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Jul og nytår nærmer sig med raske skridt.
Tiden, hvor vi samler os om familie og venner.
Og tiden, hvor man kan reflektere over året
der er gået. Hos os SAS-ansatte har året været
præget af Q400-problematikken, oliepriser,
kartelsager og verdensøkonomien. Alt sam-
men noget der har haft overordentlig negativ
effekt på vores arbejdsplads og dens økono-
mi. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at
CAU anerkender problemernes størrelse og
har været indstillet på samarbejde, for at finde
løsninger, fra dag ét.

Det vi alle frygter allermest så vi ske for
Sterling. Et totalt kollaps og en genopbyg-
ningsplan der faldt til jorden. En genopbyg-
ningsplan der efter min bedste overbevisning
ikke har sin berettigelse i vores verden og
samfund. De forhold vores kolleger i Sterling
blev tilbudt var så utopiske, at jeg simpelthen
stadig ikke kan fatte at nogle ville acceptere
dem. Det må have været et granatchok, der fik
de involverede parter til at gå med på de
arbejdsbetingelser; forhold der under ingen
omstændigheder er realistiske. Situationen
var ganske enkelt uholdbar. Jeg begræder
vores kollegers situation og skuer samtidig
bredt for at finde løsninger på vores egen.

Men hvor ligger ansvaret for SAS’ situation?
Og hvordan findes der en langtidsholdbar løs-
ning? Jeg ville ønske jeg kendte svaret. I pres-
sen får fagforeningerne ustandseligt skylden
for SAS’ lidelser. Vi er gammeldags og usam-
arbejdsvillige. Vi dræner kassen med vores

”fede” hyre og en overenskomst der gør det
umuligt at flyve. En noget populistisk måde at
anskue virkeligheden på og ikke særligt nuan-
ceret. Men desværre er det jo tit sådan i vores
oplysningssamfund at vi får den spiselige ver-
sion frem for den sande – men helt ærligt –
selv den mest ukritiske læser vil, hvis ved-
kommende gad, kunne gennemskue at ver-
den er mere nuanceret. En fagforeningens
opgave er jo netop at samarbejde for at sikre
en virksomheds rentabilitet og eksistens, og
da specielt i krisetider!

Kabinekorpset i SAS er dags dato fuldt og helt
i stand til at producere op til myndighedernes
maksimumgrænse. Grænser der er indført for
at sikre at sikkerhedspersonalet er i stand til
at udføre deres arbejde forsvarligt, en grænse
der af flyselskaberne ikke ses som en sikker-
hedsgrænse men som grænsen for den opti-
male produktion! Selv efter disse regler er der
kun en hindring i vores overenskomst.
Nemlig en øvre grænse på 44 timers arbejds-
uge mod myndighedernes 60 timer. Og helt
ærligt, det er ikke noget jeg skammer mig
over! 

Med venlig hilsen
Jørn Fink

Leder
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Kære medlemmer
Selv om det med julen stående for døren kan være svært at
afse tid til at forholde sig til de faglige problemer der eksi-
sterer på din arbejdsplads SAS, vil jeg opfordre dig til at
bruge en halv time til at læse Caution. Situationen i SAS er
dybt alvorlig og det er vigtigt for bestyrelsen at du som med-
lem er opdateret i det omfang vi som forening har mulighed
for at informere dig.

Organisatorisk
CAU's årlige generalforsamling er overstået, en ny bestyrel-
se er valgt og den har konstitueret sig. Jeg har accepteret at
tage endnu en tørn på posten som formand og takker for
den tillid man har vist mig. Jeg skal efter bedste evne forsø-
ge at leve op til de forventninger og forpligtigelser der følger
med posten. Med glæde kan jeg konstatere at bestyrelsen
konstituerede sig uden de store problemer, og at alle poster
blev besat af en enig bestyrelse. Min opfattelse er at CAU
med den nyvalgte bestyrelse og efterfølgende konstituering
har det bedst tænkelige udgangspunkt for at møde SAS i de
meget svære forhandlinger vi sidder midt i.

Selv om medlemstallet er stigende måtte vi desværre kon-
statere at generalforsamlingen var dårligt besøgt. Dette var
trist, da situationen vi står i, med de omfattende sparekrav
som er blevet stillet til os fra SAS’ side, kræver at CAU er
stærkest mulig. Ønsker du at CAU's bestyrelse kæmper din
kamp, opfylder dine forventninger, beskytter dig på din
arbejdsplads, må vi til gengæld kunne forvente at du giver
din mening til kende og støtter op om vores fælles forening!

SAS’ sparekrav
Med hensyn til de nærmere detaljer i hvad det er SAS kræ-
ver, og hvorledes dette kan påvirke din hverdag, må jeg hen-
vise til referatet fra generalforsamlingen, som du finder på
www.cau.dk, det samme gælder de beslutninger som gene-
ralforsamlingen traf om hvorledes CAU skal stille sig til
disse krav.

Jeg vil udover at henvise til næstformand Jakob Espositos
indlæg om forhandlingerne som følger dette indlæg, blot
fremhæve nogle helt principielle betragtninger omkring SAS’
økonomiske situation og de deraf følgende sparekrav der er
blevet stillet til de ansatte.

