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Dette er et spørgsmål som vi ikke så sjældent 
bliver stillet i CAU, når medlemmer kontakter 
os, for at søge råd og vejledning i forhold til gæl-
dende regler og aftaler.  I visse tilfælde er svaret 
heldigvis eller beklageligvis, alt afhængig af 
hvorledes man vælger at anskue det, et bekræf-
tende nej. Heldigvis, fordi det trods alt viser sig, 
at vores overenskomst stadig på visse områder 
formår at dæmme op for diverse uhensigts-
mæssigheder i forbindelse med tjenestegøring. 
Beklageligvis, fordi der trods den foreliggende 
kollektivaftale alligevel forekommer ikke så få 
eksempler på omdisponeringer, standbyudkald 
m.m., som strider imod denne aftale. Mindst 
ligeså beklageligt er imidlertid nok de tilfælde, 
hvor man, hvor lidt man end måtte ønske det, 
må svare bekræftende på spørgsmålet om, 
hvorvidt dette er i overensstemmelse med kol-
lektivaftalen. Ingen kan være uenig i, at over-
enskomsten for kabinepersonalet i SAS gennem 
de seneste år har været under gevaldigt pres. De 
gentagne besparelsesforhandlinger har i dén 
grad sat deres tydelige præg på den nuværende 
overenskomstaftale. Vi er imidlertid stadig i 
besiddelse af en kollektivaftale, som på sine om-
råder begrænser de ganske urimelige arbejds-/
hviletidsbestemmelser der eksisterer i myndig-
hedsbestemmelsernes Subpart Q BL 5-18. I dette 
nummer af Caution, bringer vi en artikel i form 
af en medlemsmeddelelse fra Pilotforeningen, i 
hvilken der blandt andet fremdrages eksempler 
på de yderligere forringelser man fra EASA (det 
Europæiske Flyvesikkerhedsagentur) påtænker 
at indføre i den nærmeste fremtid. Det er, som 
det påpeges i meddelelsen, foruroligende læs-
ning. Vi skal som ansatte i kabinen være glade 
for, at vi stadig er i besiddelse af en forholdsvis 
begrænsende aftale, men vi bør ikke være til-

fredse. Konsekvenserne af de senere års for-
ringelser i kollektivaftalen er efterhånden blevet 
ganske tydelige. Skal man ganske løst konklude-
re på baggrund af en række af de tilbagemeldin-
ger CAU modtager fra medlemmerne, kommer 
konsekvenserne til udtryk i form af aftagende 
trivsel, forringet arbejdsmiljø, øget bekymring 
for nedslidning etc. Alt sammen eksempler, som 
stemmer umådelig dårligt overens med tidens 
øgede fokus på fastholdelse af arbejdskraft 
og øgning af tilbagetrækningsalderen. Der er 
utvivlsomt plads til forbedringer i den eksiste-
rende overenskomstaftale. For at kunne danne 
os et fyldestgørende indtryk af, hvilke områder 
vi som fagforening fremadrettet bør prioritere 
og fokusere på, har CAU taget en række tiltag. 
Blandt andet er der taget initiativ til dannelsen 
af en arbejdsgruppe, som udover repræsen-
tanter fra bestyrelsen, udgøres af en række 
engagerede medlemmer, med det formål, at få 
belyst og defineret begrebet arbejdsbelastning 
nærmere. Tanken er, at vi med resultatet af en 
sådan øvelse, vil se os bedre i stand til at arbejde 
for at opnå en jævnere fordeling af arbejdsbe-
lastningen blandt CC. Som mange nok allerede 
har bemærket, har CAU i disse dage udsendt 
en medlemsundersøgelse. En sådan undersø-
gelse er et umådeligt vigtigt arbejdsredskab for 
bestyrelsen, og en unik mulighed for medlem-
merne for at tilkendegive, hvilke fokusområder 
de mener bestyrelsen bør prioritere i fremtiden 
og ikke mindst ved næste års overenskomst-
forhandlinger. Jeg vil opfordre alle medlem-
mer til at afse tid til at besvare spørgsmålene i 
medlemsundersøgelsen. Jo flere besvarelser, des 
bedre og mere nuanceret arbejdsgrundlag vil vi 
kunne opnå. 

En ny mand har taget styringen på broen hos 
SAS, men spørgsmålet er, om han er fører på 
et strømlinet vellastet fragtskib eller på en 
skrantende supertanker? Det vender vi tilbage 
til. Lad os først byde vores nye koncernchef 
Rickard Gustafson oprigtigt velkommen. 

Da den nye chefs navn blev kundgjort tilbage 
i september, var CAU en af de første til at 
udtrykke tilfredshed med den nye mand på 
posten. Det gjorde vi selvfølgelig ikke så lidt 
på forventet efterbevilling, da vi jo dybest 
set ikke kan have en mening om en ny leder 
af SAS på andet end det eventuelle plan. 
Men alene ud fra et særdeles fornemt og ikke 
mindst internationalt CV, plus det faktum, at 
den nye chef har mere af sin karriere foran 
sig end bag sig, mener vi at kunne tillade os 
at forvente, at vi har noget bedre i sigte end 
det, som vi kommer fra. Ikke et ondt ord om 
Gustafsons forgænger, som utvivlsomt har 
måttet arbejde under meget svære vilkår, men 
i forhold til medarbejderne, står det allerede 
efter kort tid klart, at vi med Rickard Gustaf-
son har at gøre med en chef, der vil være i 
stand til at virke sammen med medarbejder-
ne, i stedet for i mod dem. 

Det er i hvert fald os bekendt oplevelsen hos 
de fleste af de faglige repræsentanter, der nu 
har haft mulighed for at møde virksomhedens 
nye øverste chef. Hvor man tidligere i mødet 
med ledelsen under tiden godt kunne sidde 
tilbage med følelsen af at være udsat for væk-
kelsesprædikener og pyramidespilssalgstaler, 
så ser det ud til, at vi nu får en ledelsesstil, der 
bygger på klare personlige solide værdier, 
ærlige udmeldinger, lydhørhed og respekt 
over for medarbejderne, og klarsyn. Det er 
min personlige forventning, at det fremover 
vil blive meget mere klart for de ansatte og 
alle andre, hvor SAS befinder sig, og hvor vi er 
på vej hen. I hvert fald, hvis denne nye mand 
får magt, som han har agt. Alene dét er et 
gigantisk skridt i den rigtige retning. Der er 
ingen tvivl om, at der givetvis nok skal komme 
tidspunkter, hvor vi heller ikke er enige med 
den nye koncernchef i hans syn på verden, 
men det ser vi frem til med sindsro. Vi har en 
forventning om, at det vil ske på et grundlag 
af gensidig forståelse og respekt. 

Men hvad er det så for en virksomhed, som 
Rickard Gustafson har overtaget ledelsen af, 
og hvordan er dens tilstand. Ja, hvis vi skal 

Kan jeg virkelig det i henhold til overenskomsten? Ny chef – anden kultur, samme virkelighed?

