
Kære Inge,du kan ikke tage smilet fra os…Vi så dig, Inge Corell, i Aftenshowet på DR1. Du blev interviewet om social dumping i fl yvebranchen. 

Vi blev overrasket over, at du som tidligere SAS-stewardesse synes, det er OK at afskaffe danske stewardesser

på SAS-fl yvninger. Du gav udtryk for, at ingen vil savne danske stewardesser, hvis SAS som nogle lavprisselskaber 

vælger at ansætte lavtlønnede asiater og andre i vores stillinger. Du sagde også, at vi danske stewardesser

ikke kan fi nde ud at servicere passagererne, som du kunne, da du fl øj i 60erne og 70erne.

Men kære Inge, vi er faktisk rigtig stolte af det arbejde, vi udfører hver dag på hundreder af fl yvninger.

Vi smiler stadig til vores passagerer, fordi vi synes, det er dejligt, at de fl yver med SAS med danske stewardesser.

Og vi smiler, fordi vores arbejdsgiver også er imod social dumping.

Vi står nemlig sammen med vores arbejdsgiver i kampen for at beholde danske jobs på danske hænder.

At du tror noget andet, som du gav udtryk for i Aftenshowet, 
tillægger vi, at det er mange, mange, mange år siden, du var stewardesse 

– og at du faktisk ikke kender noget som helst til arbejdsvilkårene for en stewardesse i 2014.
Derfor smiler vi – og måske lidt af dig.

Med venlig hilsen

De danske SAS-stewardesser
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Så lakker et hektisk bestyrelsesår 2014 mod 
enden, og en næsten ny bestyrelse er ved at 
lande på benene for at kigge fremad mod 
2015, der desværre nok ikke bliver mindre 
hektisk.

Det går utroligt stærkt i branchen i øjeblikket 
- en udvikling, der fortsætter med at buldre 
derudaf med højere og højere tempo. 

Samtidigt er CAU nødt til at flytte det meste af 
den faglige kamp, vi kæmper ud på nye kamp-
pladser. Hvor tidligere bestyrelser kæmpede 
kampen direkte med SAS ved overenskomst-
forhandlinger, så foregår det mere og mere på 
den politiske og europæiske kampplads. 

Derudover er CAU og SAS faktisk gået sam-
men i kampen med social dumping, der truer 
både SAS’ forretning, men i højere grad vores 
arbejdspladser og forhold. 

Senest er alvoren kommet rigtigt tæt på, idet 
Finnair har planer om at hyre kabinepersona-
le til to af deres Asienruter igennem OSM, der 
er det samme vikarbureau, som Norwegian 
benytter til deres langruter, og som i øvrigt 
har flere tidligere SAS-ansatte i deres ledelse. 

Derfor har CAUs bestyrelse igennem hele året 
arbejdet intenst med strategi og mål. Noget 
som I kan læse mere om inde i bladet, hvor 
jeg har lavet et interview med Leif Andersen, 
der har ledet dette arbejde. 

Med venlig hilsen
Peter Westh

L E D E R

Af A/P Peter Westh

Bestyrelsesmedlem

Kære kolleger
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Hvor var det dejligt fredag den 19. septem-
ber at kunne sende et stort tak til alle.

Der findes også takt og tone indenfor luftfart ...

Vi bliver for tiden udfordret voldsomt af andre 
luftfartselskaber i Norden. Ikke af servicemæs-
sig karakter, men grundet alternative ansæt-
telsesmetoder. De helt store tabere i dette spil 
er ikke alene SAS Cabin Crew men også den 
danske stat.

Jeg betaler min skat med glæde og er stolt over 
at være ansat i et luftfartselskab, der også be-
taler skat i Danmark og dermed bidrager til det 
danske velfærdssystem.

De penge, der spares ved de kreative ansæt-
telsesmodeller, vi ser i dag spares mest af alt 
ved meget kreativ skattetænkning, hvilket er 
ensbetydende med, at den danske stat mister 
betragtelige summer i indtjening. Hvor længe 
dette ”skattecirkus” får lov til at fortsætte er op 
til politikerne, ikke kun i EU men så sandelig 
også i Danmark. Hvordan kan den danske rege-
ring blot ”vaske deres hænder” og sende bolden 
videre til EU?

I øjeblikket er statens rejseaktiviteter i udbud. 
Et godt spørgsmål er de luftfartselskaber der an-
vender kreative ansættelsesformer og bidrager 
til social dumping; Kan disse selskaber deltage i 
udbudsrunden??? 

Konkurrence er godt. Men det skal være på lige 
vilkår, ellers er det ikke en fair konkurrence.
Jeg er stolt over mine kolleger, de bidrager nem-
lig også til det danske velfærdssystem.

United we stand and we have a dream.

Vi er alle ansat i en virksomhed og alle medlem-
mer af en fagforening med dybe rødder. Vi har 
en lang historie.  Lad os sammen værne om vore 
danske arbejdspladser.

F O R M A N D E N

Af A/P Merete Scheel

Formand

Kære kolleger
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C U D

CUD, Cabin Union Denmark, er en interes-
seorganisation for en række fagforeninger 
for kabinepersonale i Danmark.

Der har lige været afholdt Dansk Luftfarts-
konference arrangeret af LO, hvor teamet var 
den uholdbare situation i luftfartsbranchen i 
Danmark. Social dumping, alternative ansæt-
telsesforhold, self employment, regelshopping 
og politikernes ansvar. 

