært at vurdere, hvornår et medlem har
optjent fuld pension. Eks.: kan man sige at en tidligere Scan Air (tid-
ligere SAS charter selskab) ansat der er kommet over i SAS i en
moden alder har nået at optjene fuld pension ved 60 år? Det samme
kan man spørge om ved tidligere Malmø ansatte, tidligere…… ansat-
te etc. Ud fra dette er det ikke en brugbar målestok for hvornår med-
lemmerne skal stoppe. Og en ting er helt sikkert, CAU kommer ikke
til at støtte et oplæg som bygger på en bestemt alder! Samtidigt vil
jeg påpege, at de ordninger vi allerede har, sikrer at de fleste slutter i
en forholdsvis ung alder, i SKC er gennemsnitsalderen på CC ca. 38
år, hvor den til sammenligning i det svenske SAS er ca. 48 år. 

Hverken CAU eller jeg som formand, ønsker at der skal ske afskedi-
gelser, og vi vil gå langt for at undgå at der sker afskedigelser. Men vi
vil støtte ethvert forsøg på at tilpasse antallet af ansatte til den pro-
duktion vi har, og betyder det at der er en overtallighed, ja så må vi
forholde os til det.

I en tid hvor SAS jagter alle former for besparelser ser CAU det som
bedre at tilpasse antallet af ansatte end at forringe forholdene for alle
ansatte. En overtallighed på 100 CC svarer til ca. 50 mill. kr. i ekstra-
omkostninger for SAS, skulle vi løse dette via lønnedgang vil det
svare til en lønnedgang på omkring 10 % for alle, og det vil på sigt
være en dårlig ide for CAU’s medlemmer.

CAU er en social bevist organisation som i alt vi gør altid har vore
yngste medlemmer med i vore overvejelser og så vidt muligt ikke ind-
går aftaler som rammer vore medlemmer socialt uretfærdigt. Som
eksempel på dette kan nævnes, at SAS i de netop afsluttede forhand-
linger meget gerne havde set at vi gav vore besparelser på vort per
diem, men CAU var af den opfattelse at det ville ramme vore yngste
medlemmer forholdsvis hårdere end vore ældste medlemmer, og
afviste derfor dette ønske.

Selvfølgelig skal man være medlem af ens lokale organisation, og
hvis man som I giver udtryk for, er utilfredse med den måde CAU
agerer, er der kun en vej, og det er at forblive i foreningen, ellers er
man sat uden for indflydelse, og vil derfor aldrig kunne opnå at få
ændret tingene.

Med venlig hilsen Verner 

Kære Martin og Uffe 
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Sakset fra Aftonposten

”En lege kan operere i 19 timer uten stans, og ha en arbeidsuke på
60 timer, mens en trailersjåfør ikke har lov til å jobbe mer enn 10
timer i ett strekk og 40 timer pr. uke. Paradoksal forskjell, når man
vet hvor mye risikoen for ulykker øker ved lange arbeidsøkter, sier
forskerne bak rapporten Arbeidstid og Helse. 

Farlig å jobbe for lenge 
Nattarbeid og lange arbeidsøkter er en farlig blanding. Det belaster
helsen til arbeidstageren og øker faren for ulykker dramatisk.

Verst for A-mennesker
Morgenfugler har større problemer med å tilpasse seg nattarbeid
og skiftende arbeidstider enn B-mennesker, viser rapporten
Arbeidstid og Helse, utarbeidet av Statens arbeidsmiljøinstitutt. 

Rapporten bygger på en studie av ca. 450 internasjonale,
engelskspråklige fagartikler, valgt ut fra et opprinnelig utvalg på
over 6000 artikler.

Det er litt av et paradoks: At vi har mye strengere begrensninger på
arbeidstid og krav til hvilepauser for trailersjåfører, enn til dem som
opererer mennesker.

Tankekorset kommer fra forskerne Jenny-Anne Sigstad Lie og
Anthony S. Wagstaff ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Sammen
med fire kolleger står de i spissen for et prosjekt, der målet er å
kartlegge hvilken effekt lange arbeidsdager og når på døgnet vi job-
ber har på risikoen for ulykker og arbeidstagernes helse. 

–Det er en klar tendens til at stadig flere mennesker, også i Norge,
jobber i skift eller turnus. I dag omfatter dette rundt regnet en fjer-
dedel av arbeidstagerne. Derfor er det viktig å sette søkelys på hvor-
dan denne utviklingen slår ut, både på den enkeltes helse, for de
nærmeste og for samfunnet for øvrig, sier de to forskerne.

Og her er noen av de sentrale funnene fra studien Arbeidstid og
Helse.