CAU anerkender til fulde eksistensen af den økonomisk
meget vanskelige situation SAS befinder sig i.

CAU anerkender til fulde at det er nødvendigt at tage drasti-
ske skridt for at ændre på situationen.

CAU mener ikke at ansvaret for krisen ligger hos de ansatte,
eller hos de faglige organisationer, som repræsenterer de
ansatte. De ansatte i SAS udgør en så lille del af omkostnin-
gerne, at selv om vi så ønsker, magter vi ikke at påvirke sel-
skabets regnskab i væsentlig grad.

Krisen vi er i er ikke en SAS krise, det er en luftfartsindustri
krise, en krise der har betydet at der alene i det sidste år er
30 flyselskaber der er gået konkurs. Baggrunden for krisen
kan gøres op i ganske få punkter: 

• hård konkurrence som medfører at flyrejser sælges til en
pris der er lavere end omkostningerne ved at producere
dem,

• ekstremt høje brændstofpriser
• økonomisk krise i det omliggende samfund som betyder

færre forretningsrejsende
• begrundet i den økonomiske krise vælger de forretnings-

rejsende billigere flyrejser end tidligere

Ud over ovenstående har vi i SAS det specielle problem, at
de igen og igen er blevet idømt bøder for ulovlig virksom-
hed, bøder som ligger i en størrelsesorden som gør, at uan-
set hvad CAU, eller andre faglige organisationer gør, er det
ikke noget vi kan rette op på.

CAU har taget SAS’ sparekrav alvorlige, er gået positivt ind i
forhandlingerne og har påpeget en række områder, hvor SAS
inden for den gældende overenskomst havde mulighed for
at øge produktiviteten, samtlige forslag er blevet afvist. CAU
er kommet med forslag til at nedbringe overtalligheden,
samtlige forslag er blevet afvist.

SAS fastholder deres krav, krav som ville medføre uaccepta-
ble ændringer i arbejdet som cabin crew. Ændringer som
ville skabe en type arbejdspladser, som ikke er acceptable på
det danske arbejdsmarked. 

På trods af den måske lidt uoverskuelige situation vi befin-
der os i vil CAU's bestyrelse takke alle for støtten i det for-
gangne år og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen Verner 
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Globaliseringen har nu i høj grad indhentet flybranchen, og
SAS i særdeleshed. SAS-koncernen har således foruden de
almindelige brancheproblemer som følge af finanskrisen og
skyhøje oliepriser, desuden haft noget man vel må kalde et
anno horribilis: Tab af DASH 8 Q400-flåden, diverse abnor-
me pådømte bøder, og sidst den tragiske ulykke i Madrid.
CAU har nu snart gennem tre måneder forhandlet besparel-
ser med endnu en omgang sparrekrav fra SAS. 

Som det meget hurtig blev lækket til pressen, var kravet
oprindeligt en 10 – 15 procents reducering af omkostninger-
ne på vores overenskomst. Sidenhen er personkredsen på
den anden side af bordet skiftet ud, og kravet ligeså. Man er
gået fra at forhandle lokalt med baseledelsen, til at forhand-
le direkte med SAS’ øverste ledelse. Kravene til os er steget
til ca. det dobbelte, hvilket fremgik at Mats Janssons indlæg
på dialogmødet på Hotel Hilton den 11. november. 

For det første er det nødvendigt at rette en misforståelse,
som vores koncernchef gør sig skyldig i, når han på det før-
nævnte dialogmøde gav udtryk for, at de faglige ledere i den
aktuelle situation skal vise mod, ved nærmest uforbeholdent
at imødekomme de af SAS stillede krav. De faglige ledere,
hed det, skulle i den forbindelse undlade at fokusere så
meget på, om hvorvidt dette ville give dem problemer med
at blive genvalgt til deres tillidsposter. Udover at selve
bemærkningen er udtryk for en betydelig ringeagt for de fag-
lige lederes personlige tilgang til deres opgave, så er det til-
lige en total mangel på forståelse af situationen. Når man
taler om sociale forringelser af medarbejdernes liv i den
størrelsesorden, som ledelsen lægger op til, er det nemlig på
ingen måde længere et spørgsmål om mod, men der i mod
om mandat! Ved et blik på CAU’s formålsparagraf kan man
med det blotte øje se, at der ikke er i nærheden af belæg for,
at vi ville kunne indgå en aftale med det indhold, som er skit-
seret ovenfor. I hvert fald ikke uden et fornyet mandat fra
medlemmerne.

Man forventer helt urealistisk fra SAS’ side, at CAU skal
indgå i en aftale, der fuldstændig kuldkaster vores medlem-
mers mulighed for noget, der bare ligner en bæredygtig til-
værelse. Men vi kommer ikke til at gå i Sterling-panik!

I mødet med SAS, har ledelsen gennem de sidste år des-
værre efterladt CAU med et klart indtryk af en arbejdsgiver,
der ikke har den ringeste ide om – eller interesse i - den vir-
kelighed, der er deres medarbejderes. I hvert fald ikke når
det drejer sig om CC. Den typiske CC er kvinde, mellem 30 -

45 år og har børn. En tredjedel af disse er oven i købet ene-
forsørgere. Det er dét, som CAU bl.a. har med i bagagen, når
vi møder SAS, men desværre uden at møde nogen større
forståelse. Selvom vi fra CAU’s side med baggrund i vores
medlemmers virkelighed igen og igen peger på løsninger,
der tilgodeser såvel CC som SAS, så render vi konstant mod
en mur af uvillighed til at se realiteterne fra mere end én
side.   