Ja, der blev brugt rigtig mange ord for at 
sætte en kraftig streg under de voldsomme 
tendenser og den måde branchen har ud-
viklet sig, siden lavprisselskaberne gjorde 
deres indtog. Det var en meget enig samling 
af repræsentanter fra arbejdsgiverside og de 
faglige organisationer, at det er et politisk 
problem med manglende reformer, der ville 
kunne bremse de meget kreative forretnings-
modeller, som bl.a. skaber urimelige ansæt-
telsesforhold for kabine- og pilotansatte i 
luftfartsselskaberne. Det sker blandet andet 
ved at hente arbejdskraft fra tredje land uden 
at beskytte arbejdspladserne i Europa. Der 
findes ca. 27 millioner arbejdsløse i Europa. 
Specielt indlægget fra Anu Hietala fra SLSY, 
fagforening for vores kollegaer i Finnair kabi-
ne, hvor hun fortalte om udsigten til at miste 
180 finske kabinejob til asiater.  Finnair, som 
er et 55% statsejet luftfartsselskab, tænker kun 
på firmaets overlevelse på bekostning af sine 
medarbejdere. En situation, som kan skabe 
nye standarder for andre traditionelle luft-
fartsselskaber, som er presset ligesom Finnair. 
Der var en stor enighed fra arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationerne at politikerne 
må komme mere ind i kampen.  

Vi håber, at man gennem rapporten fra 
Trafikstyrelsen om social dumping og det 
efterfølgende arbejde, hvor vi også er repræ-
senteret, kan være med at klæde Trafikmini-
stere Magnus Heunicke på, til at få fuld fokus 
på problemstillingen i ministerrådet i EU. Hvis 

ikke der kommer nogle politiske reformer, 
som kan være med til at skabe lige konkur-
renceforhold i branchen, var det et klart 
budskab fra de ”ordentlige luftfartsselskaber”, 
her i blandt SAS, så bliver de også nødt til at 
overveje nye forretningsmodeller for at kunne 
overleve. En konstatering, som politikerne 
ikke kan sige sig fri for at tage et medansvar 
overfor, hvis ikke det lykkes at standse den 
anarkistiske udvikling i luftfartsbranchen.

CUD arbejder på mange fronter for at gøre 
vores indflydelse gældende, for at lægge et 
politisk pres på politikere, arbejdsgiver og 
vores hovedorganisationer for at have fokus 
på, hvilken alvorlig situation branches an-
satte befinder sig i. Internt i SAS er der blevet 
nedsat en Task Force gruppe, som består af 
SAS’ ledelse og repræsentanter fra piloternes 
og kabinens fagforeninger. Vi mødes jævnligt 
og deler viden fra de forskellige organisatio-
ner, og det arbejde som på går for at komme 
social dumping til livs. Der har bl.a. været en 
artikel i Børsen, hvor arbejdsgiver og arbejds-
tager belyste problemet i luftfartsbranchen 
i Danmark. Det er netop vigtigt at henvende 
sig til politikerne og gøre opmærksom, at vi 
som arbejdsgiver og arbejdstager er enige på 
dette punkt. Ved at vise fælles front håber vi, 
at politikerne ikke kan snakke uden om, men 
må tage ansvar. 

CUD har sammen med FPU taget et initiativ 
for at samle alle de Nordiske kabineforenin-
ger, så vi kan koordinere vores arbejde og 
fremlægge en fælles nordisk holdning i ETF, 
vores europæiske hovedorganisation. Via 
vores samarbejde kan vi sætte fuld fokus på 
social dumping i Europa. Det er vigtigt, at vi 
forsætter det gode samarbejde på tværs af de 
faglige organisationer, hvis vi skal bekæmpe 
social dumping i luftfartsbranchen i Europa. 
Det drejer sig om at beholde danske arbejds-
pladser i luftfartsbranchen i fremtiden.

Af A/P Henrik Parelius

Formand CUD
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N Y H E D E R

Som I sikkert har opdaget, så har vores 
tidligere kollega Inge Correll igen været 
i medierne og udtale sig om arbejdsfor-
holdene i SAS. Denne gang var det Aften-
showet på DR1, der havde fundet den gamle 
dame frem og støvet hende af.

Her fik hun lov til at fortælle sit syn på konse-
kvenserne af social dumping, som hun synes 
var helt i orden. Og det var mildest talt ikke 
særlige pæne ord, hun havde at sige om dan-
ske stewardesser i 2014. 

CAU og SAS-ledelsen prøvede begge at råbe 
Aftenshowet op via henvendelse på både tele-
fon og e-mails for at påpege det urimelige i at 
bruge Inge Correll som kilde. Men de stak ho-
vedet i busken, og hverken SAS eller CAU har 
fået noget svar på vores mange henvendelser. 
Det har heldigvis dog enkelte af jer, som selv 
direkte har klaget til DR.

Men bestyrelsen mente ikke, at Inge Correll 
helt skulle slippe for svar på tiltale. Derfor 
valgte vi at indrykke en helsideannonce i Poli-
tiken og Berlingske Tidende fredag 19. septem-
ber 2014. 

Annoncen kan I se her i Caution, hvis I ikke 
skulle have set den endnu. Vores håb er, at 
medierne nu endelig forstår, at Inge Correll 
ikke besidder den nødvendige viden og evner 
til at udtale sig som repræsentant for det at 
være stewardesse i SAS.