Lange arbeidsdager:
Øker risikoen for ulykker betydelig. Risikoen stiger med 50 prosent
når arbeidsdagen blir lengre enn 8 timer, og med 100 prosent ved
mer enn 12 timers arbeidsdag. 

Øker også risikoen for psykiske plager, bl.a. stress, og gir trolig
høyere sannsynlighet for muskel- og skjelettplager og hjerte- og
karsykdommer.

Natt- og skiftarbeid:
Øker risikoen for ulykker, søvnforstyrrelser og nedsatt yteevne.
Øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer og psykiske plager.
Øker trolig også risikoen for mage- og tarmproblemer, enkelte
kreftformer, spontanabort, for tidlig fødsel og nedsatt fruktbarhet.

Store ulykker. 
–Det er ikke uten grunn at mange av de store ulykkene i vår
historie, som Titanic og Exxon Valdez, har skjedd om natten. Og
når nattarbeid kombineres med lange økter, slik det ikke minst
skjer i helsesektoren, så går risikoen til værs, sier Wagstaff.

Han understreker at nettopp økt sikkerhetsrisiko er den tydeligste
og best dokumenterte effekten i studien. Samtidig påpeker han at
mange bransjer har tatt konsekvensen av denne kunnskapen og
lagt opp systemer for arbeidstid og hvile som reduserer både ulyk-
kes- og helserisiko. Det gjelder særlig i deler av transportsektoren.

–Søvnforstyrrelser er den vanligste helseeffekten for den enkelte
arbeidstager, når jobben endrer døgnrytmen, forteller kollega
Sigstad-Lie. Og hun tilføyer: 

Ulemper.
–Mennesker er i utgangspunktet innrettet på å følge solens gang
og døgnets rytme. Når vi får avbrutt eller forkortet søvnen vår, slik
skiftarbeidere opplever, så skal det mindre til før vi opplever ulike
helseplager og andre ulemper, for eksempel i form av utmattelse,
dårligere humør, nedsatt årvåkenhet og lengre reaksjonstid. Den
gode nyheten er ifølge de to forskerne at det finnes botemidler,
med god effekt, både på den enkeltes helse og faren for ulykker. De
trenger heller ikke å koste all verden. 

Viktigst, i tillegg til å sikre tilstrekkelig hvile mellom arbeidsøktene,
er trolig det å kunne ta korte søvnpauser, på godt norsk en høne-
blund, når arbeidsøkten blir lang.

For skiftarbeidere har det også vist seg å gi langt mindre søvnfor-
styrrelser når turnusen går med klokken i stedet for mot. Samtidig
kan også bevisst bruk av lys og mørke virke bra, for eksempel er det
viktig med skikkelig nedblending når en nattarbeider skal sove. 
At skiftarbeidere har en tendens til usunn livsstil, i form av fedme
og røyking, er en såkalt etablert sannhet blant dem som forsker på
dette feltet. Men i studien fra STAMI blir også spørsmålet snudd på
hodet: 

Kanskje er det slik at døgnrytmen i seg selv fører til en såkalt usunn
livsstil? Eller at personer med usunn livsstil av ulike årsaker fore-
trekker å jobbe på andre tider av døgnet enn de sunne? 

–Resultatene fra en interessant undersøkelse av danske sykepleie-
re tyder på dette. Derfor er vi også på mange områder forsiktige
med å trekke vidtgående konklusjoner. Ofte er det vanskelig å skil-
le mellom årsak og virkning, ikke minst i spørsmål som har med
livsstil og helse å gjøre, påpeker de to forskerne.”
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Annonce

CAU siger tillykke
2-1929 Henriette Pedersen har den 20. juli fået en datter - Iben

2-4638 Gry Ellemann har den 8. november fået en søn - Oliver

2-6499 Beata Schori har den 29. november fået en søn - Theo

CAU byder velkommen i CAU 
pr. 1. januar og 1. februar 2009 
2-2220 Joan Avnery
2-0994 Johanna Sange
2-4985 Marie Vulin
2-7691 Birgitte Lange
2-3458 Casper Nielsen
2-7538 Sarah Ligne



Rynker signalerer erfaring, 
men de kan blive for dybe

n’age er specialister i rynke-reduktion med Thermage, 

Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel 

hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når 

du har tid. Tel. 7027 3366, www.nage.dk

Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, 

Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en 

no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal 

blot tage annoncen her med.

KØBENHAVN:  KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K.      
ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.  

Skilsmisse i 2005

Sejlerliv med masser af sol

Fejlinvesteringen i 2003

Bliver selvstændig i 2001
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