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Ulykkerne hagler ned over vores hårdtprøvede

selskab. De seneste trafiktal taler sit helt tyde-

lige sprog. En nedgang på så godt som alle

parametre. Noget vores arbejdsgiver helt sik-

kert kommer til at agere på. Hvordan, er ikke

til at sige. Umiddelbart forventer jeg ikke at

SAS vil lade deres ansatte i helle denne gang.

Jeg forventer at der, vanen tro, vil blive lagt et

overordentligt pres på de ansatte, et pres der

skal sikre SAS besparelser på løn og arbejds-

tid. Er det den vej SAS sigter, går der sikkert

ikke mange dage før der ligger en mødeind-

kaldelse fra SAS i CAU's postkasse.

Der skal ikke herske tvivl om at de ansatte i

SAS naturligvis ser meget alvorligt på sagen,

vi er alle en del af SAS familien, og vi lider alle

når ”mor” ikke trives!

På baggrund af den nuværende situation har

AFS (Ansattes Fælles Samråd) besluttet at

udgive en fælles medlemsinformation. Et

informationsblad der fokuserer på den økono-

miske situation i SAS og om måden hvorpå

SAS hidtil har håndteret denne. Bladet taler

helt for sig selv. 

Vi ansatte har i meget lang tid været skydeski-

ve, vi bliver konstant skudt i skoene, at vi

bærer en meget stor del af ansvaret for SAS’

situation. At vi og vores overenskomster er

det ”sår”, der gør SAS ukampdygtige. Men

piben må få en anden lyd. Vi ansatte her gen-

nem de sidste mange år høvlet af vores

ansættelsesvilkår, ene og alene for at tilgode-

se SAS. Nu har vi høvlet, filet og finpudset så

meget at vi er inde ved nerven. Næste tiltag

kan ikke blive andet end at kappe nerven, og

uden nerve intet liv.

Ligger SAS så for døden? Jeg ved det ikke! Jeg

er ikke ”læge” og har ikke indsigt nok til at

kunne bedømme overlevelseschancerne!

Men bliver dødsdommen afgivet og alle kon-

ventionelle behandlingsmetoder dømmes

ubrugelige, er det ene og alene op til patien-

ten at søge alternativ behandling eller accep-

tere dommen! 

Som loyale medarbejdere er vi villige til at se

på alle alternative muligheder. Kan vi sam-

men finde en kur der kan kurerer patienten er

vi med. Men det kræver at chancen for overle-

velse dømmes rimelige, patienten skulle

nødig ende som en grønsag!

Jørn Fink
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formanden

Ytringsfrihed

Så sidder man her igen og skal ytre sin mening i Caution, et

Caution som er bindeled mellem bestyrelse og medlemmer

i CAU. Desværre kan det ikke undgås at man rammes af tan-

ken: ”Hvorledes vil SAS’ ledelse nu reagere på det man skri-

ver”. Men det bliver kun ved tanken, vi har ytringsfrihed i

dette land, og ingen, ej heller SAS’ ledelse, skal lykkes med

at lukke munden på en hel legitim organisation som CAU.

Ovenstående skriver jeg selvfølgelig på baggrund af den sag

SAS har kørende omkring CAU’s næstformand Jakob

Espositos indlæg i sidste nummer af Caution. Vi ved ikke

hvor sagen ender, men CAU har opfordret SAS til at rejse en

formel sag i det fagretslige system mod CAU for det over-

enskomstbrud de hævder der er forekommet, og hvis de

ikke ønsker at gøre dette, at trække hele sagen tilbage. Sker

der yderligere i denne sag vender vi umiddelbart tilbage.

Firmaets økonomi

Desværre fortsætter krisen i luftfartsbranchen, oven i købet

med forstærket styrke. Dette betyder at SAS, i lighed med

stort set alle andre flyselskaber, ikke kan få regnskaberne til

at nå sammen. SAS har derfor, nu et halvt år efter de sidste

spareforhandlinger sluttede, indkaldt samtlige faggrupper i

SAS til nye spareforhandlinger, med det mål at finde yderli-

gere besparelser, besparelser som skal have umiddelbar

effekt per 1. august. 

Grundlæggende har CAU den holdning, at nedgang i løn og

pension ikke vil løse firmaets problemer, ikke vil kunne

redde firmaet. CAU har derfor tilbudt at vi vil indgå i for-

handlingerne, men kun på betingelse af at SAS er villige til

at åbne næste års overenskomstforhandlinger, således at vi

vil være i stand til at kunne stille de krav om forbedringer til

overenskomsten som er påkrævet, samt stille krav om en

aftale der sikrer os, at produktionen i København flyves af os.

Skulle SAS acceptere dette og i disse forhandlinger opfylde

vore krav, ser vi ikke noget problem i at vi samtidigt sænker

omkostningsniveauet, og dermed opfylder SAS’ ønske.

Det bliver svære og tunge forhandlinger der skal gennemfø-

res, og vi får ganske kort tid til det. Er der vilje til at finde en

løsning fra SAS’ side kan det dog lade sig gøre, er der ikke

det, slutter det hurtigt, og vi venter til overenskomstforhand-

lingerne i 2010. Skulle vi finde en løsning som vi finder til-

fredsstillende, indkalder vi umiddelbart til en ekstraordinær

generalforsamling for at høre medlemmernes mening.

Rygter

På næsten daglig basis bliver vi i foreningen præsenteret for

rygter om, at nu skal den og den rute lukkes, nu skal de og

de ruter overtages af…., nu skal der afskediges yderligere så

og så mange, etc. Branchen er hårdt presset, SAS er hårdt

presset og ikke mindst er vi som ansatte hårdt presset. Der

er ikke noget tænkeligt miljø der er bedre for rygtedannelse

end netop den usikkerhed som dette pres skaber. Ud over

den generelle trussel mod hele selskabet, som vi efterhån-

den har levet med i nogle år, er der ikke nogle konkrete

beslutninger om ændringer i den måde vi flyver på, eller den

måde firmaet drives på, som vi umiddelbart ser som en trus-

sel mod dansk Cabin Crew. Den bedste måde at få et rygte

bekræftet, eller afkræftet, er stadig at henvende sig til CAU.

Med håbet om en, trods alt, god sommer

Verner 

Gode kolleger

Verner Lundtoft Jensen (Formand)
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Det er min helt klare opfattelse, at

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=============================================

=========. Og det er jo tydeligt for enhver.