Vi har fået mange positive reaktioner på an-
noncen. Selvfølgelig ikke mindst fra jer med-
lemmer, men også fra offentligheden. Blandt 
andet har en del passagerer reageret positivt. 
Vi hører, at flere passagerer begejstret kom-
menterer annoncen ude i flyene. Vi har også 
fået henvendelser på e-mail. Her er en af de 
e-mails, vi har fået fra en passager:

Hvor er det en god annonce-tekst i dagens Berling-
ske Tidende.

Min mand og jeg rejser altid med SAS og danske 
stewardesser stadig er smillende og yder frem-
ragende service. Det er jo ikke deres skyld, at de 
ikke som i”gamle dage” kunne tilbyde så meget 
mad,vin,spiritus til passagerer.

Håber mange læser annoncen!

Med venlig hilsen
Bente Hatting Gjelten

Af Povl Arne Petersen

Nu må det være slut 
med at høre på Inge Corell

5



N Y H E D E R

I øvrigt har vi også fået lov til at vise jer, hvad 
SAS-ledelsen har skrevet til redaktionen på 
Aftenshowet. E-mailen fra pressechef Trine 

Kromann-Mikkelsen har tidligere været lagt 
på vores Facebook-gruppe. Hun skrev sådan 
her:

Kære redaktion

Tirsdag brugte fagforeningerne, aktører i transportbranchen, ministeren og repræsentanter for SAS dagen 
på at diskutere det meget alvorlige emne social dumping i luftfart. Den udvikling vi ser i branchen kan be-
tyde (og betyder allerede i nogle flyselskaber) adskillige tab af danske arbejdspladser, markante forringelser 
af vilkår, skattely-arrangementer til skade for det danske samfund og mange flere alvorlige konsekvenser.

Aftenshowet vælger at følge op på dagen med et indslag om SAS stewardesserne i 50-60’erne med Inge 
Correll som repræsentant for den samlede stand af kabinemedarbejdere i Danmark. Jeg har fået adskillige 
reaktioner fra danske medarbejdere, som er dybt chokeret over, at Aftenshowet tager fat om så alvorligt et 
emne med så useriøs en repræsentant. Inge Correll aner intet om, hvordan arbejdslivet som kabinemedar-
bejder er i dagens Danmark eller udlandet for den sags skyld – det fremgår af hendes mangelfulde indsigt og 
direkte forkerte udtalelser i programmet.

En anden gang er I velkomne til at tage fat i mig eller eksempelvis kabinemedarbejdernes fagforening hvis I 
vil have seriøse og vidende talspersoner til jeres indslag.

De bedste hilsner

Trine Kromann-Mikkelsen
Pressechef
SAS Kommunikationsafdeling
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B E S T Y R E L S E N

Uforudsete omstændigheder under gen-
nemførelsen af flyvningen — Comman-
ders beføjelser 

• Commanders ændring af FDP og evt. 
efterfølgende hvile, som begynder på el-
ler efter mødetiden, skal være i overens-
stemmelse med følgende: 

a) Den maksimale FDP pr. dag afhæn-
gig af suppartQ må ikke forøges med 
mere end 2 timer, medmindre flyve-
besætningen er blevet udvidet (kun 
gældende i de tilfælde hvor der kun er 
minimum crew ombord); i så fald kan 
den maksimale flyvetjenesteperiode 
forøges med højst 3 timer.

b) Overskrides den tilladte forøgelse i 
den sidste sektor inden for en FDP på 
grund af uforudsete omstændigheder 
efter start, kan flyvningen fortsætte 
til det planlagte bestemmelsessted 
eller til en alternativ flyveplads, og 
hvileperioden efter denne FDP kan 
nedskæres, men den kan aldrig være 
mindre end 10 timer. 

• Under uforudsete omstændigheder, 
som kan føre til alvorlig træthed, skal 
Commander nedskære den faktiske 
flyvetjenestetid og/eller forøge hvile-
perioden for at undgå enhver negativ 
indvirkning på flyvesikkerheden. 

• Commander skal høre alle besætnings-
medlemmer om deres årvågenhed, 
inden vedkommende træffer beslutning 
om ændringer som omhandlet i afsnit a 
og b. 

• Commander skal rapportere til SAS, når 
en FDP forøges, eller en hvileperiode 
nedskæres efter hans skøn. 

• Når forøgelsen af en FDP eller nedskæ-
ringen af en hvileperiode overstiger 
en time, skal der senest 28 dage efter 
begivenheden fremsendes en genpart af 
rapporten med tilføjelse af SAS’ kom-
mentarer til den kompetente myndig-
hed. 

Der ligger intet krav om, at der skal ske 
tilbagemeldinger til den berørte besætning 
eller CC.

UC (Unforseen Circumstances)

Af ressourcegruppen

A/P Christa Ceré,  

A/P Helge Thuesen, 

A/P Peter Westh,  

A/P Kenneth Leth,  

A/P Brian Daugaard

Bestyrelsesmedlemmer
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B E S T Y R E L S E N

Kære medlemmer

Ja! Så gik den sommer, og for vores kol-
leger har der været tryk på, blandt andet 
med underbemanding på mange af vores 
langruter, med sygdom og stress til følge.

Sygestatistikken er desværre stigende, og 
bunken af sociale sager bliver højere og hø-
jere.