Helt op til begyndelsen af 1990’erne var forhandlinger på
arbejdsmarkedet præget af en forældet forhandlingstilgang,
hvor forhandling var en konkurrence, hvor man helst skulle
vinde ”ensidigt”. Dette er ikke længere tidssvarende, og den
gode ledelse sender ikke længere forhandlere, der drives af
en forældet forhandlingsfilosofi, i byen for at møde medar-
bejderen. Specielt ikke, når der er brug for at arbejde hen
mod et fælles mål.  Derudover tror jeg i øvrigt personligt på,
at muligheden for kreative løsninger er størst, hvis min mod-
part er en, der har mere fremtid foran sig i firmaet end fortid
bag sig. Den sidste type har nemlig en tendens til allerede at
være på vej ned af bjerget, og har derfor mistet overblikket,
fremsynet og visionerne.  

Der ligger nogle udfordringer af gigantiske proportioner
foran os, og det nytter ikke en meter, at der afholdes væk-
kelsesmøder på Hilton og i Cafeen, hvis man ikke har med-
arbejderne med på en langt mere direkte måde. Dvs. ved et
fordomsfrit og reelt samarbejde, hvor medarbejdernes virke-
lighed også er en hjørnesten i processen. Det er de valgte
faglige repræsentanter, der har den nødvendige viden om
den virkelighed og dermed også nøglen til, hvad der kan lade
sig gøre. Det er dét, der er vores mandat. Det er dét, vi er
valgt til. Ledelsen gør klogt i at anerkende dette, og gerne før
det er for sent.

Lad mig slutte af med et citat af journalisten Ejvind Olesen
fra Berlingske Business, mandag den 4. august i.å.:
"Gastronomien er ikke imponerende;
men endnu engang huskes den del af
rejsen for et smilende og serviceminded,
dansk per sonale. Måske SAS' allerbed-
ste aktiv for tiden."

Jakob Esposito

Panik før lukketid? – ikke hos CAU 
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Info fra ressourcegruppen

Så er en ny bestyrelse tiltrådt og der er nedsat en ressource-
gruppe bestående af følgende personer:
A/P Anna-Lena Gustafsson
A/S Mikkel R. Hansen
A/P Brian Daugaard
A/S Jakob Esposito
A/P Charlotte Halvorsen
A/S Peter Gade
A/H Signe Damgaard

Vi har vores første møde den 9. december, hvorefter jeg vil
meddele, hvem der arbejder indenfor hvilket område, så I
ved hvor I kan rette henvendelse med specifikke spørgsmål.

FERIE:
Jeg kan dog sige allerede nu, at Brian, Charlotte og jeg star-
tede i ferieprojektet i det gamle bestyrelsesår, og det fortsæt-
ter vi med, dog har vi inddraget Anna-Lena og Peter i projek-
tet. Vi arbejder sammen med SAS på et nyt feriesystem, som
vi til at starte med havde en ambition om, skulle starte til
næste sommerferiebidding, altså sommeren 2009. Vi må
dog indse, at det når vi ikke. Vi må dog forsøge at gøre som-
meren 2009 bedre end de tidligere års sommerbidding, ved
at skabe en bedre forståelse og et bedre indblik i det nuvæ-
rende system.  Derfor har vi valgt, at dele os op i 2 arbejds-
grupper, hvor den ene arbejder med kommunikationen til jer,
omkring sommeren 2009. Den anden gruppe arbejder vide-
re på det nye system for at afdække eventuelle problemer og
finde løsningerne. Kort kan vi sige, at der målrettet arbejdes
på eliminere de problemer I har oplevet tidligere i forbindel-
se med biddingen. Vi kan ikke lave om på systemet og sikre
flere ferie i de attraktive perioder, men vi kan tydeliggøre hvor-
ledes pointene ser ud og deres indvirkning på ferieudlægnin-
gen, hvor I ligger i jeres gruppe og den indflydelse det kan få
på jeres ferieønsker osv.   Når vi så er kommet så langt i det
nye system, kommer vi til at gøre det samme, da det kræver
jeres samarbejde og medvirken i høj grad. Som sagt sker
dette i tæt samarbejde med SAS, og det betyder også at vi i
og med vi får medindflydelse også tager et medansvar. Jeg er
sikker på, at SAS kommer ud med meget mere information.

DELTID:
Så er deltidsbiddingen afsluttet og vi kan se, at ca. 33% har
ønsket deltid. 
390 har biddet den almindelige deltid hele året rundt. 