Jakob Esposito

Berettiget kritik
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Det har sikkert undret crew at vi bliver transporteret i 2 taxa-

er i Aalborg ved nightstop og hvorfor SAS ikke bruger en stor

taxa, når vi gerne vil undgå ekstra udgifter i denne svære

økonomiske tid.

Grunden er, at Aalborg Taxa ikke kan tilbyde en vogn med

adskilt bagagerum til vores crewbags. Hvorfor kræver SAS et

adskilt rum til bagagen? Ved 50 km/t og f.eks. et sammen-

stød med et andet køretøj forøges vægten af en crewbag på

f.eks. 7-8 kg 30 gange dvs. ca. 220 kg, og hvis den flyver gen-

nem kabinen og rammer et menneske, så skal der ikke den

store fantasi til at gætte, hvor stor skade den kan forøge!

SAS er derfor på nuværende tidspunkt i gang med at se på

alternativer af transportmuligheder, så crew transporteres sik-

kert og det samtidig ikke koster mere end højest nødvendigt.

I må meget gerne vende tilbage til undertegnede, hvis I i

AAR og BLL kører i en taxa uden adskillelse til bagagen, og

det skal understreges, at det er SAS’ egne sikkerhedsregler

og ikke en overenskomst imellem SAS og CAU.

Det er disse regler SAS kræver af en transportør af Crew:

1. Sikkerhedsbælter (i nogle lande kan loven være lempelig

med denne regel i busser)

2. Nakkestøtter kræves

3. Chaufføren må ikke tale i håndholdt mobiltelefon

4. Adskillelse imellem bagage og passagerkabine

Med venlig hilsen

Søren Johansen CAU

Ekstra pårørende i samme hotelværelse!

Der har desværre været problemer med at flere hoteller har

taget betaling, når crew har haft en pårørende med på night-

stop.

Grundreglen er, at hvis samme værelse som SAS stiller til

rådighed, bruges af CC og en pårørende, er det gratis for

crew. Hvis der bedes om et andet værelse, grundet ønske

om 2 enkeltsenge eller større værelse etc., kan hotellet tage

ekstra betaling for disse ændringer.

SAS er kontaktet om dette og bedt om at rette henvendelse

til hotellerne, så CC ikke afkræves en ekstra betaling, som de

ikke er berettiget til.

Med venlig hilsen

Søren Johansen CAU

Crewtransport
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Info fra ressourcegruppen

FERIE: 

Så er de første af jer ved at holde sommerferie og vi skal også

bidde ferie inden den 30. juni for perioden 7. september – 10.

januar 2010. Der er fejl i systemet, så hos nogle er biddingpe-

rioden til 30. januar 2010. Dette skal I overse, der kan kun

biddes til 10. januar 2010, uanset hvad der står i systemet, og

hvis man alligevel lægger bids ind fra 11.-30. januar bliver

disse ikke tilgodeset. Desværre fik vi ikke indført det nye ferie-

system til denne biddingperiode, men vi håber stadig at

justeringerne er klar til næste biddingperiode. (det vil sige til

oktober for biddingperioden). Vigtigt er det for jer:

I krydser af i No vacation, hvis I ikke ønsker ferie i denne

periode.

I skriver i comments, hvor mange dage I eventuelt ønsker at

postpone (gemme) til næste bid-periode. Hvis jeres bids

eller alternativer ikke kan opfyldes og I ikke ønsker den

afholdt på andet tidspunkt i biddingperioden, skal I også

skrive at I ønsker den postponet.

I der har produktionsfri 24., 25., 26., 31.december og 1. janu-

ar skal producere for at få fri og ville ikke få opfyldt feriebid

f.eks. 16. – 23. december, da der skal produceres optil julefri-

dagene. Et sådant bid vil, hvis der er plads, blive rykket enten

frem eller tilbage, 13. – 20. december (så der kunne produ-

ceres 21., 22., 23.

Retningslinjerne for juleferietildelingen er i dag som følger

(det tages væk i det nye feriesystem):

Ved bidding for perioden slut hovedferieperiode – primo

januar tildeles ferie over jul og nytår på normal vis, idet CC,

som hører til julegruppe F, og sekundært CC, som ikke har

holdt ferie foregående jul og/eller nytår, dog prioriteres. 

Tilgængelige feriekvoter fordeles således blandt CC, som har

biddet ferie i perioden, i følgende prioriterede rækkefølge:

• som hører til julegruppe F og ikke holdt i ferie i foregåen-

de jul/nytår. 

• som hører til julegruppe F og holdt ferie i foregående

jul/nytår. 

• som hører til julegruppe P og  ikke holdt ferie i foregå-

ende jul/nytår. 

• som hører til julegruppe P og holdt ferie i foregående

jul/nytår. 

I husker at tage et print af jeres bid, så I har dokumentation

over for SAS.

SERVICEBEMANDING I FORBINDELSE MED MEALSTOP

OG FLYVNINGER OVER TIMER:

Husk at der skal servicebemanding på de flyvninger (uanset

flytype), hvor følgende kriterier er til stede, læs det med rødt:

1. Meals; kortrute

I en tjenestegøringsperiode, som inkluderer flyvetjeneste,

hvor tjenestegøringstid fra check-in / tjenestens påbegyndel-

se til sidste block-on i tjenestegøringsperioden planlagt

overstiger 6:00 tm., skal CC have et måltidsophold alterna-

tivt adgang til et varmt måltid lastet ombord. (Varm morgen-

mad kan aldrig lastes).

a) Måltidsophold i tjenestegøringsperiode, som inkluderer

flyvetjeneste, skal planlagt påbegyndes senest 6 tm. reg-

net fra check-in.

b) Opholdets længde skal på hjemmebase være på mindst

1:30 tm. regnet fra block-on til block-off. Ved uregelmæs-

sigheder / forsinkelse kan opholdets længde reduceres

til 1:15 tm. regnet fra block-on til block-off.

i) CC skal have mindst 30 min. "ved bordet".

c) Ved måltidsophold på udestation skal opholdets længde

planlagt være mindst 60 min.

i) Måltidsophold på udestation forudsætter gennemgåen-

de fly og varmt måltid lastet ombord. Måltid skal lastes

ombord, selvom opholdet evt. er 1:30 tm. eller mere.

ii) CC skal have mindst 20 min. "ved bordet".

iii) Ved uregelmæssigheder / forsinkelser i forhold til det

planlagte ground stop, der medfører, at ground stop bli-

ver kortere end 60 min., og der ikke kan afholdes 20 min.