Vi har på nuværende tidspunkt en mængde af 
sager, der nærmer sig de 100, og det er for
meget af en styrke på ca. 1400 CC. Det viser 
med alt tydelighed, at arbejdsbyrden er blevet 
for stor for CC.

Der er i CAU en god dialog med flyvemedi-
cinsk på Glostrup Hospital, samt flyvemedici-
ner Steffen Lyduch, som desværre har været 
nødt til at tage certifikatet fra mange af vores 
medlemmer, som må stoppe på grund af slid 
og arbejdsskader.

Vi får alle brug for støtte og hjælp gennem 
livet, og vi har heldigvis igennem forskellige
forsikringer mulighed for at blive hjulpet og 
komme til kræfter igen, det gælder for eksem-
pel psykolog, kiropraktik, fysioterapi, special-
læge osv.

Vi har et godt samarbejde med 3 jurister samt 
2 socialrådgivere fra FTF, som hjælper os i 
diverse sager.

Vi er i CAU løbende kontakt med SAS og base-
ledelsen i personalesager og dialogen er god, 
der er stadig langt fra samtale til fyring, og I 
er altid velkomne til at kontakte CAU i spørgs-
mål omkring, hvordan sagsgangen er, hvis I 
bliver indkaldt til samtale.

Sygestatistikken er som følger fra november 
til dags dato:

Arbejdsskader 23
Det er primært skader i bevægeapparatet, 
skulder, ryg, arme osv., resten er forskellige 
problemstillinger som er personlige ting, 
alvorlig sygdom osv.
      

Det er for mange! Og der skal komme forbed-
ringer for CC nu!

Som socialkoordinator skal man stå til rå-
dighed 24/7, og det har jeg valgt, så derfor er 
telefonen altid åben på numrene 27 85 46 41 
og 31 25 24 65. Alle personoplysninger bliver 
behandlet med fuld diskretion.

I vores hus på Amager Strandvej er der også 
sket lidt. Vi har frisket huset lidt op med 
reparation af sokkel, tagrender, skorsten og 
maling for at bevare huset i mange år frem. 
Huset er et stort aktiv for medlemmerne med 
en enestående beliggenhed, og tæt på luft-
havnen, og det skal vi værne om.

Pas på jer selv derude.

Af socialkoordinatoren

A/P Carsten Grankow

Bestyrelsesmedlem
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N Y H E D E R

CAU har ansat
en presse- og kommunikationsansvarlig

CAU har fra 1. oktober ansat journalist 
og kommunikationskonsulent Povl Arne 
Petersen. Ansættelsen sker som et led i 
udførelsen af den strategi for fremtidens 
CAU, som bestyrelsen er ved at udvikle.

Povl Arne skal hjælpe med at gøre CAU og 
vores holdninger mere synlige i pressen og 
desuden udvikle vores kommunikation såvel 
internt som ekstern.

Povl Arne har en bred baggrund, hvor han 
blandet har været journalist og nyhedsredak-
tør på BT og redaktør på to sjællandske dag-
blade. Han har en diplomuddannelse I politisk 
kommunikation og har de seneste år arbejdet 
som kommunikationskonsulent.

Derudover har han også en del erfaring med 
fagligt arbejde, da han syv år har været tillids-
repræsentant på BT.

 “Jeg glæder mig meget til at skulle arbejde for 
CAU. Der er en række spændende udfordrin-
ger, som jeg kan være med til at løse. Blandt 
andet skal vi have udviklet informationen til 
medlemmerne og se på, hvilke platforme der 
er optimale til formålet.

Men ikke mindst håber jeg, at jeg også kan 
være med til at gøre pressen og dermed om-
verdenen mere opmærksom på CAUs holdnin-
ger – selvfølgelig i særlig grad i kampen for at 
bevare medlemmers jobs på danske hænder.,” 
siger Povl Arne Petersen til Caution.

Selvom han først starter officielt 1. oktober, så 
bad vi ham om at hjælpe med vores reaktion 
på Inge Corrells optræden i TV.

”Det var en opgave, som Povl Arne løste på 
den bedste måde. Vi ser frem til et godt sam-
arbejde og ønsker Povl Arne held og lykke med 
de nye udfordringer. Velkommen ombord,” 
lyder det fra CAUs formand, Merete Scheel.
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I N T E R V I E W

I forbindelse med bestyrelsens strategise-
minar den 10. – 12. september har jeg lavet 
et Interview med Leif Andersen (Center for 
arbejdsliv & læring). Det er der kommet 
følgende ud af. 

Lidt om Leif Andersen og hans baggrund?

Leif Andersen har læst pædagogik og orga-
nisationspsykologi. Den faglige baggrund 
har Leif omsat som underviser, konsulent og 
afdelingsleder i forskellige organisationer og 
sidst som vicedirektør i Center for arbejdsliv 
og læring, et firma, som arbejder med orga-
nisationsudvikling,  tillidsmandsuddannelser 
etc., både for organisationer i LO-familien og 
for organisationer i FTF-familien, samt private 
og offentlige virksomheder. 

Firmaet er placeret på Konventum i Helsingør.

Hvordan oplever du CAUs bestyrelse og 
hvad hjælper du dem med?