L E D E R F O R M A N D E N

Af Mikkel R. Hansen Af Jakob Esposito  
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tage den kommunikation som firmaets kom-
munikationsafdelinger leverer til offentlig-
heden, så er det en virksomhed i fremdrift og 
udvikling. Flere kunder i biksen, forestående 
ekspansion, og når diverse bøder og erstat-
ningskrav er betalt, vil der også komme lidt 
mønt i kassen. Men er det også dækkende for 
den virkelighed, vi som ansatte møder i det 
daglige? Ikke umiddelbart. Her efterlades vi i 
højere grad med oplevelsen af en virksomhed 
under stilstand og afvikling. Gennem nu snart 
et år har man maltrakteret virksomhedsor-
ganisation med undernormeringer hos vitale 
dele af de operative afdelinger i virksomhe-
den. Vi har i et tidligere nummer af CAUTION 
allerede givet konkrete eksempler herpå. For 
få ansatte hos planning betyder, at der plan-
lægges uden kvalificering med både ”fejlskud” 
og et ringe arbejdsmiljø til følge. For få an-
satte CC medfører, at man chancer den så me-
get på ressourcerne, at man ikke kan afvikle 
trafikken, uden at man helt bevidst og doku-
menteret bryder overenskomsten. Resultatet 
kender vi alt for godt: En ond spiral af højere 
sygefravær og nedslidning af medarbejderne. 

Det kan meget vel være, at man sparer lidt på 
et par ansatte her og nu på bundlinjen, men 
denne tilstand er udtryk for et kortsyn, der 
ikke er til gavn for virksomheden på bare den 
lidt længere bane. Vi er nødt til at have en or-
ganisation i SAS, med det rette antal ansatte, 
på de rette steder, således at opgaverne løftes, 
i stedet for at blive omgået. 

Medarbejderne er skibets motor, virksomhe-
dens drivkraft, og opgave nummer et for den 
nye koncernchef, bliver således at få arbejds-
glæden og optimismen tilbage hos os alle. 
Derfor skal han få den personalemæssige side 
af virksomheden tilbage på sporet, få HR-
afdelingerne til at være andet end et reaktio-
nært skelet af administration, og ikke mindst 
sørge for at indgåede aftaler overholdes. Det 
har vi en berettiget forventning om vil ske, 
lige som vi tager for givet, at ledelsens lang-
strakte ”krig”, hvor der er blevet ivrigt skudt 
løs på medarbejderne, nu er slut.    

Velkommen til og god arbejdslyst!

Vill börja med att hälsa vår nya chef, Rickard 
Gustafsson välkommen till SAS.

Det blev ingen mjukstart av 2011, jordbäv-
ningar, risk för katastrofalt utsläpp av radio-
aktiv strålning, uppror i oljeproducerande 
länder och risk för inbördeskrig.

Enligt plan har CAU startat upp arbetet inför 
förhandlingarna 2012. Vi har haft ett möte till-
sammans med flera kollegor ute på linjerna. 
Arbetsgruppen försöker finna och samman-
ställa problemformuleringar, formuleringar 
som förklara varför vår arbetssituation är mer 
arbetsbelastande än tidigare år. 

CAU har dessutom lagt det sista arbetet vid 
en ny medlemsundersökning. Resultat av 
undersökningen kommer också att vara en del 
av CAU´s grundmaterial till förhandlingarna 
2012. 

Samtidigt som vi planerar framtida förhand-
lingar, arbetar vi även med ”brandsläcknings” 
verksamhet. Världens naturkatastrofer skapar 
extraordinära flygturer till Japan och evaku-
eringsflygningar från Japan via Bangkok. CAU 
har varit flexibla, men inte släppt på moral-
perspektivet. 

Dock menar CAU att man inte ska göra avsteg 
från SUP Q. Ett avsteg från begränsande 
regler kan vara berättigade om man räddar 
människors liv. CAU är mycket kritisk till de 
Skandinaviska myndigheterna, kritisk för att 
de ger dispens från SUP Q begränsningar för 
en helt vanlig SAS flygning mellan Bangkok 
och Köpenhamn.

Kundfokus
Vi har återigen blivit påminda om att vi har 
en stor viktig uppgift framför oss. Vi måste få 
de grundläggande och de basala kunskaperna 
att genomsyra hela SAS om ”service and 
simplicity”. Det är våra produkter vi säljer till 
våra kunder som ger oss pengar. Våra kunder 

måste få den produkt som de köper. Vi som 
arbetar i kabin måste vara rätt till antal för att 
ge den service som kunden förväntar sig. Hur 
stora kris det än är i en del av världen, ska inte 
våra kunder drabbas för att SAS inte lyckas 
hålla rätt antal crew för att bemanna en nor-
mal schemalagd tur. 

Ledningen måste se mer på procedurer med 
kundens ögon, och inte enbart på siffror, för 
att skapa produkter som behåller kunder och 
skapar en tillväxt i företaget. 

Stolthet 
Vi har varit ett företag med den lojalaste och 
stoltaste medarbetargrupp, som du kunde 
finna i Skandinavien. Idag har vi skapat si-
tuationer och avtal som medarbetare inte ens 
törs nämna med ord för sin närmaste granne 
eller vän. 

Förändring … 

F O R M A N D E N B E S T Y R E L S E N

Af Anna-Lena Gustafsson 
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Exempel: 
• Deltidsavtal: Flygvärdinnan Anne arbetar 

deltid, men tvingas arbetar fulltid över 
sommaren på deltidslön. Erbjuds att önska, 
när de inarbetade lediga dagar under 
vinterhalvåret ska läggas ut. Anne räknar 
inte med att få sina önskningar uppfyllda, 
utan räknar att få tvångs utlagda ledighet i 
november och januari. 

• Vikarieavtalet: Vi har medarbetare i SAS 
som har arbetat i 5 år och inte fått en krona 
inbetald i pension. Våra vikarier har sämre 
lön än någon annan dansk som arbetar 
helger. Danska flygande vikarierna är SAS 
enda medarbetargrupp som inte får en 
pensionsinbetalning eller några andra so-
ciala garantier, som en normal Skandina-
visk medarbetare har. Vad finns det sociala 
ansvaret i företaget? 

CAU och SAS måste städa bort avtal som vi 
inte är stolta av och som gör att medarbetare 
skäms för sin situation i SAS. Det finns många 
lösningar på problem, som kan skapa arbets-
glädje, stolthet och ger oss extra energi, så att 
vi klarar av vårt tuffa arbetsliv.   

Code of Conduct
Jag vill slå ett slag för en gemensam värde-
grund för alla medarbetare enligt Code of 
Conduct.  

• Hög moral kostar inte pengar
• Börja i botten, det kommer automatiskt att 

prägla resten av företaget
• Det räcker inte att ledningen är nöjd

PAL Skat
En PAL Skat fritagelse från danska Skat är 
gällande tills ditt boende eller ditt arbetsför-
hållande ändras. Spar originalet på fritagelse-
beviset från danska Skat.

Förhållande som kan ändra sig menas att du 
exempelvis flyttar från Sverige till Danmark.

ÄNTLIGEN TAXI från Sverige till Danmark
Det finns ett avtal med STULIM (Sturups 
Limousine service) som ger svenskboende 
kabin anställda möjlighet att använda taxi-
transport till Kastrup. Taxitransport får man 
vid små marginaler mellan uppringning och 
checkin vid SB tjänst. Det är trafikvakten som 
tar kontakt med STULIM

Vårat avtal säger;

Ved standby udkald 180 minutter eller min-
dre før planlagt afgangstid har CC ret til ét af 
følgende:

a) Transport - enkelrejse - med taxa fra hjem-
met til basen; op til 80 kilometer 

eller

b) Kørselsgodtgørelse for rejse i egen bil tur/
retur; op til totalt 160 kilometer. Beløbet 
beregnes efter Statens takst for kørsels-
godtgørelse.