"ved bordet", pålægges det purseren/SCC at respektive

spisepauser afholdes under flyvning. 

d) På ruter med leglængde mere end 2 timer og et ground

stop mindre end 60 min., hvor der skal afvikles måltids-

ophold og varmt måltid lastet ombord, flyves med servi-

cebemanding; i.e. bemanding med én udover minimum

efter gældende JAR Ops-regler. Såfremt spisepausen i

disse tilfælde ikke kan afvikles på groundstoppet, pålæg-

ges det purseren/SCC at respektive spisepauser afholdes
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under flyvning. Dette er aktuelt på ATH, NCE, LED, MAD,

DUB og SVO. 

Hvis den samlede planlagte tjenestegøringstid regnet fra

check-in til sidste block-on overstiger 8:30 tm. skal der

yderligere lastes en sandwich, vand og et stykke frugt.

På alle afgange frem til STD 07:59 skal der endelig lastes

kold morgenmad, frugt og vand.

*: Måltid skal være tilgængeligt for CC senest efter 5 tm.

regnet fra check-in. Hvis flyet ikke har installeret ovn forud-

sættes måltidsophold efter ovenstående regler.

OMSKOLINGER:  

Der omskoles til CRJ for fuld kraft og der er bestilt 10 hold

på CRJ’en og 4 hold på A2’eren i resten af 2009. Når man er

omskolet, skal man have 20 legs, disse legs er dog hurtigt

afholdt på CRJ’en. For at der ikke skal tilkomme unødige

omkostninger for SAS, er vi tidligere blevet enige med SAS

om følgende:

Ved sygemelding til kursus, skal CC opsættes til nyt kursus umid-

delbart, og i den forbindelse kan der dispenseres for omdispone-

ringsaftalen.

Det betyder, at såfremt man er syg på sit kursus eller på de

efterfølgende legs, som man skal have for at være fuldt

omskolet til flytypen, så kan man blive pillet af opsat produk-

tion og omdisponeres så man får det kursus/de legs der skal

til.

F7S-DAGE:

Nu har vi passeret den 31. maj, og det vil sige at de F7S-dage

vi fik i 2008 er blevet for gamle.

F7S-dage, som ikke er afviklet indenfor 17 måneders perio-

den (31. maj), kan SAS frit schedulere i tilslutning til anden

fritid alternativt erstatte med et kontantbeløb, svarende til

3,29% af aktuel månedsløn (grundløn). CC har ret til efter

anmodning herom, at få F7S-dage, som ikke er afviklet

indenfor 17 måneders perioden, udbetalt efter periodens

udløb.

De henvendelser, som vi i øjeblikket får angående overens-

komsten, går primært på fridagesudlægningen, og regler for

omdisponering.

Vi må desværre konstatere, at SAS stadig ikke, i visse tilfæl-

de, overholder vores overenskomst. Er I i tvivl om, hvorvidt

jeres schedule eller evt. omdisponering er korrekt, så kon-

takt CAU.

Jeg vil afslutte med at ønske alle kolleger, som vi ikke kom-

mer til at se i en kortere eller længere periode, alverdens

held og lykke med at finde et andet job i perioden. Vi vil alle

se frem til at flyve med jer igen om maksimalt 21 måneder.

Jeg håber af hjertet, at perioden bliver kortere, men fremti-

den kan vi desværre ikke spå om, omend vi gerne ville. Jeg

håber at mange af jer vil forblive medlemmer selvom I er på

orlov (25,- kr. pr. måned, som er fradragsberettiget for de der

skatter i DK), så I kan komme til generalforsamlinger, med-

lemsmøder, samt stemme ved bl.a. næste valg til bestyrel-

sen i oktober. I er altid velkommen til at kigge forbi Amager

Strandvej 418 til en forfriskning.

De varmeste hilsener

ressourcekoordinator

Karin Ligaard
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Vi befinner oss i en händelserik period som har spår av gläd-

je, sorg och förtvivlan hos oss alla inblandade, ingen har

eller kan vara oberörd eller stå utanför det som har hänt och

händer i SAS.

I december 2008 började 2009 års Malmö möten planeras

och kunniga personer på försäkringskassan, arbetsförmed-

lingen och A-kassan i Sverige och Danmark kontaktades.

Det var planlagt att informationen skulle beröra grundste-

narna i Öresundspendlarens vardag och vår vardag och vårt

arbete i din egen fackförening, CAU.

Fredagen den 13 mars

Precis 10 dagar innan det första planerade mötet i Malmö,

kom ett brev och brevet som alla kollegor mottog den 13

mars från sin arbetsgivare hade ett innehåll som skapade

nya problemställningar.

Vad innebär det att bli uppsagd, att ta en frivillig uppsägning

av ett fast arbete, övergå till en vikarieanställning och söka

en tjänstledighet? Vad händer med min föräldraledighet och

min ekonomiska ersättning när du är en Öresundspendlare?

Svaren på många frågor fanns inte klart beskrivna hos

någon myndighet. Ringde du en ansvarig klockan 9 och frå-

gade om A-kassa ersättning eller föräldrapenning, kunde

svaret vara: - Det får Sverige ta hand om.

Klockan 14 samma dag säger nästa instans: - Det får du söka

i Danmark.

Att förhålla sig till erbjudandena i dokumentet den 13 mars

blev ännu svårare för många på grund av att det var omöj-

ligt att veta vad som skulle bli gällande med den ekonomis-

ka ersättningen från A-kassan och eller kommunen, efter att

man inte har en löneinkomst från SAS. Det är ytterligare en

tillspetsad tillvaro för en Öresundpendlare, som dock är van

att handskas med en tillvaro av osäkerhet och väntan på

besked och svar på frågor från olika myndigheter och orga-

nisationer.

Jag kan inte annat än säga att det var en otrolig tur att alla

kontakterna på den svenska och den danska sidan Öresund

var kontaktade i god tid före CAU´s Malmö möten. För det

som skedde mellan den 13 mars till deadline den 25 mars,

var att både svenska och danska myndigheter fick gräva ner

i EU dokument och det egna landets regler för att ta reda på

vad som gällde för en kabin crew som arbetar i SAS i

Köpenhamn och bor i Sverige i förhållande vad erbjudandet

SAS skrev i dokumentet den 13 mars. Den 25 mars var det

datum, deadline där du som kabin crew skulle ta ett beslut,

ett beslut som skulle påverka din framtid.

Vi, CAU fick fantastisk hjälp av Öresund direkt i Malmö och

FTF-A under de 12 dagar som vi försökte få fram svar och

relevant fakta från myndigheter och organisationer, för att

hjälpa så många kollegor som möjligt att ta det rätta beslu-

tet i detta vägskäl som fanns framför dem. 