6 har biddet sæsondeltid
23 har biddet den variable deltid

Af alle bids har de fleste lagt billet ind på 80%, formentligt
fordi det stadig giver adgang til at flyve langt. Vi kan klart se,
at det kun er en lille del, der kan klare sig med ikke at have del-
tid hele året rundt, og formentligt har denne gruppe priorite-
ret, at kunne ønske deltid i op til 3 år. Det er klart, at SAS ønske
med at udlyse den variable deltid og forlænge biddingdeadli-
ne med 1 uge kun i denne deltidsvariant, har været at få flere
til rådighed over sommeren. Det er ikke lykkedes, og nu for-
søger SAS sig så med andre midler. De 78, der har biddet 50%

hele året rundt, vil SAS sætte op i tid over sommeren til 80%.
CAU er ikke enige i, at SAS kan køre frem på den måde, og vi
håber, at SAS har skiftet mening og kan se, at aftalen ikke til-
lader dette. Hvis ikke, så kommer vi til at køre sagen igennem
det fagretslige system, så vi kan få en afgørelse. Der står klart
i vores aftale, at tildelingen af de 30% i personer, der kan få
deltid, sker efter senioritet og det er SAS enige i, men de
mener stadig, at de kan bestemme hvilken deltidsgrad der er
plads til hvornår i løbet af året. De vil ikke engang udlevere
listerne over de der har søgt deltid, og i hvilken periode der er
søgt, dette har de ellers gjort tidligere år, men vi skal åbenbart
af en eller anden årsag ikke kunne checke, at deres tildelinger
er korrekte. Så kan man ikke fortænkes i, at mene at der må
være ugler i mosen…. Så når vi er færdige med et slagsmål
med SAS, så agere de med at vælge et nyt straks efter. 

JULESLINGER:
Så er juleturene tildelt og forhåbentligt efter senioritet. Vi har
haft en enkelt henvendelse, og har bedt personen om at tage
kontakt til SAS. Vi håber, at det er løst tilfredsstillende.
Der er lagt 2 slinger op som følger:

24DEC 25DEC 26DEC 23DEC 24DEC
633 P443 P1214 2551 1631
1632 2868 617 552 634
GOT 2873 618 P408

1221 P165
GOT

Vi har sagt til SAS, at de kunne lægge denne slinge sammen,
så et helt crew kunne være hjemme den 24. december. Det
ene crew skulle den 24 dec. Så flyve 633/1632/1631/634 mod
at få 1F3dag i banken, da de ikke får noget mealstop i løbet
af dagen. Vi har set crewet igennem og ingen bor i Göteborg,
så det er formentligt ikke noget stop der er biddet.
Det som SAS sparer, er som CAU ser det:
6 x hotel i Göteborg 4200,-
9 x passive overførsler 4500,-
Per diem for 6 CC 2500,-
Totalt 11200,-
SAS skal betale 3 x F3dage a ca. 1000,- = 3000,- kr. 
Total besparelse for SAS = 7800,- kr. 

Derudover kunne det være, at crew ønskede at bruge en
F7Sdag på at kunne være hjemme den 24. december med
familien, og dette ville give en yderligere besparelse på 3 x
1,6 x 3,29% af en månedsløn.  Ydermere ville SAS gøre flere
CC glæde og det er da en del af personaleplejen.
Dags dato har vi ikke hørt fra SAS ende-
ligt, men jeg håber ikke at de siger nej i
disse sparetider. Mange bække små, gør
en stor å. Jeg vil slutte med at ønske alle
en rigtig glædelig jul og et godt nytår,
hvor I end må tilbringe højtiderne henne.

De varmeste julehilsner
Ressourcekoordinator, Karin Ligaard
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Medlemsundersøgelsen i uddrag

I dette og de kommende numre af CAUTION vil vi bringe
dele af den medlemsundersøgelse, der blev foretaget i april
2008. Det var konsulentfirmaet Dreyer & Kvetny, der fore-
stod undersøgelsen, og det er deres gengivelse af resultater-
ne, som vi vil bringer her. Undersøgelsen er bygget op over
syv emner: Arbejdsliv, pensionsforhold, arbejdsmiljø, delta-

gernes fremtidsønsker, oplevelsen som CC hos SAS og med-
lemmerne forhold til CAU.

Fokus for denne første gengivelse er medlemmernes ønsker
for fremtiden.

Ønsker du at arbejde på nedsat tid i fremtiden?
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Ønsker du at arbejde på nedsat tid i fremtiden?

Arbejdstid i fremtiden
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arbejdsdage om året

Arbejdstid i fremtiden
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Fremtidshorisont i SAS
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Fremtidshorisont i SAS
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Arbetsmarknadsbidrag
Information till Er som är skatteskyldiga i Sverige 
Från 2008 räknas Arbetsmarknadsbidrag som en skatt.
Enligt uppgift från Skat i Danmark kommer vi som är beskat-
tad av vår inkomst i Sverige att beskattas av hela inkomsten
i Sverige och inte betala något arbetsmarknadsbidrag på
inkomsten i Danmark i framtiden.

Vi håller oss informerade och återkommer om det kommer
andra nyheter på området.  

Ny Svensk Tandvårdsförsäkring
Den nya svenska tandvårdsförsäkringen som ger alla ett all-
mänt tandvårdsbidrag och som trädde i kraft 1 juli 2008 gäl-
ler även för alla Öresundspendlare som bor i Sverige och
arbetar i Danmark. 

Det finns kollegor som fått besked från sin tandläkare att det
inte gäller oss som inte är anslutna till den svenska
Försäkringskassan……DET ÄR FEL

DET GÄLLER FÖR ALLA SOM ÄR FOLKBOKFÖRDA I SVERIGE!