Öresundsinformation

B E S T Y R E L S E N I N F O
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Et af de største jordskælv i historien ramte Ja-
pan den 11. marts. Jordskælvet blev efterfulgt 
af hundredvis af efterskælv og en tsunami, 
som skyllede alt på sin vej væk. Problemerne 
blev ikke mindre af, at atomkraftværker blev 
ramt, og i skrivende stund er situationen om-
kring værkerne stadig meget alvorlige.

Japan er jo et land, som meget ofte rammes af 
jordskælv og har igennem årene opbygget en 
stor viden, som i dag bruges for at minimere 
konsekvenserne, når jordskælvene kommer.
I SAS har vi igennem årene oplevet konse-
kvenser af naturkatastrofer og krige rundt 
omkring i verden. Så desværre burde der være 
den fornødne viden i SAS om sådanne situa-
tioner.  En viden, som naturligvis skal bruges 
til at være så godt forberedt som muligt, til 
enhver krisesituation.

Når vi ser på håndteringen af den meget 
alvorlige situation i Japan, så ser det fra CAU’s 
side ikke ud til, at man bruger den viden som 
burde være i organisationen. Eller også er der 
efterhånden skiftet så godt og grundigt ud i 
organisationen, at den ikke findes længere.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at CAU 
stiller sig meget kritisk til SAS’ håndtering af 
situationen. CAU har mere eller mindre kun 
kunnet se på fra sidelinjen. Informationen 
fra SAS har været sporadisk, og CAU har ikke 
været involveret i løsninger, endsige haft 
mulighed for at komme med erfaring og ideer 
i processen.  Der har været endnu længere 
mellem informationen til CC, og som oftest 
gemmer SAS sig bag udtalelser fra eksperter 
og myndigheder, uden at fortælle, hvem disse 
eksperter og myndigheder er, og uden at for-
klare, hvad det er de siger.

Respekt for at situationen i Japan igennem de 
sidste 14 dage har udviklet sig fra time til time. 
Men ingen respekt for, at SAS, som det ser ud, 
tager hovsabeslutninger, er meget sparsom 
med information og sender CC ud i verden, 
uden egentlig at vide om der er behov for det.

Ej heller kan vi have respekt for, at SAS tillader 
sig at søge dispensationer hos myndighe-
derne, uden tanke på kabinebesætningen, 
og lige så lidt respekt for en myndighed, som 
imøde kommer SAS’ ønske. Det er for CAU 
ubegribe ligt, at man kan tænke tanken, at det 
på langlinjeflyvninger er OK, at kun 3 aktive CC 
er nok for gennemførslen af flyvningerne. Det 
betyder, at hvor myndighederne normalt står 
meget fast på, at hver station altid skal være 
bemandet, d.v.s. minimum 6 på vagt hele ti-
den, af sikkerhedshensyn, kunne man på disse 
flyvninger nøjes med 3. Når man så samtidig 
får dispensation for arbejdstiden, så man kan 
gå til 15 timer, ja så hænger tingene bare ikke 
sammen, og så lyder det hult når SAS siger, at 
man først og fremmest tager hensyn til sine 
ansatte!

At sende blot 12 CC til Bangkok for 2 plan-
lagte evakueringsflyvninger den 17. marts er 
respektløst. Denne dag havde man ca. 200 
tilkendegivelser fra CC i OSL, STO og CPH, 
om at de ville hjælpe, og derfor var det efter 
vores opfattelse ikke nødvendigt, at søge disse 
hovedløse dispensationer fra myndighederne 
i første omgang, og derefter hos CAU. Og med 
den baggrund må vi konkludere, at hensynet 
til cabin crew ikke har været det, som stod 
øverst på agendaen. 

Lige nu ser det ud til, at man er tilbage til 
ordinære flyvninger mellem København og 
Tokyo, dog med et reduceret antal frekvenser, 
og det betyder også, at diverse dispensationer 
heldigvis bortfalder. 

Tilbage står vores forhåbning om, at SAS har 
taget viden til sig i denne proces, så vi frem-
over undgår hovsaløsninger. At SAS fremover 
involverer de faglige organisationer og sikrer 
et fornuftigt informationsniveau til sine an-
satte.

Bestyrelsen

CAU er en kompleks organisation der består af 
en masse elementer. Vi er hovedorganisation for 
de dansk basserede CC og har dermed forhand-
lingsretten på vores overenskomst som det 
overordnede! Derudover består foreningen af en 
mængde arbejdsgrupper der kigger på problem-
stillinger og tiltag, der har betydning for cabin 
crew. Alt fra ferie, arbejdsbelastning, økonomi 
og ikke mindst et omfattende internationalt 
arbejde. Noget mere jordnært er rollen vi besid-
der i vores egenskab af tillidsmænd. Her kommer 
socialudvalget ind som en væsentlig medspiller. 
I dag består socialudvalget af Lise Wanner, Char-
lotte Halvorsen og Jørn Fink.

I socialudvalget beskæftiger vi os med person-
sager, det vil sige alt der ikke umiddelbart er 
omfattet af vores overenskomst. Herunder ligger 
arbejdsskadesager, sygdom og andre sager, der 
kan have en indvirkning på dit privatliv og ar-
bejdsliv. Personsager kan være meget ømtålelige 
og overordnet kan det siges, at problemstillinger 
er individuelle og naturligt også bliver behandlet 
som sådan. CAU har et stort netværk at trække 
på ved problemstillinger vi ikke selv finder 
forsvarlige at håndtere, hvilket gør at vi altid har 
eksterne kompetencer at trække på for at sørge 
for at alle sager bliver håndteret efter bedste 
evne. Det skal understreges, at CAU er omfattet 
af tavshedspligt i disse sager. 

Der har i længere tid været fokus på sygdomsfra-
vær i SAS, hvilket har medført en ikke ubetydelig 
mødeaktivitet mellem den lokale ledelse og vores 
medlemmer. Retningslinjerne inden for sygdoms-
opfølgning er meget firkantet, 20 fraværsdage, 
eller fem fraværsperioder på et år, er det der giver 
udslaget for en sygdomsopfølgningssamtale, 
og det næsten uanset hvad årsagen er. Det kan 
diskuteres om disse retningslinjer er relevante 
eller om der burde være en mere individuel form, 
noget CAU naturligvis har bragt op over for SAS, 
men som udgangspunkt har SAS ønsket at lave en 
ensartet tilgang til disse samtaler. Som udgangs-
punkt er disse samtaler af en karakter af omsorg, 
og skal også ses som en sådan, uanset hvor ube-

hagelig man kan opfatte det. En arbejdsgiver har 
naturligvis en forventning om at deres ansatte er 
arbejdsdygtige og har en interesse i at de ansatte 
ikke er syge, men ved samtidig, at det er uundgå-
eligt at medarbejdere bliver syge fra tid til anden. 
Der er mange der udtrykker frustration over disse 
samtaler når det omhandler almindelige syg-
domsforhold, som SAS er bekendt med. Vi skal 
understrege, at ”er man syg, er man syg” og skal 
derfor naturligvis være sygemeldt. Vores arbejds-
område – miljø - giver selvsagt også udfordring i 
forhold til sygdomme der godt kunne håndteres 
på et ”normalt” arbejde. Når det så er sagt vil vi 
også gøre opmærksom på, at disse omsorgssam-
taler har medført at SAS har opfanget ansatte der 
har døjet med problemstillinger med et behov for 
specielle hensyn eller behandling, hvor SAS har 
stillet sig til rådighed for at få disse problemstil-
linger løst til gavn for den ansatte og arbejdsgiver. 
Her har SAS og CAU et rigtig godt samarbejde.   