Situationen vi befann oss i gjorde att våra möten i Malmö

gjordes snabbt om till möten där vi försökte förklara situa-

tionen i SAS och finna svar på de frågeställningar som situa-

tionen gav oss. Alla inblandade arbetade så fort vi kunde på

att finna svaren på frågeställningarna. En fråga som var extra

svårtolkad var ekonomisk ersättning och frågan om tillhörig-

heten till Danmark om du valde alternativet orlov, tjänstle-

dighet från din tjänst i Danmark som CC och du pendlar

över Öresund.

Det sista beskedet och det som gäller idag angående ekono-

misk ersättning om man tog tjänstledigt från sin tjänst som

CC fram till april 2011 och bor i Sverige, enligt dokumentet

13 mars, kom till CAU´s kontor kl 14.15 den 24 mars från

FTF-A och Arbejdsdirektoratet i Danmark.

Så verkligheten för många CC var att du hade 33 timmar på

dig att ta ett beslut grundat på fakta som berörde din fram-

tid. Därtill ska det tilläggas att vårat arbete finns i luften

ombord på ett flygplan och att vi inte är hemma varje dag

eller har möjlighet att ta del av samhällets vanliga kommu-

nikationssystem. För många betydde det att det aldrig fanns

en möjlighet att ta emot information av fakta och ta ett

beslut som påverkade deras framtid i tidsrummet mellan

den 24 mars kl 14.15 och deadline den 25 mars.

Den sista informationen 

Slutresultatet blev och är om du tar tjänstledigt från ditt

arbete som CC i Danmark och bor i Sverige är du fortfaran-

Öresund
Reglerna är som ett garnnystan 
som är lite trassligt 
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de socialförsäkrad i Danmark och den ekonomiska ersätt-

ningen ska komma från Danmark. Det vill säga

Föräldrapenning, A-kassa och sjukersättning kommer att

utbetalas från Danmark.

Grunden till att en Öresundspendlare fortfarande är bunden

till Danmark och socialförsäkrad i Danmark under en tjänst-

ledighet är att SAS i Danmark fortfarande är skyldig att beta-

la ut din lön under uppsägningsperioden, dvs du har fortfa-

rande ett förhållande till ett arbete i Danmark som svensk-

boende. En av grundreglerna i Europa är att du endast kan

vara socialförsäkrad i ett land.

Jag hoppas att ni förstår att utan oss på CAU och de kontak-

ter som vi har, har lyckats ta reda på regler som gäller och i

denna process försökt skapat något bra för många (även för

vår arbetsgivare). Utan CAU´s arbete och sökande efter rätt

information har flera fått möjligheten till att få en ekonomisk

ersättning under en tjänstledighet från arbetet som CC i

Danmark.

Hade det visat sig att reglerna för en svenskboende inte

hade rätt till en ekonomisk ersättning från Danmark under

tjänstledigheten, så skulle kollegan inte heller få något från

det svenska skyddsnätet. I Sverige får ingen ekonomisk ersätt-

ning från en A-kassa om man självmant går med på en tjänst-

ledighet från ett fast arbete.

Angående tjänstledighet och ekonomisk ersättning från en

danska A-kassa, så är reglerna följande att du måste vara

”tillgänglig till den danska arbetsmarknaden”. Det är svårt

att bo i Stockholm, Göteborg, Paris eller Hamburg och säga

att man är tillgänglig till den danska arbetsmarknaden och

därför har reglerna blivit tydligare och enkla. Du ska inom 1

½ timmes transport utan att använda flyg kunna vara på din

danska arbetsplats.

Öresundkoordinator

Anna-Lena Gustafsson

9

Föräldrapenning

Inga förändringar i sikte när det gäller integrationen mellan

Danmark och Sverige och föräldraledighet. Ska en pappa

som arbetar i Sverige och får barn med en mamma som

arbetar i Danmark, få möjlighet att vara pappa ledig som alla

andra svenska pappor gäller det att räkna veckor och dagar

och eventuellt låta bli att ta ut ekonomisk ersättning under

delar av den danska mamma ledigheten. I det svenska syste-

met drar man bara bort danska föräldradagar som man fått

ekonomisk ersättning för. Nu är det Sveriges EU-kontor på

försäkringskassan i Malmö som sköter alla handlingar rör-

ande den danska föräldraledigheten och de avräkningar som

ska göras i det svenska systemet när det också finns en

svensk förälder till barnet. 

OBS! 

Dansk gult sygesikringskort

Det som kom fram under Malmö mötena var att många i

kabin saknade ett Gult Sjukförsäkringskort i Danmark.

Saknar ni ett sjukförsäkringskort, hör av er så guidar vi er

vidare så ni får detta viktiga lilla papper, som ger er ett bevis

att ni är sjukförsäkrad i Danmark.

FEL ska nu vara RÄTT angående AM- bidrag  

Angående den inbetalningen av AM-bidrag på vår pensions-

inbetalning i Nordea, så ska det NU VARA RÄTT procentsats

AM-bidrag som betalas in till den danska staten för alla kol-

legor som inte är skatteskyldiga i Danmark utan måste beta-

la inkomstskatt i ett annat land.

Arbetet på att rätta till inbetalningen av AM-bidraget på en

Skandia pension för dem som inte är skatteskyldiga i

Danmark fortsätter. 

Bra att känna till
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Henrik Parelius (MIR) og jeg havde et møde med Ontime-

general Per Schrøder fra SAS om denne nye service, da CAU

havde fået en del henvendelser i denne sag, og vi søgte der-

for svar hos de ansvarlige.

Per Schrøder kender vi alle fra hans succesprojekt om at få

flyene af sted til tiden, og man må anerkende, at det er utro-

ligt, hvor meget vi alle er lykkedes ved blot at have ændret

tankegang og derefter lagt stor fokus på at komme af sted til

tiden, hvilket har gjort at vi er blandt de bedste i Europa på

punktlighed. 

Det er Per Schrøder, der fortæller os at det er ham som har

tænkt, at hvis vi som CC har informationer som f.eks. flybyt-

te med et flybytte eller blot en ny gate kunne spare dyre

minutter for crew, der allerede var på vej til flyet, men som

havde ændret gate i mellemtiden!

Ideen er god, men SAS solgte den ikke godt via en mail, der

gjorde at en del CC reagerede negativt til CAU.

Der var spørgsmål som disse:

• Hvorfor skal jeg gå til min manager og afmelde denne

service.