At den første henvendelse drejede sig om, 
at CAU trængte til struktur og mening med 
bestyrelsesarbejdet. CAU var en bestyrelse, 
der var præget af brandslukning og mang-
lende retning. Leif har efterfølgende oplevet 
efter 3 seminarer, at bestyrelsen er vokset 
med opgaven og er meget indstillet på at 
sætte medlemmerne i centrum og få lavet de 
organisatoriske tiltag, der skal til for at en be-
styrelse kan arbejde. Som noget af det første, 
udarbejdede CAU en vision, en mission og der 
blev skabt en forståelse for nødvendigheden 
af, at udvikle CAUs værdier, for på den måde, 

at få lagt grundlaget for bestyrelsesarbejdet. 
Det føler Leif i dag er lykkedes, så CAU efter-
følgende har taget fat på, at få udviklet CAUs 
strategier. Strategier, som efterfølgende har 
virket som fyrtårne for det videre bestyrelses-
arbejde. Efter det sidst gennemførte seminar, 
er der formuleret 20 indsatsområder og stra-
tegier, der så efterfølgende skal danne grund-
lag for handleplaner, hvor det helt centrale 
er, at medlemmet er blevet sat i centrum for 
organisationens videre udvikling.

Hvori ser du værdien af det arbejde, som 
bestyrelsen arbejder med kommer medlem-
merne til gode?

Hvor CAU har været meget belastet af negati-
ve problemstillinger, har man endelig nået en 
situation, hvor man kan begynde at arbejde 
fremadrettet, i stedet for at hele organisa-
tionens energi er blevet brugt til at tackle de 
problemer, der lå bagved. Det betyder i alt sin 
enkelthed, at CAU nu kan begynde at arbejdet 
med at sætte dagsordenen fremadrettet, i 
stedet for at brandslukke. 

Hvor ser du de største udfordringer for CAU 
og dets medlemmer fremadrettet?

CAUs udfordringer ligger i social dumping og 
SAS’ dårlige økonomi. Men der ligger også 
udfordringer i, at der er opbrud i strukturerne i 
de faglige politiske konstruktioner og struktu-
rer, hvor andre organisationer arbejder på at 
samle sig i større enheder. CAU må i den nær-
meste fremtid, så hurtigt som muligt, finde ud 
af, hvor de hører til i den udvikling. 

Af A/P Peter Westh

Bestyrelsesmedlem
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I N T E R V I E W

Er der håb for fremtiden?

Det ser sort ud i branchen og presset på SAS 
udfordrer også CAUs rolle i forhold til SAS. 
Opgaven ligger i, at have evnen til at arbejde 
både nationalt og internationalt, fordi flere og 
flere beslutninger bliver truffet tværnationalt, 
så indflydelsen for CAU i dag ligger langt mere 
i det internationale arbejde end i det natio-
nale. Ikke mindst her, er det vigtigt, at CAU 
finder sine ben i mulighederne for et bredt 
samarbejde med de andre aktører indenfor 
luftfarten. For kun på den måde kan CAU opnå 
indflydelse på egen situation. 
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B E S T Y R E L S E N

FAQ 
Ofte stillede spørgsmål til overenskomsten for Cabin Crew i SAS

Tjenestegøring
•  Hvad er tjenestegøringstiden pr uge?
 Planlægning 47,5 t på 7 rullende døgn og 

ved forsinkelse op til 60 t i afvikling.

•  Hvad er arbejdstid på dagen?
 Op til 13 timers arbejdsdage, ubegrænset. 

Kan forlænges med et passivt leg efter.

•  Hvornår reduceres arbejdstiden?
 Den reduceres med 30 min. pr. leg (13 t- 2 

leg), (12.30 t- 3 leg,) (12.00 t - 4 legs)

•  Hvornår hedder det en extension og hvor mange 
kan man have?

 Mere end 2 legs på 13 timer udløser en ex-
tension. Max. 3 planlagte extensions på en 
måned, max. 2 på en uge.

•  Hvad er en planlagt extension?
 13-14 timer med max. 3 legs op til 15 timer i 

afvikling.

•  Check in/ud tider?
 Man kan checke ind senest 45 min før 

blockoff og checke ud senest 15 min. efter 
block on ( SH). 

•  Hvor meget kan man producere på SH før LH?
 2 dage med i alt 20 timers planeret tjeneste.

Hvile og frihed
 •  Hvor meget hvile skal man have på hjemmebase?
 13 t fra C/O til C/I, eller foregående tjeneste-

tidslængde, hvis den er længere.

•  Hvor meget hvile på udestation (SH)
  10 t (8 t sengehvile) eller foregående tjene-

stetidslængde.

•  Hvor meget på LH?
 15 t ( 8 t sengehvile).
 Korte nightstop under 10 timer tæller fuld 

produktion.

•  Hvor mange fridage har man om måneden og på 
året på 100% i VG?

 Man har 11 om måneden og 138 om året.  
Ved 4/2 skal friheden tælle mindst 60 t.

•  Hvor meget weekendfri har man?
 Weekendfri én gang pr. kalendermåned fra 

fredag kl.18:00 - mandag kl .06:00.

•  Hvor mange fridage efter LH?
 Min. 3 fridage efter LH.

•  Hvad hvis jeg flyver øst/vest?
 Der skal være 4 kalenderdage mellem øst/

vest.

FS dage
•  Hvor mange FS dage har man om året?
 Du har 24 FS dage med max. 2 pr. måned, 

kan dog kun påvirke en weekend per kalen-
der måned.

•  Kan de lægges ud over en weekend i et måneds-
skifte?

 Ja, så hører dagene til søndagen.