Der findes en helt defineret behandlingsgang af 
sygdomsopfølgningssamtaler. Disse samtaler er 
ikke noget vi som ansatte skal frygte, men se som 
en dialog mellem arbejdstager og arbejdsgiver 
med henblik på at løse en evt. problemstilling. Ved 
gentagende indkaldelse, vil SAS på et tidspunkt 
indkalde til et møde med ret til bisidder (SAS hen-
stiller til at man tager en person med til mødet). 
Dette betyder en skærpelse af mødets karakter og 
vi vil opfordre alle, der bliver indkaldt ”med ret til 
bisidder”, at medtage en bisidder fra CAU! 

Sygdomsopfølgning er kommet for at blive, og 
CAU glæder sig over de problemer der bliver 
opfanget ved disse, men stiller naturligvis også 
spørgsmål ved at vores medlemmer føler sig 
truet til at komme på arbejde selvom de er syge, 
vi kan ikke understrege nok, at ”er man syg, er 
man syg” og må derfor blive hjemme. Luftfarts-
lovgivningen og luftfartsmedicinere er også 
meget utvetydige i disse spørgsmål, det handler 
om flysikkerhed og almen sundhed. Vores ar-
bejdsmiljø er så specielt, at sygdom er meget lidt 
foreneligt med vores profession.

SocialudvalgetJordskælv i Japan

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

 Af Socialudvalget: 

Jørn Fink,   

Charlotte Halvorsen 

og Lise Wanner
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Med udgangspunkt i vores seneste overens-
komst, SAS’ samt luftfartsbranchens krise 
er vi en mindre gruppe af medlemmer med 
interesse i arbejdsbelastningen iblandt os, og 
en jævnere fordeling af denne, som har sat 
sig sammen med bestyrelsesmedlemmer af 
CAU. Efter en heftig debat og efterfølgende 
brainstorming omkring arbejdsbelastningen, 
viser det med tydelighed at ujævn fordeling 
og andre områder træder tydeligt frem f.eks. 
lange dag, standby, minimum crew, mealstop 
og indflydelse på schedule. 

På dagen har vi indset at det er et stort og 
komplekst område, og derfor vil vi samles 
igen i maj måned med henblik på at finde 
løsningsmuligheder. Samtidigt med at denne 
arbejdsgruppe er i gang, sender CAU en 
medlemsundersøgelse ud og for at kunne få 
så mange inputs fra Jer, vil vi gerne opfordre 
Jer til at tage tiden til at udfylde medlemsun-
dersøgelsen. Resultatet af denne undersøgelse 
skulle gerne give os og bestyrelsen indikatio-
ner om hvilke områder der bør prioriteres i 
fremtiden.

Hvad er fatique?
• Du mangler fokus 
• Du er træt
• Du opfatter ikke ting omkring dig
• Du får tunnelsyn
• Du falder i søvn
• Du laver fejl
• Du glemmer
 
Hvad kan årsagen være?
• Mangel på søvn 
• Hård schedulering

• Manglende mad
• Stress
 
Har du rapporteret fatique?  
•  Husk der er NO PUNITY ved rapportering
• Husk at rapportering er et redskab til at lave 

ændringer
 
Mød op på temaugen (uge 14 og 15) og lad os 
få en dialog.

Arbejdsbelastningen i SAS

Temauge om fatique … kom og hør mere

I N F O M I R

 Af Lene Andersen, 

Clarisse Hellstern,

Jørn Paulsen og

 Bo Skov Larsen

En APV blev gennemført for at se effekten på 
arbejdsmiljøet ved en reducering fra 10 CC til 9 
CC på langruterne. SAS og MiR (CPH-STO-OSL) 
har i tæt samarbejde udarbejdet et serviceop-
læg som tager højde for reduceringen af CC.  

Dette var hvad der blev foreslået fra SAS:

1. Forms i gate, stationspersonale uddeler
2. Salg tages evt. bort eller ændres
3. Store bakker M class
4. Koldt brød på bakken (Y+M class)
5. Kaffe/te en gang
6. Vandflasker i stolelommen placeret af 

cleaning
7. Comfort kit og headphone i stolelommen Y 

+ M class, placeret af cleaning
8. Avec bestilles samtidig med drinksserve-

ring i M/C class eller på RQ
9. Ingen aktiv avec i M class
10. Ikke separat indsamling af bakker i Y class
11. Kombineret cocktail/ mealbev i Y + M class

Dette er virkelighedens serviceoplæg med 9 CC 
- anno 2011 - på EWR, IAD, ORD, BKK. Det der 
er markeret med RØD skrift er kommet tilbage 
som vores arbejdsopgaver…

1. Forms on board
2. Salg med målsætning
3. Store bakker M class
4. Koldt brød på bakken 1. servering. OBS! 

Varmt brød ved morgenmad Y class EWR, 
IAD og ORD  

5. Og nu BKK både Y og M class med varmt 
brød ved morgenmad

6. Kaffe /te en gang men pax spørger ofte om 
påfyldning

7. Og nu mealbox på BKK til morgenmad 
samt varmt brød til Y og store kopper

8. Vandflasker i stolelommen placeret af 
cleaning

9. Comfort kits og headphones i stolelommen 
Y+ M class 

10. Avec bestilles samtidig med drinkservering
11. Avec som request i Y class
12. Kombineret cocktail/mealbev I Y + M class
13. Hot towels I hele kabinen ved wakeup 
14. Salg af snacks og slik på EWR, IAD,ORD
15. Ingen aktiv movie snacks

Vi lader billedet stå et øjeblik!!!

I 2008 valgte SAS at ændre på bemandingen på 
langruter
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DALPA
Danish Air Line Pilots Association
Medlemsinformation

Ny Fælleseuropæisk Arbejdstidslovgivning 
på vej – det kan blive værre endnu
De europæiske piloter arbejder i dag under 
en lovgivning vedr. arbejdstidsregulering, der 
er helt utilstrækkelig. Og med det udspil til 
justeringer, som EASA (det Europæiske Flyve-
sikkerhedsagentur) lige nu har sendt i høring, 
kan det blive værre endnu. 

Da de nye fælleseuropæiske arbejdstidsregler, 
Subpart Q var under udarbejdelse udtalte de 
danske myndigheder, SLV gentagne gange, at 
de danske arbejdstidsregler (BL 5-17) ikke skul-
le forringes. Det var man sikret mod gennem 
den såkaldte ”non-regression clause”, retten 
til nationale særregler, i de tilfælde, hvor en 
stat allerede havde en velafprøvet lovgivning 
med en større grad af fatigue-beskyttelse.

I skærende kontrast til tidligere udtalelser 
valgte de skandinaviske luftfartsmyndighe-
der - trods pilotforeningernes indsigelser - at 
indføre Subpart Q stort set i deres helhed den 
1. juli 2008. Subpart Q er en arbejdstidsregule-
ring, hvis begrænsninger er kommet til verden 
som et resultat af politiske kompromisser – 
helt uden skelen til medicinsk og videnskabe-
lig forskning relateret til pilot fatigue.
Stik imod al fornuft implementeredes Sub-
part Q, hvorefter EASA udvalgte en gruppe af 
Europa´s mest prominente fatigue-eksperter 
til efterfølgende gennem besvarelse af et 
antal spørgsmål at evaluere tilstrækkelig-
heden i den allerede vedtagne lovgivning. 
Som bekendt var eksperternes anbefalinger i 
flere tilfælde betydeligt mere restriktive end 
grænserne i Subpart Q. Eksempelvis anbefales 
13 timer som max. begrænsning på en Flight 
Duty Period og 10 timer, når der er tale om 

nattjeneste uden forstærket crew. Efter nu i 
et år at have arbejdet på justeringer af lovgiv-
ningen har EASA sendt forslag til ny lovgiv-
ning i høring.