Svar: er nu ændret til at CC kan gøre det med en SMS

• Koster det noget at modtage en SMS fra SAS i udlandet

Svar: nej, ifølge alle telefonselskaber koster det ikke noget.

• Hvis jeg modtager en SMS om en ændring på en BL dag,

er jeg så informeret som ved et tlf. opkald fra trafikvagten.

Svar: nej, SAS skal som tidligere kontakte jer personligt.

• Er jeg en dårlig medarbejder, hvis jeg ikke ønsker denne

service på min private mobil tlf.

Svar: overhovedet ikke, er ment som en mulighed/redskab i

det daglige arbejde og ingen manager holder regnskab over

hvem som er tilmeldt/afmeldt .

Personligt er jeg ikke nervøs, efter at have snakket med Per,

for at være tilmeldt denne service og hvis det er uden et øko-

nomisk tab for min privatøkonomi, må SAS gerne sende

beskeder til min mobil om gate/flybytte i fremtiden.

Der findes desuden andre muligheder for informationer via

SMS, som I kan tilmelde jer hos SAS.

Hvis der er andre spørgsmål som I kunne tænke jer besvaret,

så kontakt venligst Per Schrøder for yderligere information.

Med venlig hilsen

Søren Johansen

SMS-service fra SAS



MIR

Tasker og bælter…

Tasker 

Det er ikke altid nemt at vælge den rette taske til en arbejdsdag. 

Vi har rigtig mange varianter af tasker og rullebag.

Taskernes vægt varierer naturligvis efter hvad du har af indhold.

Har du tænkt over, hvordan du egentlig bærer din taske?

Du ligger måske også inde med skulderstropper til din taske

som ikke bliver anvendt?

Det er ikke altid du kan tage din lille rulletaske med dig, især

på de små fly, men så kan du jo vælge at fordele vægten af

din håndtaske ved at anvende skulderstroppen til tasken.

Det er i hvert fald bedre end at stroppen ligger i skuffen og

samler støv.

Valget er dit…

CC seat belt 

Har du svært ved at spænde dit sædebælte når du skal sidde

korrekt på din CC station?

Se gerne efter om det er fordi bæltet er slidt!

Det er din sikkerhed for at bæltet virker efter hensigten.

Finder du sædebælter der er slidt eller itu, så husk at rappor-

ter det via Aircraft log.

Synes du sædebæltet er svært at spænde ud, så husk at når

du udvider bæltet skal du hive vinkelret på hoftebæltet.

                                                  

MiR passer på dig 11
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Her er lidt spændende læsning, som er værd at bruge tid på.

Første del af projektet om kabinepersonalets fysiske arbejdsmil-

jø, et projekt som skal danne baggrund for forebyggende tiltag

til et bedre arbejdsmiljø, er nu afsluttet, og anden og sidste del

sættes i gang inden længe. Alle er stadig meget velkomne til at

deltage – man behøver ikke at have deltaget i første del.

Med venlig hilsen

Charlotte Halvorsen

Information om projektet: Kabinepersonalets fysiske

arbejdsmiljø

Hermed følger lidt opfølgning på det projekt, som i efteråret

blev startet op i samarbejde mellem SAS, CAU og Institut for

Idræt (IFI), Københavns Universitet. Projektets overordnede

mål er at bidrage til optimering af kabinepersonalets fysiske

arbejdsmiljø.

Baggrund: SAS og statens Luftfartsvæsen har igennem årene

løbende kortlagt de ansattes arbejdsmiljøbelastninger.

Overordnet har det vist sig, at smerter i bevægeapparatet -

især symptomer i skuldre, arme og lænderyg - udgør de stør-

ste problemer. 

Målet er at resultaterne fra projektet vil kunne belyse årsags-

sammenhænge mellem kabinepersonalets arbejdsrutiner og

smerter i led og muskler, og bidrage til målrettede tiltag for

at forbedre de ansattes fysiske arbejdsmiljø og reducere

sygefravær. 

Projektet består af 2 faser. Fase 1 afdækker inden for hvilke

områder, der er størst behov for en forebyggende indsats

ved at undersøge tre områder i kabinepersonalets arbejde

ombord på flyet:

1. Måling af rygbelastninger ved håndtering af mad/drikke -

vogne.

2. Måling af om det lavere ilttryk i kabinen har effekt på

musklernes arbejdsevne.

3. Måling af muskelaktivitet i udvalgte muskler under for-

skellige arbejdsrutiner under flyvning.

I fase 2 vil vi på baggrund af resultaterne i fase 1 gennemføre

forskellige interventioner, som har til formål at forbedre

arbejdsmiljøet. Interventionen kan være tekniske ændringer,

ændring af arbejdsrutiner eller træning/styrkelse af kroppen.

Disse forventes opstartet i slutningen af 2009 og i foråret 2010. 

Organisation: Projektet støttes ligeligt af SAS og CAU og der

er udfærdiget en samarbejdsaftale, som udtrykker projektets

formål og vitterliggør de praktiske aftaler, der sikrer projek-

tets planmæssige udførsel. Midlerne går primært til afløn-

ning af Jesper Sandfeld, der er ansat som Post Doc på IFI

under projektet. Projektansættelsen er kombineret med

undervisning på Institut for Idræt, således at 70% arbejdstid

er på projektet og 30% går til undervisning. Ansættelsen

varer i 26 måneder. Derudover er der afsat midler til drift,

materialer, formidling m.m. Projektets resultater forventes

selvfølgelig at blive formidlet primært til SAS og CAU, men

derudover vil resultaterne også blive publiceret i internatio-

nale videnskabelige tidsskrifter, således at andre flyselskaber

og relaterede arbejdsområder kan få glæde af arbejdet. 

For at lave en fornuftig arbejdsdeling og sikre at der bliver

taget hånd om alle aspekter i projektet er der oprettet en

projektgruppe, en kontaktgruppe og en styregruppe.

Projektgruppen er ansvarlig for projektets praktiske udførsel

og formidling af resultater og består af Jesper Sandfeld og

Bente Rona Jensen. Kontaktgruppen fungerer som samar-

bejdsgruppe for Jesper og Bente vedrørende praktiske for-

hold, såsom information, hvervning af og information til for-

søgspersoner, organisering vedrørende forsøg i fly, billetter

m.m. Gruppen består af mindst en repræsentant fra hhv.

MIR, SAS og CAU. Gruppen består pt. af: MIR: Bjørn

Hedegaard, Charlotte Hempel, SAS: Magnus Hansson,

Anne-Mette Filippson, CAU: Charlotte Halvorsen.