Om du får problem, be din tandläkare ta kontakt och reda ut
problemet med Försäkringskassans Kundcenter för partner.
Telefon;  0771-17 90 00 

Försäkringskassans Kundcenter för partner är öppet för arbets-
givare, tandvården, sjukvården, försäkringsbolag, Krono -
fogdemyndigheten, arbetsförmedlingen och kommuner. 

Föräldraledighet och ett steg i rätt riktning med hjälp av
Länsrätten 
I ett prövat fall i Länsrätten i Malmö har den svenska
Försäkringskassans avräkningsregler inte blivit godkända,
dvs de regler som används för att avräkna dagar mellan
Sveriges och Danmarks föräldraledighet.

Det föräldrapar som har överklagat ett beslut till Länsrätten
av svenska Försäkringskassan är en mamma som arbetar i
Sverige och fadern till barnet arbetar i Danmark.
I det prövade fallet har fadern som arbetar i Danmark använt
59 föräldradagar under 27 veckor och enligt den svenska
Försäkringskassan ska det dras 189 dagar av de svenska
föräldradagarna. 

Svenska Försäkringskassan hänvisar till Lagen om Allmän
försäkring och kap.4 § 9a och hävdar att alla veckor där det
finns uttagna danska föräldradagar skall multipliceras med 7
dagar. Det betyder 27 veckor skall multipliceras med 7 dagar
= 189 dagar och även om pappan endast varit ledig delar av
de 27 veckorna.

Efter prövningen i Länsrätten av de danska föräldradagarna
som ska avräknas från de svenska föräldradagarna ger nu
följande resultat.

Danska systemet: 59 arbetsdagar/5 Arbetsdagar/vecka är
totalt 11,8 veckor

Svenska systemet: 11,8 veckor * 7 dagar/vecka ger 82,6
dagar ~83 dagar.

En skillnad på 103 dagar eller mer än 20 veckor, om man räk-
nar en vecka som 5 arbetsdagar, mellan Försäkringskassans
och Länsrättens beslut hur avräkningsregler mellan den
danska och föräldraledigheten ska tolkas. 

Det här visar att det kan vara värt en prövning på en högre
instans än Försäkringskassan. Det föräldraparet som över-
klagade Försäkringskassans beslut till Länsrätten är fadern
Öresundspendlare till arbetet i Danmark och modern arbe-
tar och bor i Sverige och de fick tillbaks 103 dagar av de
svenska föräldradagarna.

Några enkla råd om föräldraledighet: 
• Börja om du har möjlighet din föräldraledighet en mån-

dag, då får du ledigt de dagar som räknas av i det svenska
systemet.

• Be din Försäkringskassa i Sverige om avräkningsreglerna
skriftligt i ett informationsvänligt format och inte lag text
under din graviditet om ni inom familjen har en som arbe-
tar i Danmark och en i Sverige.

• Efter föräldraledigheten och när ni får en skriftlig avstäm-
ning på antal dagar i det svenska systemet från
Försäkringskassan gör en överklagan till Länsrätten om ni
inte är nöjda med Försäkringskassans beslut.

CAU har påtalat problemet om avräkningsreglerna mellan
Danmarks och Sveriges föräldraledighet hos
Försäkringskassans EU kontor och ställt upp det på
Nordiska Ministerrådets lista över gränshinder i
Öresundregionen.

Öresundsinformation 
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SAS Caféen, kantinen på Københavnsbasen vil ændre
åbningstiderne til vores fordel, da flere af jer har klaget over
åbningstiderne, især i weekenden, men også på hverdage..

Det kører som en forsøgsperiode og kan man konstatere at
crew ikke bruger kantinen bliver det igen ændret tilbage til
de gamle åbningstider som er kl.17.00 i weekend.

LØRDAG er kantinen åben fra 6.00  - til 18.30

SØNDAG er kantinen åben fra 6.00 – til 19.00

Caffelatten er blevet billigere. Den koster nu 15,00 kr.

Husk at du også kan købe mad fra kantinen som du kan tage
med ombord og varme. Maden bliver leveret i de cocotter
som vi har ombord. Dette er sikkert at varme ombord, da
det ellers ikke er godkendt at varme noget emballage, der
ikke er godkendt af SAS.

Men har du forslag eller ønsker til kantinen så kontakt
Elsebeth fra MIR.

På Öresundsregionens problem lista hos Nordiska
Ministerrådet över gränshinder har CAU också placerat pro-
blemet att de enda ”pappor” som inte har rätt till de 60
öronmärkta pappa dagarna i den svenska föräldraförsäkrin-
gen, är pappor som råkar ha en moder till sitt barn som
arbetar i Danmark och detta beror endast på hur
Försäkringskassan tolkar avdragsregler mellan Danmark
och Sverige i Lagen om Allmän försäkring.

Är det någon barnfamilj som har förlorat pappa dagar i
Sverige på grund av att mamman arbetar i grannlandet
Danmark.

Samla ihop dokumenten och överklaga Försäkringskassans
beslut till Länsrätten.

Det finns idag ingen som har överklagat Försäkringskassans
beslut om de förlorade pappa dagarna hos Länsrätten. 