Forslaget kommer efter en periode med mas-
siv lobbying fra de europæiske luftfartsselska-
bers interesseorganisation, AEA (Association 
of European Airlines), som ikke har skyet 
nogen midler for at miskreditere hverken 
fatigue-eksperternes anbefalinger eller disses 
troværdighed.

ECA, de europæiske erhvervspiloters sammen-
slutning – der aldrig har krævet andet, end at 
den fælles lovgivning baseres på og rettes ind 
efter solide, videnskabelige vidnesbyrd – er 
således under debatten blevet anklaget for at 
sammenblande sociale og flyvesikkerheds-
mæssige forhold og for kun at have som mål, 
at piloterne skal arbejde mindre. Nu er for-
slaget til justering af arbejdstidsreglerne som 
nævnt færdigt og sendt i høring – og det er 
foruroligende læsning!

De nugældende regler, Subpart Q tilsidesætter 
resultaterne fra videnskabelige studier, og de 
overskrider absolutte grænser, som anbefales 
af træthedsforskere. Står det til EASA, skal 
grænserne nu udvides yderligere.

Det står i skærende kontrast til såvel EASA´s 
egne policies for udvikling af fatigue-lovgiv-
ning som til den lovgivning, som nu er frem-
sat i USA af luftfartsadministrationen, FAA.
I USA er det besluttet, at fatigue-lovgivning 
– helt i overensstemmelse med ICAO´s 
anbefalinger - skal baseres på resultaterne 
af videnskabelig forskning, og det er præcist 
det, som nu ses i forslagene til ny, amerikansk 
lovgivning. Den amerikanske lovgivning 
kommer på baggrund af et arbejde, udført af 
en arbejdsgruppe, som blev nedsat kort efter 
det fatale Colgan Air havari i Buffalo i februar 
2009, hvor pilot fatigue blev vurderet som en 
medvirkende årsag til havariet. 

I Europa går man den stik modsatte vej – til-
sidesætter videnskabelige data og eksperter-
nes anbefalinger og øger i stedet den mulige 
arbejdsbelastning.

Et eksempel:
Eksperterne anbefaler max. 10 timers nattje-
neste, hvor antallet af på hinanden følgende 
tjenester skal begrænses. 

Den nye US-lovgivning foreslår max. 9 timers 
nattjeneste, max. 3 nætter i træk (v. c/i kl. 
0000). 

Den nye EU-lovgivning foreslår max. 12 timers 
nattjeneste, 7 nætter i træk (v. c/i kl. 0000)

På samme måde vil den maksimale dagtjene-
stegøring øges i det nye, europæiske forslag.

Forslaget til justering af arbejdstidsreglerne er 
intet mindre end uansvarligt; det er resultatet 
af et umodent arbejde og bør trækkes tilbage.

Ovennævnte ræsonnementer og konklusion 
var de centrale elementer i DALPA´s besked 
til Trafikstyrelsen, da vi i går var indbudt til et 
møde for at redegøre for vores syn på forsla-
get til ny lovgivning.

Herudover understregede vi betydningen 
af, at lovgiverne netop nu lever op til deres 
ansvar og kridter den bane, herunder arbejds-
tidsregler, som kampen mellem luftfartssel-
skaberne udkæmpes på, forsvarligt op.
Hvor mange selskaber tidligere havde kollek-
tivaftaler, som gav en bedre fatigue beskyt-
telse end lovgivningen, så er konkurrencen 
mellem de økonomisk lidende luftfartsselska-
ber i dag så hård, at alle pilotgrupper presses 
mod laveste fællesnævner – myndighedsbe-
stemmelserne. Derfor er det helt afgørende, 
at denne ramme er flyvesikkerhedsmæssig 
forsvarlig – for alle piloter arbejder i dag efter 

aftaler, som delvis eller 100% er ud til lovgiv-
ningens kant. 

På mødet takkede vi nej til at indgå i et sam-
arbejde med arbejdsgiversiden, luftfartsbran-
chen i Danmark omkring en fælles indstilling 
til Trafikstyrelsen og Transportministeren.
Pilotgrupperne har nu i over to år tjeneste-
gjort helt eller delvist ud til rammerne af Sub-
part Q, og det er vores klare indtryk, at pilot 
fatigue og nedslidning er et problem, som er 
vokset markant med Subpart Q. Udviklingen 
må vendes nu, og det er ikke et spørgsmål om 
blot at undlade at implementere en ny, endnu 
mere uansvarlig lovgivning. Det drejer sig 
om at finde tilbage til fast grund, at genfinde 
forsvarlige ydre rammer.

Vi fremførte, at vi anså den hidtidige udvik-
ling i fatigue-lovgivningen samenholdt med 
forslaget til ny lovgivning for så graverende, 
at vi ønsker vore bekymringer og anbefalinger 
viderebragt ”ufortyndet”.

Det var i øvrigt ikke vort indtryk, at vi i Trafik-
styrelsen mødte større uenighed i opfattelsen 
af det nye lovforslag.

Lovforslaget er i høring indtil 20. marts, og 
DALPA har naturligvis til hensigt at fremsætte 
vore synspunkter skriftligt inden høringspe-
riodens udløb.

Vi ønsker både at gøre de danske politikere 
såvel som EASA opmærksomme på de forhold 
omkring lovgivningen, som vi anser for flyve-
sikkerhedsmæssigt uansvarlige.

CAU er 100 % enige i de synspunkter, som 
DPF igennem deres fælles organisation 
DALPA fremfører, og CAU kommer ligeledes 
via CUD, at fremfører vores synspunkter til 
EASA i den høring som er udsendt.

Bestyrelsen

Ny Subpart Q på vej - det kan blive værre

I N F O I N F O

Sakset 

fra udsendt 

medlems-

meddelelse på 

pilotsiden
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I N F O B E S T Y R E L S E N

ITF readies support for BA cabin crew
18 March 2011
The ITF today issued an action alert to its 275 
member aviation unions worldwide asking 
them to make ready to support the British 
Airways cabin crew now balloting on possible 
industrial action.

Sent by ITF general secretary David Cockroft, 
the alert states:
‘The ongoing British Airways dispute is ente-
ring a new stage and we are calling on ITF-af-
filiated aviation unions to be ready to support 
the Unite union should it embark on further 
industrial action from April onwards.
As you know the dispute began over the 
airline’s then CEO Willie Walsh’s unilateral 
decision to reduce onboard staff numbers, 
but is now focused on actions taken against 
some of those who took strike action last year 
– including, Unite reports, sackings and the 
suspension of its representatives and other 
cabin crew members, the removal of emplo-
yee benefits, and the undermining of collec-
tive bargaining machinery and agreements 
negotiated with the union.

Unite is currently balloting its around 10,000 
cabin crew members at British Airways, with 

the results expected on March 28th. If the vote 
is for further strike action – and it appears 
very likely that it will be – then such action 
could be taken from the 4th or 5th of April.
Agreement has been within reach several 
times during this dispute, but resolution ap-
peared to founder on BA CEO Willie Walsh’s 
intransigence. Unite believes that the new CEO 
is more committed to finding a negotiated so-
lution.  Unite will be relying on support from 
other unions to persuade the airline back to 
the negotiating table and to show it that the 
current situation is unsustainable.