Styregruppen har til ansvar at sikre at projektet forløber

planmæssigt og at alle parter løbende orienteres om projek-

tets udvikling. Den består pt. af: Niels-Henrik Hansen,

Anne-Mette Filippson, Henrik Parelius, Lars Skov, Verner

Lundtoft og Charlotte Halvorsen. Jeg er glad for at kunne for-

tælle, at vi i grupperne har rigtig godt samarbejde og at alle

bidrager med stor entusiasme.

Status: I det følgende vil jeg gennemgå projekt 1, som vi kal-

der Træk/skub projektet og projekt 2, som vi kalder NIRS-

projektet. 

Træk/skub-projekt:

Formålet i denne del af projektet er at undersøge, hvor store

kraftpåvirkninger, der er på ryg og skuldre ved håndtering af

serveringsvognene under flyvning. 

Vi forsøger at efterligne de forhold, som gælder ved håndte-

ring af mad/drikkevogne i flyet. Derfor udfører forsøgsperso-

Info om projekt KFA til CC
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nen (fp) træk/skub og drej med en typisk madvogn. Dette

foregår på en rampe med en hældning ca. svarende til crui-

sehældningen i flyet (2°). Forsøgsvognen vejer ca. det

samme som en gennemsnitlig mad/drikkevogn. På vognen

er der påmonteret specielle kraftmålere i stedet for håndtag.

Hvert skub/træk og drej med vognen bliver videofilmet. På

baggrund af kraftmålinger og videofilm beregner vi efterføl-

gende belastningen på ryggens lændehvirvler. Dette gøres

ved at finde det tidspunkt, hvor fp påvirker vognen med

størst kraft. Størrelsen af denne kraft og samt kropsdelenes

vinkler indsættes derefter i et program kaldet Watbak1, som

kan foretage beregningerne af rygbelastningen automatisk.

Endvidere måler vi muskelaktiviteten i rygmuskler under

træk/skub-forsøget. Dette giver os et billede af, hvor belastet

musklerne er under disse bevægelser. Vi måler muskelaktivi-

teten ved at sætte elektroder på lænderyggens muskler. I alt

har vi udført disse målinger i 23 forskellige arbejdssituatio-

ner, som hver især er blevet gentaget 3 gange. Dvs. at vi har

data fra 69 målinger fra hver fp. Hvert forsøg med én for-

søgsperson har varet ca. 3 timer og den efterfølgende data-

behandling varer ca. 10 timer pr. forsøgsperson.

Vi har lige inden Påske færdiggjort de sidste forsøg. Vi endte

med at have 17 forsøgspersoner heraf 10 kvinder og 7

mænd. Det er ganske tilfredsstillende. Der skal lyde en

kæmpe tak til alle forsøgspersonerne. Alle har gjort hvad de

kunne for at forsøgene kørte godt og det har været en fornø-

jelse at møde alle sammen.

Derudover har vi især takket være vores specialestuderende

fået databehandlet en stor del af data. Dvs. at alle kraft- og

videodata er blevet behandlet og ført ind i Watbak-program-

met, som laver de egentlige beregninger af rygbelastningen.

Herunder kan I se hvordan data ser ud:

Understående er kraftmålinger fra vognens håndtag (Y-akse:

Newton (10 N ca. = 1 kg), x-akse er tid i millisekunder). Grøn

er højre håndtag, Rød kurve er venstre håndtag, mens den

blå er den summerede kraft. På understående graf kan man

se at vognen har været påvirket med den højeste kraft ca. 2,3

sek. efter start. 

Vi bruger så det videobillede, der er taget i netop dette øje-

blik. Understående er netop sådan et billede, som er udpluk-

ket fra videooptagelsen. Fp har fået reflekser på kroppens

ledcentre. Derefter mørklægges rummet og der sættes spot

på, så reflekserne bliver tydelige. Efterfølgende digitaliserer

vi billedet ved at klikke på alle reflekserne i et specialpro-

gram, så vi ender med at få koordinaterne for hver refleks.

Disse koordinater kan så omdannes til en tændstikfigur,

hvorudfra vi kan beregne kropsdelenes vinkler ift. lodret.

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Læs evt. mere om dette program på http://ergonomics.uwaterloo.ca/4dwatbak.html  
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Billede fra position, hvor  
kraftpåvirkningen af vognen er 
størst 

Tæn dstikfigur, til 
beregning af 
ledvinkler 

W atbak-figur med kropsdelenes vinkler (øverst) og 
kraftpåvirkning (nederst) indført i skemaer. Her 
skubbes vognen med hhv. 12,13 kg i alt. 

NB: Fp står ikke på tæer. Den næst-NB: Fp står ikke på tæer. Den næst-
nederste refleks er på anklen – ikke hælen 
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Følgende er et (meget) lille udsnit af de data, vi får ud og her

ser vi fx at kompressionen (Den lodrette kraft, som trykker ryg-

gens nederste hvirvler sammen) er på ca. 100 kg (1116,5 N).

Der ses også, at der er en kraftpåvirkning på tværs af hvirvler-

ne på ca. 2 kg (19.8 N). Disse tal er hverken specielt høje (eller

lave), men skal nu sættes ind i en større sammenhæng.

Når vi nu skal til at lave statistiske beregninger vil vi søge

svar på eksempelvis: 

1) Hvad er belastningen ved hhv. skub, træk og drej?

2) Hvilken betydning har vognens vægt og underlagets

hældning?

3) Hvad er forskellen i belastningen, når man kører på et

linoleumsgulv ift. tæppegulv?

4) Er der forskel i belastningen afhængig af køn eller højde?

- samt flere andre spørgsmål.

Projekt 2 (NIRS)

NIRS står for Near InfraRed Spectrography og er en metode

til bl.a. at fastslå, hvor meget ilt der til rådighed for de musk-

ler man måler på. Dette vil vi bruge til at vurdere om det

lavere ilttryk under flyvning har indflydelse på musklerne

under arbejde. Målingerne har relation dels til det statiske

arbejde, som kabinepersonalet udfører ved udskænkning af

varme drikke/udlevering af brød m.v. (”kaffearme”) og dels

til de generelle påvirkninger, der er af hele kroppen og dens

kredsløb under arbejdet i flyet.

For at udvikle og opsætte de forsøgsprotokoller, som bedst

giver os svar på de spørgsmål, som vi er stiller, har vi haft

besøg er vores samarbejdspartnere fra Umeå i Sverige. De

har stor erfaring med NIRS og de første spæde testforsøg

blev udført under deres besøg for en måneds tid siden. 