•  Hvordan arbejder man i FG på 100%?
 En 5/3 model med undtagelse af perioden 1. 

nov. – 30. april, hvor man vil have 5 blokke, 
hvor man flyver 4 arbejdsdage, vs.4/4.
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B E S T Y R E L S E N

BL dage
•  Hvor mange BL dage kan jeg have om året?
  Du kan have op til 15 stk. om året, ingen 

begrænsninger på måneden.

•  Hvornår holder jeg fri, hvis jeg ikke har fået info 
om BL?

 Hvis du ikke har modtaget info om produk-
tion inden kl. 18:00 på produktionsdagen 
før BL dag, skal du selv tjekke roster kl. 
18:00. (Husk screenprint som evt. bevis). 
Hvis der ikke er produktion har du fri.

•  Hvor tidligt kan jeg møde efter fri dag på en BL?
 BL dag efter ledig dag må konverteres til 

C/I tidligst kl. 06:00. (Besked skal være 
givet på sidste produktionsdag).

•  Hvis nu jeg har 2 BL dage og ikke bliver kaldt på 
den første?

 Ved 2 BL dage skal frigivelse af produktion 
på dag 2 ske senest kl. 18:00 på dag 1. 

•  Hvis jeg har BL og standby i samme blok kan jeg 
så kaldes på nightstop?

 Ja, men ikke mere end 2 overnatninger.

•  Hvis jeg har BL og produktion næste dag kan jeg 
så kaldes på overnatning?

 Nej, ikke uden du selv accepterer det.

Standby
• Hvad er udkaldstiden for Standby?
 Du har altid krav på 80 min. 

•  Hvor mange standby dage har jeg på SH?
 Du har max. 35 dage, der skelnes ikke mel-

lem fuldtid og deltid.

•  Hvor mange har jeg så på LH?
 Du har max 2 lines á 14 dage, samt 17 dage i 

blokke eller strø. (Forskellen består i, at du 
også får udlagt F dage på dine lines).

•  Hvor lang tid kan jeg holde hjemmestandby?
 Max. 10 timer sammenhængende.

•  Kan SAS ændre min standby?
 Ja, de kan ændre den, hvis du får besked 

senest ved C/O dagen før, dog kan første 
dag efter fridag ikke tidligerelægges.

•  Hvor meget airportstandby kan jeg have?
 Du kan max få 4 timer, har du produktion 

på mindre end 6 timer, kan du få 2 timers 
efterfølgende airportstandby.

Mealstop
•  Hvornår har jeg krav på mealstop? 
 C/I til block-on på over 6 timer - 1 spise-

pause, har du mere end over 10 timer fra C/I 
til block-on - 2 spisepauser. Der må max. gå 
5 timer imellem 2 spisepauser.

•  Hvis jeg har mealstop på basen?
 Spisepause på baser skal planlægges med 

1,30 t fra blockon til blockoff. Dog kan du gå 
ned til 1,15 t ved forsinkelser. 

•  Hvis jeg har mealstop på udestation?
 På udestation 50 min fra blockon til block-

off

•  Hvad skal SAS laste af mad?
 Ingen krav til madens indhold, standard 

varmt/koldt.

•  Er der regler med mealseats på CRJ?
 Ja, SAS har valgt at reservere 24 A+B på 

flyvninger, hvor bloktiden er mere end 2 
timer. (Det er vigtigt, at I holder fast på 
dette)
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B E S T Y R E L S E N

Deltid
•  Hvordan ser de forskellige deltidsgrupper ud mht. 

fridage og produktionsdage i FG?

 

 For VG er det samme antal fridage på mdr. 
samt år.

 Bemærk dog følgende:  Ved fravær (ferie, 
orlov, sygdom, etc.) reduceres antallet af 
fridage i modsvarende grad. Hvis CC under 
et kalenderår skifter fra VG til FG eller v.v. 
gælder min. antal F pr. kalenderår ikke.

• Hvad regler er der for omdisponering på SH?
 På SH kan du frit omdisponeres fra C/I til 

C/O. Tidligerelæggelse af check-in på hjem-
mebase med op til 1 t. må gøres, når dette 
varsles senest ved check-out dagen før. Dog 
ikke før/efter F dag uden accept fra CC.

•   Hvad gælder hvis jeg bliver omdisponeret på min 
standby?

 Omdisponering som indebærer op til 2 ti-
mers senerelagt check-out/stand-by slut på 
hjemmebase, kan ske uden varsel; dog ikke 
på sidste dag før fridag eller anden ledig 
dag. 

•   Hvad er reglerne for omdisponering på LH?
 Hvis du får besked senest 12 tm. før ny 

check-in/ standby-start, må dette tidli-
gerelægges med op til 7 t. i f.t. oprindelig 
planlagt check-in. 

•   Hvis nu jeg bliver forsinket på LH, og jeg mister 
en F dag?

 Ved omdisponering skal CC altid sikres min. 
72 tm. ledigt ved ankomst til hjemmebase. 

 Hvis planlagt F-dag omdisponeres kompen-
seres du med henholdsvis 14% eller8%.

Diverse
•  Afholder CC f.eks. LOA eller komp. dage skal de 

så trækkes fra 138 (antal P dage på 100%)?
 Når du søger orlov kan dagene placeres i 

stedet for produktionsdage, hvor man så 
bliver trukket 5,3% pr dag. I dette tilfælde, 
hvor de er lagt ud i stedet for fri/produk-
tion, men udover minimum fri, så regnes 
de på samme måde som ferie og skal da 
reduceres i flg. fridagsberegningsskemaet. 
Til gengæld koster de så kun 3,29 % pr dag. 
Komp. dage er dage optjent på fridage og 
modregnes ikke.