We are requesting you now to make ready to 
give all practical support possible under your 
national legal frameworks that may assist 
Unite in achieving a positive outcome to this 
dispute.’

For more details of solidarity with BA cabin 
crew please see www.itfglobal.org/solidarity/
bacrew.cfm. Updates from Unite appear at 
www.unitetheunion.org/campaigns/ba_uni-
ted_we_stand.aspx.

Fra vores egen verden, international

Sakset fra ETF’s 

hjemmeside

På generalforsamlingen i november blev det 
besluttet at nedsætte et vedtægtsudvalg.

Udvalget har været samlet til to møder i løbet 
af marts måned for at gennemgå og revidere 
vedtægterne samt tage stilling til de forslag, 
der var fremsat på generalforsamlingen.

Udvalget har bl.a. arbejdet med formulering 
ved et evt. nyvalg samt forretningsorden, elek-
tronisk valg m.m.

Senere på året vil vi i vedtægtsudvalget komme 
med et indlæg igen. Denne gang vedr. valget til 
generalforsamlingen i november.

Det blev også aftalt at VUV (Valgudvalget) 
senere på året lægger en ”kalender” ud i CAU-
TION, så I kan se div. deadlines op til valget/
generalforsamlingen.

Udvalget har bestået af A/P Helge Thuesen, 
A/P Peter Westh, A/P Nick Rosenquist, A/P 
Charlotte Halvorsen, A/S Henrik Spiermann, 
A/S Peter Gade samt A/H Janette Weng.

Vedtægtsudvalg
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Kære SAS,
 
Jeg er steward gennem de sidste snart 21 år og 
jeg er dybt frustreret over måden man driver 
et selskab med et stolt brand som ”SAS” OM 
IKKE ANDET SÅ HAR VÆRET. Det er pinligt 
hvad vi udsætter vores passagerer for. 
Vil starte med vores interiør/eksteriør der ef-
terhånden er så nedslidt, beskidt, itu, inop og/
eller sat sammen med tape. 
 
Det er IKKE i orden at vi flyver rundt med 
spejle på Business Class toiletter der er lappet 
sammen med gaffatape eller blankt tape, 
hvad tror I vores passagerer tænker????? - I 
kan jo spørge nogen der i kontakt med dem.
 
Det er IKKE i orden, at når man står og kikker 
ud af en terminals vinduer med skue over fly 
fra forskellige selskaber stikker SAS fly ud, 
men desværre for at være de mest beskidte 
fly, hvad tror I vores passagere tænker????? 
- I kan jo spørge nogen som er i kontakt med 
dem.
 
Det er IKKE i orden, at adskillige Business 
Class stole, skærme og borde ikke virker, dette 
oplever vi sammen med vores passagerer på 
alle flyvninger, hvad tror I vores passagerer 
tænker????? - I kan jo spørge nogen der i 
kontakt med dem.
 
På servicedelen halter det om muligt mere 
især med tanke på vores Business Class passa-
gerer og jeg kan forstå fra kilder, at det bliver 
værre endnu. Jeg vil nedenunder give nogle 
eksempler.
 
Det er IKKE i orden, når SAS på longhaul kun 
evner at byde på ”polar sandwich” in between, 
når vi byder på mere lækre sandwich fra ude-
stationer til vores Business Class passagerer, 
hvad tror I vores passagerer tænker????? - I 
kan jo spørge nogen som er i kontakt med 
dem.
 

Det er IKKE i orden, når man kikker på ud-
valget af slik til buffeten i Business Class, så 
henleder det tankerne på da jeg holdt 7 års 
børnefødselsdag for min søn, hvad tror I vo-
res passagerer tænker????? - I kan jo spørge 
nogen som er i kontakt med dem.
 
Det er IKKE i orden, at vi ikke kan byde på an-
det fisk til første servering end Sandart/Pike 
Perch - den har nu været på alle destinationer 
jeg har fløjet de sidste mange måneder. Har 
SAS købt et helt års fiskekvote på Sandart/
Pike Perch?

Hvad tror I vores passagerer tænker????? - I 
kan jo spørge nogen som er i kontakt med 
dem.

Det skal dog retfærdigvis siges at vi havde 
fornøjelsen at servere en lækkert anrettet 
søtunge fra PEK i går.
 
Det er IKKE i orden, at I nu vil spise vores 
Business Class passagerer af med 4 tråde der 
er sat sammen for så at blive kaldt en klud/
towel, det er jo pinligt. Hvad tror I vores 
passagerer vil tænke????? - I kan jo spørge 
nogen som er i kontakt med dem.
 
Kan godt se fornuften i at spare, hvor det er 
fornuftigt at spare, men skal I også spare 
vores passagerer væk? Det der gør, at SAS BY-
DER PÅ EN UNIK OPLEVELSE OMBORD er I ved 
at ødelægge med alle jeres tåbelige ugennem-
tænkte besparelser. Nu må I se at få hovedet 
ud af sandet og tænke innovativt, skabende 
og visionært.

Her er et par eksempler på at spare uden vores 
Business Class passagerer generelt vil be-
mærke det:

1) Sænk antallet af vinåbnere i stewardkit fra 
6 til 1-2 stk.

2) Sænk antallet af snaps fra 2 fl. til 1 eller 4-6 
miniaturer

3) Sænk antallet af Sauterne fra 4 fl. til 2 fl.
4) Fjern spiritus som vodka, gin og whisky fra 

cognacvognen

 

Det er så at par steder der kunne spares, I kan 
jo spørge nogen som er i kontakt med hvad 
der sker ombord.
  
Det er IKKE i orden, at vi ikke kan passe vores 
arbejde og yde den service I lover vores pas-
sagerer, grundet mangler på ”værktøjer” der 
er inop eller lignende. Kan ikke huske hvornår 
jeg sidst har arbejdet på 330/340, hvor tingene 
har fungeret bare på et minimumsniveau, det 
være ovne, waterboilers, airchillers, coffeema-
ker osv., osv., osv. Hvad tror I vi tænker????? 
- I kunne jo spørge )))))).
  
Hilsen en yderst frustreret cabin attendant.

M E D L E M S I N D L Æ G M E D L E M S I N D L Æ G

Af 29530, Michael Jensen
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Den 31. marts 1971 kom jeg fra Molde i Norge 
for at starte mit liv i SAS. For en omvæltning. 
Den gang kom vi ind i Finger B, hvor der 
både var ankomster og afgange. Det første 
jeg lagde mærke til, var en Tv-skærm med en 
glamourøs dame der annoncerede afgange. 
Dame med stor D. Det var noget nyt - og stort 
- havde aldrig set noget lignende. Whow - jeg 
var kommet til storbyen.

I Stationen startede jeg som trafikassistent i 
indcheck. Og hvem fik jeg som min oplærer - 
damen i Tv’et, Aase Thede. Det var fantastisk. 
Til de der stadig kan og vil huske henne - hun 
var unik.

Dette var last Millennium, men der var dog 
computere. Noget stort skrummel, hvor der 
skulle bruges forskellige plader med diverse 
destinationer. Disse skulle skubbes ind, og så 
kom der enten et grønt signal- eller et rødt - 
så var der opgradering til første klasse - også 
til GOT. Vi havde også et fantastisk internt 
postsystem, med rørpost. Jo, det var andre 
tider.