Vi er interesserede i to aspekter: 1) Påvirkningen af lavt ilt-

tryk på mindre muskelgrupper ved statisk arbejde. Her vil

forsøgspersonerne skulle holde en vægt i hånden i 1-2 min.

mens der måles på underarmens muskulatur. 2)

Påvirkningen af lavt illtryk på kroppens kredsløb. Stiger pul-

sen fx, når man laver det samme lette stykke arbejde i 2400

m højde sammenlignet med 0 m højde. Her vil vi måle puls

og iltoptagelse, mens forsøgspersonerne sidder på en ergo-

metercykel og cykler med let til moderat intensitet. 

Især ved målinger på kredsløbet kan vi se om kabinepersona-

let rent fysiologisk tilpasser sig deres arbejdsomgivelser.

Derfor er det vigtigt at måle både på kabinepersonalet og en

kontrolgruppe. Vi er så heldige, at vores kolleger i Umeå vil

låne os deres udstyr som er magen til vores, så vi satser på

at kunne udføre to forsøg på samme tid. Da kontrolgruppen

gerne skal være køns- og aldersmatchet håber vi, at de kabi-

nepersonaler, der melder sig, kan tage en veninde eller ven

med på nogenlunde samme alder, som har lyst til at deltage. 

Målingerne kommer til at foregå i en tryktank på Institut for

Idræt. Den er på ca. 12 kvm. og er cylinderformet, så de fle-

ste kabinepersonaler vil nok føle sig hjemme, når de træder

indenfor. Vi sænker lufttrykket i tanken, så luft- og ilttryk sva-

rer til trykket under flyvning.

Vi står overfor at skulle lave 4-5 pilotforsøg inden for de

næste 14 dage for bl.a. at afgøre stabiliteten i de målinger vi

foretager, når vi måler ved hhv. 0 m og 2400 m højde. 

Vi håber at kunne komme i gang med forsøg i slutningen af

maj. Målingerne vil ikke medføre gener udover mulighed for

muskelømhed. Varighed ca. 3 timer.

Vi håber, at dette har givet jer tilstrækkelig indsigt i projek-

tets forløb indtil videre. Hvis der er spørgsmål eller har I lyst

til at se med, når vi kører forsøg, er I meget velkommen til

at kontakte os. 

Mvh. projektgruppen

Jesper Sandfeld

Bente Rona Jensen

Christian Rosgaard (specialestuderende)

Overall Peak Output

Task Group : Task : Action Value Units

Peak Hand Load Task Group 1 : Task 1 : Push Cart 119.0 N

Peak L4-L5 Moment Task Group 1 : Task 1 : Push Cart 36.9 Nm

Peak L4-L5 Compress Task Group 1 : Task 1 : Push Cart 1116.5 N

Peak L4-L5 Rctn Sh Unaccounted 42.2 N

Peak L4-L5 Jt Sh Unaccounted 19.8 N
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Vi har modtaget følgende fra JH Assurance:

Hvad betyder skattereformen for pensionen?

Folketinget har den 29. maj 2009 færdigbehandlet det sidste

af de 13 lovforslag, der tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Her er en kort oversigt over, hvad det betyder for din pen-

sionsordning gennem SAS. 

Ændringer vedrørende kapitalpensioner

Med virkning fra 1. juli 2009 kan alle med efterlønsalder 60

år vælge at vente med at få det sidste af deres kapitalpen-

sion udbetalt til det fyldte 75. år mod hidtil 70 år. Der sker

ingen ændringer vedrørende det tidligste tidspunkt, udbeta-

ling kan ske.

Aldersgrænsen for udbetalinger fra kapitalpensionsordnin-

ger bliver således senest 15 år efter, at man når efterlønsal-

deren, mod 10 år i dag. Hermed opnås mere fleksibilitet i

pensionsopsparingen.

Med virkning fra 1. januar 2010 bliver det muligt at indbeta-

le til kapitalpension efter det fyldte 60 år, uanset om man

allerede har fået udbetalt noget af sin kapitalpension eller ej.

Aldersgrænsen for indbetaling til kapitalpension øges såle-

des fra de nuværende 60 år til alder 75 år. 

Ændringer vedrørende ratepensioner

Med virkning fra 1. juli 2009 ændres reglerne for indbetaling

til ratepensioner. Dette medfører, at aldersgrænsen for

oprettelse af ratepensioner på 60 år ophæves, og at ratepen-

sionen ikke længere skal have været i kraft i 5 år før udbeta-

lingerne kan starte. Ændringen gælder også ratepensioner

oprettet før 1. juli 2009.

Med virkning fra 1. januar 2010 indføres et samlet loft over

indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter på

100.000 kr. Loftet indføres fordi meget store indbetalinger

til ratepensioner og ophørende livrenter kun i begrænset

omfang anses at tilgodese pensionsformål - lever den forsik-

rede ikke længere, går pengene fra ratepensioner i arv til de

efterladte. 

Loftet omfatter såvel obligatoriske som frivillige indbetalin-

ger, herunder private indbetalinger. 

I praksis får det nye loft kun virkning for CC, som indbetaler

supplerende frivillige pensionsbidrag til ratepension. 

Ændringen betyder, at 2009 bliver det sidste år med mulig-

hed for ubegrænset frivillig indbetaling via lønnen til rate-

pension.

Indkomstskatten bliver reduceret

Skattereformen bevirker med virkning fra 1. januar 2010 en

reduktion af topskatten fra 59,0% til 51,5%. Samtidig øges

topskattegrænsen fra nuværende 347.200 kr. til 389.900 kr.

Reduktionen af marginalskatten opnås ved at afskaffe mel-

lemskatten på 6% og samtidig nedsætte bundskatten fra

5,04% til 3,76%. 

Som følge af afskaffelsen af mellemskatten og nedsættelse

af bundskatten reduceres fradragsværdien af indbetalinger

til kapitalpension fra nuværende maksimale ca. 44% til ca.

37% i 2010 (gennemsnitskommune). 

Afgiften ved udbetaling udgør fortsat 40%, og incitamentet for

indbetaling til kapitalpension er derfor væsentlig reduceret

trods den lave beskatning på 15% af afkast i pensionsordninger.

Ændringen betyder, at 2009 bliver det sidste år med mulig-

hed for indbetaling til kapitalpension med en fradragsværdi

på ca. 44%.

Ændringen betyder også, at 2009 bliver det sidste år med op

til 59% skattebesparelse på indbetaling til ratepension. 