• Hvor mange vikarer må der være på en flyvning?
  På CRJ, må der være en og på Airbus må der 

være 2. (Gælder også A319).

% Sats 80% 75% 60% 50%
Prod./fridag 4/4 Findes ikke 3/5
Pr. mdr. 15 fridage 16 fridage 19 fridage
Pr. år                                  182 fridage 193 fridage 228 fridage
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Betaling af skat på kapitalpension kræver 
omtanke
2014 bliver efter alt at dømme den sidste 
chance for at opnå skatterabat på kapitalpen-
sionen ved at betale hele skatten nu, i stedet 
for at vente til den skal udbetales.

Rabatten er på 2,7 procentpoint, så man spa-
rer 2.700 kroner i skat for hver 100.000 kroner 
sparet op på kapitalpensionen. Skatten er 
normalt på 40 procent, men er altså reduceret 
til 37,3 procent i år.

Det kan lyde som et tilbud, man uden be-
tænkeligheder skal takke ja til, men de syv 
kommercielle pensionsselskabers måde at 
håndtere det på er vidt forskellige. De politiske 
intentioner harmonerer ganske enkelt ikke 
med den praktiske håndtering i pensionssel-
skaberne.

Man sparer ganske vist det samme i skat i alle 
selskaber, men betingelserne er mange, vari-
erende og kan i nogle tilfælde betyde, at det 
ikke kan betale sig.

Der er tre meget væsentlige aspekter, man bør 
forholde sig til, inden en endelig beslutning 
om at betale skatten eller ej.

•  Hvis kapitalpensionen er sparet op i gen-
nemsnitsrente, vil man i nogle tilfælde 
miste garantien. Nogle selskaber overfører 
dog værdien af garantien, når kapitalpen-
sionen ændres til en aldersopsparing med 
markedsrente.

•  Skattebetalingen koster et gebyr i alle sel-
skaber, hvorfor kapitalpensionen skal være 
af en vis størrelse for at det kan betale sig.

•  Selv om man kan få lov til at betale skatten 
på kapitalpensionen og lave den om til en 
aldersopsparing, er det ikke sikkert, at man 
kan fortsætte med at indbetale på den i din 
firmaordning.

Man skal desuden være opmærksom på, at 
alle selskaber har en sidste frist for, hvornår 
man kan bede om at få skatten betalt.

A O N

Aon Ajour
Nr. 3 - 2014 / 5. årgang

Tab af garanti i 
gennemsnitsrente Gebyr

Aldersopsparing 
via firmapension Deadline 

AP * 500 kr. Nej * 
Danica Nej 300 kr. Ja 30. sept. 
Nordea Ja 750 kr. Nej 30. sept. 
PFA Ja 675 kr. Ja ** 
SEB Nej 500 kr. Ja 30. sept. 
Skandia *** 1.490 kr. Nej 30. nov. 
Topdanmark Nej 900 kr. Ja 31. okt.
* AP har endnu ikke en konkret model eller frist, men det vil komme i løbet af 2014.

** PFA åbner igen for betaling af skatten i en periode til efteråret. Tidspunktet er p.t. ukendt.

*** Skandia bevarer garantien på eksisterende opsparing, men ikke på fremtidige indbetalinger – heller ikke til ratepen-
sion eller livsvarig pension i samme pensionsordning.
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A O N

Udover ovenstående er det også vigtigt at 
være opmærksom på, at man ved betaling af 
skat på kapitalpensionen endegyldigt laver 
den om til en aldersopsparing. Man kan altså 
ikke længere vælge at omlægge den til en 
ratepension eller livsvarig pension forud for 
pensionering. Og fortsætter man ikke med 
at indbetale på den nye aldersopsparing, vil 
selskaberne beregne sig et årligt gebyr for at 
have den stående.

Som beskrevet er der rigtig mange ting at 
forholde sig til, hvis man overvejer at gå 
efter den aktuelle rabat på kapitalpensionen. 
Vores anbefalinger i forhold til det specifikke 
pensionsselskab og deres særlige betingelser 
kan findes på dette link på vores hjemmeside. 
Her beskriver vi også vilkårene for aldersop-
sparing.

Kontakt gerne vores rådgivere for yderligere 
råd og vejledning på mail pension@aon.dk 
eller på telefon 3269 7070.
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Husk lige ...

Unfit og fatigue
Når vi flyver rundt I den store verden som CC så har vi visse forpligtelser if.t luftfartslov-
givning. Vi som crew må ikke være trætte på job eller kan formodes at komme til at lide 
af træthed. Dette har vi skrevet om før men repeterer lige begreberne fatigue og unfit:

Unfit
Kan defineres ved en tilstand, hvor man på forhånd ved eller undervejs på flerdages 
slinge oplever, at CC ikke er i stand til at gennemføre en flyvning. Dette kan f.eks bero på 
træthed, eller en form for mental tilstand, hvor man ikke vil være i stand til at holde fokus 
på sit sikkerhedsrelaterede job (det kunne eks være i.fm en ubehagelig oplevelse på vej 
til job, eller familierelaterede problemer). Koden hedder UF, meldes til Medhelp og der 
skrives en COR-rapport.