Efter 6 måneder begyndte jeg som redcap. I 
dagens terminologi gatemanager/servicea-
gent. Man havde ansvaret. Min første opgave 
var en Caravelle til AAL.  Alle ventede på mit 
sammenbrud - da den var totalt ud af ba-
lance. Jeg bestilte 4 tons sandsække, men blev 
ringet op og forklaret en anden mulighed. Jeg 
bestod. Det var en god ballast jeg fik med fra 
min tid på stationen inden jeg startede som 
flyvende i 1973 efter at en flyvende veninde 
kom med at ansøgningsskema som air ste-
ward. Det var også nyt – de baner havde jeg 
dog ikke forestillet mig. Men op at flyve kom 
jeg efter 6 ugers kursus i Sandefjord. Vi skulle 
dele værelse med en fra et andet land, for at 
vænne os til de andre skandinaviske  sprog.  
Jeg delte værelse med en svensker. Det funge-
rede godt.

Og hvilke instruktører; Tage Jensen, Arne 
Brylle, Charlotte Jensen, Helga Neumann og 
Lise-Lotte Andersen - som desværre var med 
i Milano-ulykken. Jo der var instruktører den 
gang. Respekt var ordet.

Jeg fløj så rent langt i 18 år som steward. Vi 
havde lange slinger. 12 dages BKK med 6 F-
dage - så 6 dage ANC- derefter Jorden rundt 
den ene ve j- derefter den anden vej.  Det var 
ikke bare sjovt. 

I 1990 blev jeg air purser.  Fløj rent kort i 5 år. 
Så en periode på 5 år som gruppeleder kombi-
neret med flyvning. Jeg trivedes godt og føler 
i dag at vi fungerede og var til støtte for kol-
legerne. Jeg kom så tilbage til kort/lang i 2003. 
For mig er det en meget god kombination, 
men igen, det er ikke alle der kan klare tidsfor-
skellen. Så er det svært. Og har man ikke sin 
hjemmebase i orden er det umuligt. Hvordan 
hjemmebasen er sammensat er underordnet. 
Man skal kunne lade sine batterier op der 
hjemme. Så skal man også fungere godt alene. 
Dette arbejde er mere fysisk og psykisk udfor-
drende end man tror.  Når alt dette fungerer, 
er det godt. Når dette ikke fungere godt, kan 
man ikke holde til at arbejde som flyvende. 

Den gang jeg startede, var en pilot, purser 
og steward altid en mand og en værtinde en 
kvinde. Den første kvindelige purser kom i 
1973. Den første kvindelig Steward, Janna, kom 
ca. 1980.  Hvem som var den første mandlige 
host/hostess husker jeg ikke, men det var også 
i begyndelsen af 1980. Det er trods alt ikke så 
mange år siden. På stationen var der kvinde-
lige chefer, men ikke ombord.

Og vor basechef, fra 197X – til….. Bjørn Dahl 
”institutionen” af en basechef. Ellen Pignot 
var SEKRETÆREN, med STOR ”S” og de var hel-
dige de senere basechefer der fik hende med. 
Hun viste og KUNNE. Tingene fungerede, hun 
kendte alt og alle. 

Flytyper har været mange; 

DC921-41, DC8-62, 63, 63-PF - den var flot – 747 
- den var endnu flottere: HUGE VIKING ojojoj - 
upstairs bar med cigarservering til cognacen, 
DC10 - grim men god at arbejde på - 767-737 - 

F28, MD - alle typer - A321 - A330 - A340 - A319 
- tror det var i den rækkefølge.
  
I dag tales der meget om arbejdsbelastning 
og momenter. Jamen – det var der ikke så 
meget om den gang. Ingen vogne eller wa-
stecarts. Vi langede bakkerne fra gally til pax. 
Man tror det er løgn. Intet modul, man sov 
ikke, man var på arbejde.  Først på 90-tallet 
indførtes NO SMOKING.  TAK. TAK.  Det er vor 
bedste forbedring hvad miljøet angår.

CAU og MIR har medvirket til at vort arbejde 
er meget nemmere. Vi har belastninger, men 
vi skal også huske på, hvorfor vi er ombord. 
Safety er vor første og største prioritet. Men vi 
er der også for at servicere vore kunder, ikke 
for at hvile ned. Også på de lange ture som 
BKK. Det var et surt opstød som jeg står fuldt 
inde for.

Den gang jeg startede havde vi en COO som 
mente at kabinepersonale var et onde man 
ikke kunde undvære - det var noget man helst 
var foruden, men i sagens natur var det jo 
ikke helt realistisk. Tiderne gik, vi fik en ny, 
og ny og så kom Carlzon, som alle elskede, og 
som også var den eneste der havde en vision 
som alle husker: 1 of 5 in 95. Han var desværre 
alt for tidlig ude med sin vision om alliancer. 
Men ingen turde sige ham imod - og det endte 
næsten i ragnarok, da alle havde lov at be-
stemme. Da brugte vi mere tid på at finde ud 
af hvad ville AP i dag på denne tur - næste tur 
var totalt anderledes.  Ingen CPG den gang.

Man kan i dag savne lidt af den ånd der var i 
SAS. Vi var STO-, OSL- og CPH-baserede - for-
skellige af natur og måde at være på - MEN vi 
lærte af hinanden, sleb vore kanter af, lærte. 
Den del kan jeg savne. Der var erfarne, yngre 
og de på midten, stadig kunne vi lære noget 
nyt af hinanden.

Når man sådan sidder og reflekterer, hvem 
husker ikke Mælkeruten, CPH-FRA-ZRH-ROM-

Refleksioner igennem 40 år 
1.4. 1971 - 1.4.2011 

M E D L E M S I N D L Æ G M E D L E M S I N D L Æ G

Af Sverre Nordtvedt
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ATH-THR-KHI-CCU-BKK-MNL-TYO.  Påsti-
gende og afstigende, split servering. Men 
det gode var jo de stationeringer den rute 
medførte. ROM, ATH, BKK, MNL og TYO. I ANC 
og SEA havde vi også stationeringer. Så var 
der den anden vej. Stationering i NBO, jo vi 
fløj også der. DAR, JNB.  Sydamerika med SCL, 
BUE og RIO – que coisa, amigos, Ojoj , Caipis 
og Samba. 83 var mit år. Og Carneval i 91 hele 
pakken inklusive. Med desfile = optræden på 
Sambadromen i fuldt udstyr med pailletter og 
påfuglefjer. Et syn for guder…..  MR. Silverfox i 
LOS ANGELES - Rodeo Drive og Santa Monica. 
Jeg kan blive ved, og ved og ved.

Vi var så privilegerede, at vi begge var i SAS 
og havde vore biletter, det var før sambo, 
travelpartner  og vennebilleter. For mange 
var det et stort problem, da ikke alle kunne 
få sine med på stationeringer. Priserne var jo 
også anderledes.  Vi fik 2 gange 6 uger i ATH, 2 
gange 6 uger i BKK, 2 mdr. i NBO, 2 mdr. i SEA, 
3 uger i Jeddah med pilgrimme, 747 med 550 
seats, fantastisk, og så VORT år i RIO 83-84. 
Hvor privilegeret kan man være. Lange stop 
på Barbados = 1 uge!! Kunne flytte hotel til 
Tobago eller Granada. Dette for at gøre jer alle 
….., vel, vil ikke sige mere. Kun; tak for oplevel-
sen.
  