Udligningsskat på store pensionsudbetalinger

Indskud på pensionsordninger med løbende og ratevise

udbetalinger kan i dag fuldt ud fradrages i den personlige

indkomst. For personer, der betaler topskat, er værdien af

fradraget 59,0% (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat).

Før 1998 var værdien af fradraget endnu højere. Personer

med høje indkomster har således kunnet indskyde beløb

med meget høj fradragsværdi.

Modstykket hertil er, at udbetalingerne fra pensionsordninger-

ne indkomstbeskattes ved udbetalingen. Med reformen sæt-

tes topskatten markant ned til 51,5% og dermed også skatten

på udbetalinger fra allerede opbygget pensionsformue. Det

indebærer en gevinst for eksisterende pensionsopsparinger,

hvor der er givet fradrag med højere marginalskatter.

Der vil derfor blive indført en midlertidig udligningsskat for

personer med store pensionsudbetalinger med henblik på at

neutralisere denne utilsigtede virkning. Lovforslag kommer

til efteråret.

Med venlig hilsen

JH Assurance

Lars Hjorth

JH Assurance om skattereformen
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Jeg taber ofte pusten. Ikke kun på grund af min dårlige kon-

dition. Mest fordi der er så mange valgmuligheder jeg skal

tage stilling til. For valg forpligter, og stiller mig igen og igen

over for valget mellem det ene og det andet, og ofte ikke blot

A eller B, men mange muligheder, hvoraf ét skal tilvælges –

og mange fravælges. Det nemmeste er at stikke hovedet i

busken og lukke øjnene for de mange valg og muligheder,

men det ville være det samme som at nægte virkeligheden

adgang til mig og mit liv. Sandheden er nemlig den, at den

største udfordring for mennesker i dag, er at til- og fravælge

i et stadigt stigende større flow af muligheder, der trænger

sig på: Jeg kan simpelthen alt, alle muligheder ligger åbne.

Uanset baggrund kan jeg vælge nøjagtig de værdier, jeg fin-

der relevante i mit liv. Og jeg kan beskæftige mig med alver-

dens mulige beskæftigelser, det eneste jeg skal, er at vælge

til og fra. Dét er svært, fordi vi hele tiden må vælge meget fra

– det er nødvendigt. Ellers råder til sidst rodløshed og fru-

stration. Det er vigtigt at turde fravalgene, men også en fri-

hed at kunne tilvælge. Stillet overfor livets mange mulighe-

der, som jo i bund og grund er fordelagtige vilkår at leve

under, har jeg truffet et positivt tilvalg om at prøve kræfter

med erhvervslivet uden for SAS. Jeg kunne ikke lade være.

De mange spændende muligheder trængte sig på. Jeg siger

farvel efter ni gode år til SAS og vidunderlige kolleger, fordi

jeg kan. Fordi det er et privilegium at kunne sige farvel og

tage livtag med nye udfordringer. Det er en frihed at kunne

sige farvel og kaste sig ud i det nye og mere uvisse. Det glæ-

der jeg mig til. Det skylder jeg livet.

TAK til jer alle. Held og lykke med jeres valg.

René Høeg

Et liv. Utallige muligheder. Vigtige valg
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CAU siger tillykke
2-4290 Benjamin Ruda er den 9. juni blevet far til en pige – Silje”

CAU’s Pensionistfrokost 
Den 18. maj hold vi, traditionen tro, den årlige frokost for vores pensionerede kolleger – denne
gang på Restaurant Skovly på Dyrehavsbakken, hvor det var pragtfuldt solskinsvejr hele dagen.

Herunder lidt fotos fra den dejlige dag.

CAU byder velkommen pr. 1. juli 2009 
2-4004 Charlotte Bülow
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Historien om 

”Mauren”

Det var en gang en maur.

Den gikk til jobben tidlig hver morgen for å arbeide

Mauren var flittig og likte jobben sin.

Lederen, løven, ble

overrasket da han fikk se 

at mauren var effektiv

uten noen over seg som

ledet arbeidet.

Han tenkte, om mauren

er så effektiv uten

arbeidsledelse, så bør

mauren være ennå mer

effektiv med noen til å

lede arbeidet.

Løven ansatte

Kakkerlakken som hadde

lederutdanning og var

kjent for sine grundige

rapporter

Kakkerlakkens første

oppdrag var å lage et 

arbeidsskjema.

Han behøvde også en 

sekretær for å føre

skjemaet…

... så han ansatte en 

edderkopp for å holde rede

på arkivet og svare på

telefoner.

Løven var begeistret over 

de rapporter som

kakkerlakken skrev, og ba

ham om å lage

diagrammer over 

produksjonen og analysere

utviklingen. Disse

dokumentene kunne Løven

vise sjefen sin.

Kakkerlakken var tvunget til å kjøpe en pc...

. . Og ansatte flua som

ansvarlig for IT-

avdelingen.
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Mauren, som tidligere var en glad og produktiv

arbeidstaker, hatet sin nye jobb, han var jo tvunget til

å gå på ulike kurs og beskrive sitt arbeide i ulike

rapporter og registrere alle avvik…!

Løven syntes det var på høy

tid å ansette en sjef til

enheten der Mauren jobbet. 

Sjefsstillingen ga han til kleggen, 

hvis første innsats var å kjøpe en 

fin matte og en ergonomisk

arbeidsstol til kontoret.

Den nye sjefen, Kleggen, behøvde

naturligvis også en pc, og en 

personlig assistent for å kunne

framstille en plan for å optimalisere

arbeidet og budsjettet…

Enheten der Mauren jobbet var

ikke lengre en trivelig

arbeidsplass, alle var irriterte og

urolige for sin framtid...

Da foreslo Kleggen til

Løven at man burde

foreta en 

arbeidsmiljøkartlegging.

Det framkom at 

Maurens enhet hadde

høyere kostnader og

produktiviteten hadde

minsket.

Da ansatte Løven

Uglen, en velrenomert

konsulent som skulle

foreta en undersøkelse

og komme med forslag

til forandringer.

Ugla gransket

virksomheten i tre

måneder og fikk fram

en gigantisk rapport 

hvor resultatet viste

at : 

““ DetDet erer for mange for mange 

ansatteansatte......””

Gjett hvem Løven avskjediget først?

Naturligvis Mauren, da rapporten viste at han led av
“mangel på motivasjon og hadde en negativ instilling”.



Rynker signalerer erfaring, 
men de kan være 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

Årene som alenemor

Lidt for meget sol

Fyringsrunde på job

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.  

DØDSBOER

KØBES

40454585
Ring Blem