De som behandlar ärenden i Länsrätten i Malmö som kom-
mer från Försäkringskassan har inte ens hört talas om att
det finns pappor som inte får sina 60 föräldradagar. De är
dessutom väldigt förvånade att det finns pappor i Sverige
som inte får 60 föräldradagar.

Har ni några frågor eller funderingar hör av er till CAU. Vi
kan lotsa er vidare och hjälpa er att få de rätta kontakterna.
CAU kan även hjälpa er med vägledning om någon vill över-
klaga Försäkringskassans beslut. 

Öresundskoordinator
Anna-Lena Gustafsson

MIR informerer
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Tak for valget

Jeg vil gerne takke de medlemmer, som valgte at stemme
ved dette års bestyrelsesvalg.

En særlig stor tak skal gå til de, som viste mig tillid, og valg-
te at give mig deres stemme. Det glæder mig at have fået
mulighed for at indgå i CAU’s bestyrelse i endnu en periode.

Der hersker ingen tvivl om, at vi som personalegruppe vil
møde store udfordringer i de kommende år. Jeg er imidler-
tid overbevist om, at den nye bestyrelse besidder netop de
kvaliteter og egenskaber det vil kræve at møde disse udfor-
dringer og varetage medlemmernes interesser.

Jeg vil gøre mit yderste for at medvirke til at vi også i fremti-
den er sikret en arbejdsplads vi kan være stolte af, med
anstændige og fornuftige arbejdsforhold. Dette ikke mindst
igennem min post som ny arbejdsmiljøkoordinator, hvor jeg
ser frem til, sammen med Charlotte Halvorsen, at fortsætte
det gode samarbejde med MIR.

Mikkel Riemann Hansen

Valget

Tak for valget

Jeg vil gerne starte med at takke for valget, og jeg er glad for
at så mange gode kollegaer, syntes at jeg fortjente en plads
i fagforeningens bestyrelse. 

Det bliver en udfordring, og jeg glæder mig til at sætte mig
ind i alle arbejdsopgaverne, og finde min plads derovre på
Amager Strandvej. 

Jeg er blevet modtaget supergodt af hele huset, og kan kun
sige, at det har været positivt hele vejen igennem. 

Mit nye arbejdsområde er opgaven som Medlems koor -
dinator, og jeg skal også være en hjælpende hånd, både hos
ressourcerne og de sociale sager. 

Jeg glæder mig til at begynde mit arbej-
de, skabe en vigtig tilgang til medlem-
merne, og være behjælpelig med alt der
kan resultere i at medlemmerne er
glade og tilfredse med deres job i SAS.

Med venlig hilsen
Signe Damgaard

Kære kollega,

Jeg ønsker hermed at takke for den tillid der blev mig vist
ved det netop overståede valg.

Jeg ville ønske at jeg var i stand til at love guld og grønne
skove, men min realisme gør mig det ikke muligt! Jeg vil nu
bruge de næste 2 år på at sætte præg på vores arbejdsliv og
forening. I hovedtræk handler det om en jævn fordeling af

vores fælles arbejdsbyrde og tilse at kolleger får den nød-
vendige hjælp og vejledning, når livet ikke går som vi ønsker!

Endnu en gang tak for valget.

Jørn Fink   

Kære kollegaer,

TAK FOR VALGET

Peter Gade
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Tak for valget og tilliden

Kære kolleger,

Endnu et valg er overstået. Jeg vil takke mange gange for alle
de mange stemmer, samt den tillid de mange kollegaer har
givet mig ved at placere deres stemmer ved mig.

Jeg vil fortsætte med stort engagement og stor arbejdsind-
sats i det nye kommende bestyrelsesår. Det bliver et besty-
relsesår, som kræver indsats og mod!

Vi vil i løbet af det næste bestyrelsesår holde en del små
medlemsmøder, hvor vi blandt andet vil gennemgå arbejds-
tidsaftalen, samt dele af overenskomsten og subpart Q.
Med hensyn til subpart Q så er der stadig områder af lov-
givningen som ikke er færdigfortolket, og som vi dermed
ikke kender betydningen og omfanget af. Derfor kan vi ikke
give en klar tilbagemelding endnu. Vi vender tilbage med
datoer for møderne, og muligvis først når der er en afklaring
af subpart Q. Jeg ser frem til at se jer i jeres hus på Amager
Strandvej 418.

Afslutningsvis er jeg som altid tilgængelig på telefon
27122295 eller på mail, som er brian@cau.dk, hvor jeg har ry
for at svare ret hurtigt tilbage.

De bedste julehilsener
AP Brian Daugaard

FDA og senioritet

FDA – Flight Duty Allotment

FDA’en er aflæst, og jeg har nu gennemarbejdet den for at få
et overblik. CC har biddet sig ind på de forskellige flytyper.
Som noget nyt og glædeligt så kommer der en ny flytype i
2008; nemlig CRJ. Den store tilskoling til CRJ vil være i
2009. SAS skal omskole ca. 500 CC inden udgangen af
2009. Der er 2 hold i december 2008 med ca. 35 CC, som
primært består af kommende CRJ instruktører. Dermed så
skal der yderligere tilskoles ca. 465 CC. Dette svarer til ca. 23
hold med 20 CC på hvert hold. Da sommeren ikke bliver
anvendt til omskoling, vil der være ca. 3 hold pr. måned.
Dette stiller store krav til logistikken. Hvordan CC har biddet
vil jeg vende tilbage til i det nye år.