Fatigue
Er den betegnelse, som bruges, når CC konstaterer, at CC er ude af stand til at holde fokus 
og gennemføre normale procedurer grundet fysisk eller mental udmattelse. Tilstanden vil 
typisk opdages undervejs i eller efter en flyvning.

Det er vigtigt at pointere at unfit/fatigue IKKE sidestilles med sygdom og ikke kan tælles 
med i sygestatistikken. I vil evt. blive kontaktet af jeres manager for at få klarlagt årsagen 
til jeres unfit/fatigue. Husk at sende en kopi af jeres unfit/ fatigue rapport til CAU.

B E S T Y R E L S E N
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F T F - A

Vi har modtaget følgende fra FTF-A:

Få styr på feriedagpengene
Beregning af feriedagpenge har skabt noget 
forvirring blandt vores medlemmer. A-kassen 
FTF-A forklarer her, hvordan dine feriedag-
penge beregnes. 

Hvor mange feriedagpenge får jeg egentlig? 
Det spørgsmål har mange medlemmer af CAU 
stillet sig selv og det har resulteret i mange 
henvendelser fra forvirrede medlemmer. Vi 
har talt med Tina Aistrup fra a-kassen FTF-A, 
som forklarer, hvorfor det er særligt vanske-
ligt at beregne feriedagpenge for vores med-
lemmer og giver et eksempel på en beregning. 

”Beregning af feriedagpenge for personer 
på CAU-overenskomst er lidt vanskelig, da 
overenskomsten opererer med en arbejdsuge 
på syv dage mens FTF-A, dagpengesystemet, 

Ferieloven og de fleste andre overenskomster 
regner med en fem dages arbejdsuge. Satsen 
for feriedagpenge er også fastlagt ud fra en 
fem-dages arbejdsuge,” fortæller Tina Aistrup, 
konsulent hos FTF-A, som fortsætter: 

”At CAU-overenskomsten adskiller sig på 
dette område betyder, at der skal laves en lille 
omregning af feriedagene, før man kan se, 
hvor mange dage man reelt set kan få ferie-
dagpenge i.”

Det er simpelthen lovbestemt hvordan ram-
mer og betingelserne er fastlagt og dette er 
alle derfor underlagt. 

I eksemplet nedenfor kan du, hvordan du 
laver omregningen. 

Eksempel
Fakta: 
Feriedage CAU-overenskomst: 42 feriedage pr. år. 
Sats for feriedagpenge:   I 2014 er satsen for fuldtidsforsikrede 815 kr. pr. dag 

Beregning af feriedagpenge: 
Hvis du i 2013 har arbejdet otte måneder og været fire måneder på barsel/orlov (eller 
andet selvbetalt frihed, som reducere optjent ferie fra arbejdsgiver) – optjener du ikke 
ret til ferie med løn i de fire måneder du er på barsel/orlov– altså en tredjedel af året. Det 
betyder, at du i det næste ferieår skal have feriedagpenge i 1/3 af dine feriedage. PÅ CAU-
overenskomst svarer det til 14 feriedage. 

For at vide hvor mange dage, du kan få feriedagpenge i, skal du så omregne fra en syv-
dages til en fem-dages ferieuge: 

14 feriedage x 5  = 10 feriedage
              7 
Det betyder, at du i ferieåret efter din barsel/orlov får feriedagpenge i 10 dage:  
10 x 815 kr. = 8.150 kr. 

En lille vigtig krølle er, at det er kun muligt at optjene feriedagpenge, hvis der er enten 
har været indtægter i form af dagpenge, barselsdagpenge eller sygedagpenge. Så hvis du 
blot holder fri for egen regning optjener du ret til feriedage, men ikke økonomiskdækning 
i form af feriedagpenge.
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”Nogle vil måske undre sig over, at ferieda-
gene skal omregnes” Men det hænger som 
sagt sammen med, at FTF-A beregner ferie-
dagpenge ud fra en arbejdsuge på fem dage 
og ikke på syv dage. Så uanset om man har en 
5 eller 7 dages uge vil feriedagpenge beløbet 
være det samme forklarer Tina Aistrup og 
slutter: 

”I forhold til dem på en overenskomst med 
fem-dages arbejdsuge bliver man som CAU’er 
altså ikke snydt eller mister noget ved denne 
omregning. Det er bare vigtigt, at man ved, 
hvordan omregningen sker, så man forstår 
det beløb, der bliver udbetalt.” 

Fakta om feriedagpenge 
• I april kan du se, hvor mange feriedage du har optjent året før. Det kan du se på Tast Selv på 

FTF-A.dk. FTF-A sender også et brev med oplysningerne.
• Du kan højst optjene 25 dage med feriedagpenge – efter Ferieloven  
• I 2014 er feriedagpengesatsen 815 kr. pr. dag 
• Når du skal have feriedagpenge, skal du søge om det i Tast Selv på FTF-A.dk. Det gælder både, 

hvis du er i job eller er ledig
• Du modtager feriedagpengene på din konto, cirka en uge før du afholder ferie. Du får besked 

fra FTF-A om, hvornår pengene er til rådighed.  

F T F - A
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S E K R E T A R I A T E T

Kære medlemmer,

Da vi inden længe skal have valg til CAU’s bestyrelse er det vig-
tigt, at vores mail- og telefonliste er opdateret, så vi kan sende 
info om valget ud til jer.

Så hvis I har fået nyt telefonnummer eller ny mailadresse, så 
send en mail til jette@cau.dk

Med venlig hilsen
Sekretariatet
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