Endvidere vil der være A321 hold, samt langrutehold. Om
der kommer nye på langruterne er endnu uvist, men sikkert
er, at de af vores kolleger, der kommer tilbage fra barsel vil
blive tilskolet langruterne efterhånden, som der er kursus.
Dette gælder ligeledes for A321.

Hvilke CC der skal på CRJ, A321 og langruterne i 2009, håber
jeg, at SAS indkalder til forhandling om snarest muligt.

De tidligere forhandlinger, der har været omkring FDA star-
tede godt ud, men de sidste par forhandlinger er endt med
uenighed. SAS har ikke ville levere referater fra de tidligere
forhandlinger, samt det virker som om, at alle procedurer
omkring FDA fra før 2004(Scandinavian Airlines Danmark
fik overleveret ansvaret fra Stockholm) er forsvundet. Dette
vanskeliggør processen, da historikken har stor indflydelse
for det videre samarbejde.

Senioritet

Jeg får en del henvendelser omkring senioritet, og jeg kan
også se, at CAU’s hjemmeside med senioritetslisten, bliver
brugt flittigt. For at forstå senioriteten, så vil jeg lige forkla-
re, hvad anciennitet er. Senioritet og anciennitet er i mange
virksomheder det samme, men som flyvende i SAS er det 2
forskellige begreber. Ancienniteten er din startdato i virk-
somheden, dvs. den dato som du har billetanciennitet efter
og har indflydelse på dit opsigelsesvarsel(antal måneder).
Alle CC har en anciennitetsdato, og denne kan være ændret
undervejs, hvis du har afholdt ubetalt orlov af en vis varig-
hed. Vikarerne er sammen med de fastansatte på en fælles
anciennitetsliste. 

Senioriteten anvendes hos de fastansatte. Senioriteten bru-
ges blandt andet til at tildele deltid; ved udnævnelse af pur-
sere og ret til at få uddannelsesdeltid. Denne liste over
senioriteten findes på en liste på CAU’s hjemmeside. Jeg
opdaterer løbende senioritetslisten med de CC der er fra-
trådt, samt de CC der er tiltrådt. Når du er inde og se på
listen, så må du meget gerne checke, om du er korrekt pla-
ceret, sådan at eventuelle fejl kan blive rettet. Har du spørgs-
mål til listen er du altid velkommen til at kontakte CAU eller
undertegnede.

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at ønske dig og
din familie en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende
nytår.

De bedste hilsener
AP Brian Daugaard
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Spare, Raspe, Asper, Pares.....

Uundgåeligt.....
Ja, det er det jo med spareplaner i disse kritiske tider. Men
det da kom mig for øre at der var planlagt testflyvninger mht.
at vi skal til at flyve med 9 i kabinen over Atlanten legede jeg
detektiv og fandt frem til flyvningen.....

Urealistisk.....
Ja, jeg var ikke den eneste der havde legede detektiv, for det
er åbenbart lykkedes testflyvningsholdet at finde en
Seattleflyvning med 102 pax over og 170 hjem (natflyvning).
den 2. dec. 2008 tager vores testflyvningskollegaer altså stil-
ling til om det kan lade sig gøre at flyve med 9 over Atlanten.

Useriøst.....
Ja, det er det i højeste grad. Hvis man på baggrund at 2 flyv-
ninger med henholdsvis ca. 40 % pax og ca. 75 % pax af det
maksimale kan konkluderer at vi kan holde til at reduceres
med yderligere 1 i kabinen, Vi startede med 11cc husk på det,
så begynder jeg at blive alvorligt bange for hvordan andre
mennesker kan påvirke min arbejdsdag og så mene jeg er
tosset i hovedet og kede af jeg føler mig stresset når jeg
"piver" over det er alt for mange arbejdsbyrder vi bliver
pålagt.

Uansvarligt.....
Ja, det ved jeg ikke om man kan kalde det, men kunne ikke
lige finde andre pæne ord der starter med U, men mener
ikke det hører sig nogen steder hjemme at teste noget som
helst med så få pax. De kunne rykke det tættere mod Jul når
der er rigtig run på eller flyve som vi gør over sommeren og
så der sidst i august(hvor man har haft sin hovedferie i maj
måned) lave en testflyvning, så kan man tilladelse sig at
kalde det en SERIØS testflyvning, med REALISTISKE pax tal
og derefter være ANSVARLIG for vores fremtidige arbejds-
belastning.

Spare, Raspe, Asper, Pares.....
Hvis man roder godt og grundigt rundt i tingene og ordene
der bliver sagt gør man til sidst folk så forvirret at de ikke
aner deres levende råd. Jeg har efterhånden hørt på rigtig
mange kollegaer som ikke aner hvad den her sparerunde nr.
jeg ved snart ikke hvad nummer går ud på???, hvad var det
med opkøb af Lufthansa???, skyldes underskuddet i SAS
Q400 ulykkerne???, Skal vi arbejde 5/2???, ender vi som
Sterling???, kan SAS nu trække Sterling kabinens lønaccept
ned over hovedet på os, holdt-stop-brems......Jeg ved heller
ikke hvad der har forgået, foregår eller skal foregå, men to
ting SAS ikke må pille ved, det er min løn og pension, eller
sagt på en anden måde, mit liv og mit fremtidige liv. Nu
kommer den en gang til...., da jeg startede i SAS i 2000 fik
jeg 13.400 kr. i grundløn og ingen pension i 3 år........
Økonomisk set var det i starten nogle af de værste år i mit
liv, efter 13 år som tjener havde jeg jo oparbejdet en vis leve-
standart. Men det var jeg jo godt klar over det ville blive for
jeg havde jo set lønskalaen, set pensionsaftalen og skrevet
under på den, og SAS skrev også under på den i forbindelse
med min ansættelseskontrakt, så SAS og jeg har en aftale og
det endda på skrift..... Jeg fik ønskejobbet men havde ikke de
store penge de første 3-4 år og havde jo slet ikke nogen pen-
sionsopsparing, så jeg mener at have betalt min pris mht.
besparelser på løn og pension så der burde det være sig på
sin plads at det ikke engang kom på tale at vi skal gå ned i
løn eller pension....

Det håber jeg SAS' "sparemennesker" tænker lidt på hvis der
er en der en dag får en rigtig "god ide" til nye sparetiltag,
husk på hvor manges dagligdag det kommer til at berøre.
På forhånd tak

M.v.h.
A/S Lars Helmark
2-3876 
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Generalforsamlingen

Generalforsamlingen den 13. november er overstået, og en
ny kompetent bestyrelse er sammensat. Men... Et stort
MEN. Hvor var alle mine mange kollegaer? Vi var omkring
70 fremmødte svarende til 5% af korpset. 5 procent! Hvor
var alle I andre? 

Hvis dette var fremmødet til Bajer Viking eller julefrokosten,
ville disse fester vist hurtigt blive nedlagt.

Hvor var alle de unge der frygter for deres job og fremtid i
SAS? Hvor var alle de kvindelige kollegaer der er afhængige
af deres deltid? Hvor var alle I andre? Vi står i den værste
krise i SAS' historie hvor vi hverken ved hvad fremtiden brin-
ger, eller om vi er købt eller solgt. Er folk blot ligeglade? 

KUN 46% havde stemt til CAU valget. Er de andre 54% bare
ligeglade med hvem der sidder i bestyrelsen i den forening,
der skal varetage deres interesser og fremtid i SAS? 

72% af styrken er kvinder og 28% er mænd. Fordelingen ved
generalforsamlingen var den stik modsatte. 

Kun ca. 1/3 del af korpset var ude at flyve og mange andre
bor måske langt væk eller har nogle ting som er vigtige, men
i så fald kan man gøre sin indflydelse gældende med en fuld-
magt (dem var der vist blot 2 af). Vi burde kunne samle

mere end 5% af styrken i en krisesituation. Hvis alt var fryd
og gammen kunne jeg sagtens forstå det lave fremmøde,
men SAS (og os) befinder sig i den værste krise nogensinde,
og vi kan kun spå om, hvad fremtiden vil bringe.

Hvis SAS får de sparekrav igennem som er stillet til CC, kan
vi lige så godt se os om efter en anden arbejdsplads. I så fald
tror jeg, at SAS skal være tilfreds med en kundetilfredshed
på over 50 (den er pt. 64). De sparekrav der er blevet stillet
er så groteske, at det mest minder om en dårlig joke, men er
det kun 70 fremmødte (og endnu mindre ved afstemningen)
der skal tage stilling til dette og vedtage fremtidsplanerne for
mere end 1.500 kollegaer? 

Til dem der endnu ikke er medlem af CAU - se at få meldt jer
ind! Også de unge vikarer - CAU er også for jer. Samlet står
vi bedre. Til resten kan jeg kun opfordre til lidt større enga-
gement i fremtiden - hvis vi altså har en
fremtid! 

A/P Christian H. Petersen 2-6015
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Kære kolleger,

I marts 2003 indkaldte Hakon Holm og Helga Neumann
Bay til åbningsmøde i CAU's lokaler om en pensionistklub.
Flere modeller/forslag blev fremlagt, og de fremmødte blev
enige om følgende:

- navnet blev "C/A Senior Club"

- at den skulle være for alle pensionerede C/A - A/H, A/S
som A/P 

- at der ikke skulle være fast medlemsskab, intet fast kontin-
gent og ingen mødepligt

Vi ses til forskellige arrangementr ca. én gang om måneden
(dog ej i juli), hvor vi hygger os med efterfølgende fro-
kost/lunch.

I september holder vi "kaffe-mik" med planlægning af kom-
mende sæson, hvor alle er velkomne med forslag.

Har du lyst til at møde "gamle" kolleger og deltage i et eller
flere af vore arrangementer, tilmelder du dig til den person,
der står anført som arrangør.

På CAU’s hjemmeside www.cau.dk er der et link til
Seniorclubben, hvor du kan se diverse arrangementer frem i
tiden.

Velkommen!

Med venlig hilsen
Helga Neumann Bay

Information fra Seniorclubben
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CAU byder følgende nye medlem velkommen 
pr. 1. november og 1. december 2008 
2-6731 Anja Valentiner
2-9208 Ann Lindell
2-4917 Leif Ödman



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.
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ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.  
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