Mange kolleger har forladt os - nogle forbliver 
i tankerne - jeg savner dig Mimi. Dit liv var 
langruter, men der var jo også et liv ved siden 
af.  Det var lidt vanskeligt for dig, vi tænker tit 
på dig hvor end du er i dag. 

Og så sidder man her i dag og har sit 40 års 
jubilæum. Hvor er vi på vej hen - hvad sker 
der, hvem ved?  Vi har fået en ny COO - første-
indtryk er godt, det kan kun gå en ve j- opad.

Men tænk hvor har vi det godt, tænk hvad vi 
får opleve, tænk hvor mange positive kunder 
vi har, tænk vi er bedst i punctuality, priser og 
priser får vi. Men tænk også ledelse, tænk på 
individet, tænk på hvordan kan vi give dig en 
god feedback på dit arbejde, hvordan kan vi 
sige til DIG, hvor er vi glad for DU er her. 

Tak til alle gode kolleger gennem mange år - 
og til I der er her i dag.

TAK for at jeg stadig får lov til at fortsætte. 
Det er din fortjeneste Bente, var det ikke for 
dig, var det nok ikke sket så meget, da hverken 
CAU eller SAS ville tage fat i den del - taler vi 
ikke om det, forsvinder det nok. Der gør det jo 
ikke, fordi vi har kolleger som dig. 

Det var nogle tanker fra en der har vært med 
i 40 år - og som gerne bliver i nogle år endnu.  
Jeg føler mig til de grader privilegeret som 
får lov at fortsætte med mine gode kolleger, 
flyvende, på stationerne, disponering og tra-
fikvagt og damerne i crewservice.

Vi ses på linjerne, eller hvem ved hvor.

Tanker fra  
Sverre Nordtvedt

Jeg har netop besvaret medlemsundersøgelsen 
fra CAU, og har så sent som for to uger siden (i 
skrivende stund) været på vores berømte pur-
serdage hvor vi har diskuteret stort og småt i 
hverdagen. Vores virksomhed har som bekendt 
været igennem store omvæltninger de sidste 
par år, hvilket har haft store konsekvenser for 
mange ansatte i virksomheden. Det er klart at 
vi alle skal forholde os til den virkelighed som 
vi lever i, og jeg tror da også vi alle inderst inde 
godt er klar over, at vi alle sammen har måttet 
bidrage til overlevelsen, og for at sikre vores 
arbejdsplads fremover. Heldigvis er der lys for 
enden af tunnelen, og som det ser ud nu, flyver 
SAS mod bedre tider. Vi har fået en ny koncer-
nchef, og lad os alle håbe, at det er en mand 
med visioner og forstand! 
 
Jeg tror stort set alle CC føler, at vores arbejde 
er blevet mere belastende. Vi har lange dage, og 
færre hænder til at udføre det samme arbejde. 
En ledelse der i flere år har gjort hvad den kunne 
for at tryne os, samtidig med at vi gang på 
gang bliver mindet om, hvor vigtige CC er for 
kunderne og virksomheden... Bla, bla, bla... Ja, 
kvalmen stiger, og hvis det ikke var så tragisk, 
burde man jo få et hysterisk grineanfald! 
 
Nu har vi fået ny ledelse, og nu må vi snart 
forvente at se resultater - nu må ledelsen 
levere! 
 
Vi befinder os i 2011, og skal vores virksomhed 
blive en succes, må vi til at se fremad, og til at 
sikre arbejdsglæde og tilfredshed. 
 
Nå tilbage til det mit indlæg skal handle om. 
Trivsel og indflydelse i hverdagen. Kvalitet for 
den enkelte CC. Ung som gammel. Mand som 
kvinde. Single som familie. Dem som jeg var 
på purserdag sammen med, vil måske kunne 
huske, at jeg er varm fortaler for et nyt og 
bedre PBS.
 
Vi er vel omkring 1300-1400 CC alene på basen 
i CPH, og jeg er sikker på, at CC i både OSL og 

ARN og sikkert også vores pilot-kollegaer vil 
være interesseret i et nyt og bedre system, der 
kan sikre større tilfredshed og kvalitet.
 
Det jeg hører er, at rigtig mange kollegaer 
skriger på mere indflydelse, en bedre trivsel 
og sammenhæng mellem privat- og arbejdsliv 
samt en større fairness. Det viser både Pulsen, 
og sikkert også CAU’s undersøgelse når den er 
klar.
 
Ja, det kommer til at koste blod, penge og 
en masse arbejde, men mon ikke det på lidt 
længere sigt vil blive en gevinst for alle. SAS 
vil få mindre sygefravær og en meget større 
tilfredshed blandt medarbejderne. Tænk 
hvis man i langt større grad fik indflydelse 
på egen hverdag. At vi ville opleve en langt 
større glæde og indflydelse på vores liv. Vi er 
alle sammen individer med forskellige ønsker 
og behov. Hvad der er godt for mig, er måske 
skidt for dig og omvendt. Det er klart, at det 
perfekte system ikke findes, men der findes 
noget (eller kan vel udvikles!?) som er langt 
bedre end det vi anvender i dag, men det 
er klart at det kommer til at koste penge og 
en masse arbejde, men har vi råd til at lade 
være!?
 
Min pointe er, at det enkelte individ skal kunne 
opnå en langt større indflydelse på hverdagen 
og privatlivet. Nogle vil gerne møde tidligt og 
gå tidligt hjem. Andre vil gerne arbejde sent. 
Nogle vil gerne flyve slinger. Andre vil gerne 
komme hjem om aftenen. Nogle vil gerne 
være borte to dage - andre i 5. Nogle vil gerne 
flyve lang charter, andre vil hellere flyve dansk 
indenrigs. Nogle vil gerne flyve flere dage med 
færre timer. Andre vil gerne have længere 
dage, og så holde flere fridage. Jeg tror de 
fleste er enige om, at det ikke nødvendigvis 
gælder om kun at ligge 24 timer i Amsterdam, 
eller kun flyve Bangkok, men det skader jo hel-
ler ikke med lidt afveksling og et dejligt stop i 
ny og næ. Men hvis man nu sover forfærdeligt 
i USA og elsker at flyve Asien, eller man har 

M E D L E M S I N D L Æ G M E D L E M S I N D L Æ G
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Af A/P Christian H. 

Petersen 2-6015
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Den 17. marts havde vi inviteret 25 års jubila-
rer og 50 års fødselarer til frokost i CAU. En ny 
tradition, som vi startede med sidste år, og som 
har vist sig at være en succes. Vi afholder endnu 
3 frokoster i år, hvor vi glæder os til at sige til 
lykke til flere af årets fødselarer og jubilarer.

familie i Aalborg, ja så vil mulighederne være 
langt større end de er i dag. 
 
Jeg ved der er andre airlines der anvender 
systemer, hvor CC i langt større grad selv sam-
mensætter og optimerer deres egen roster, 
hvilket jo klart stiller krav til de eksisterende 
aftaler.  Det bliver en kæmpe udfordring, og 
det vil stille helt nye krav til den måde både 
vi, SAS og CAU tænker på. Der bliver mange 
”kameler” der skal sluges - både administrativt 
som fagligt, men jeg har svært ved at accep-
tere, at vi i år 2011 skal sættes i samme bås og 
skæres over én kam. Der er ikke nogen nemme 
løsninger, og det bliver hverken i dag eller i 
morgen, men hvorfor skal vi acceptere, at vi 
i en moderne verden har så forsvindende lidt 
indflydelse på vores privatliv. Vi lever i en mo-
derne verden, og arbejder i en dynamisk virk-
somhed. Man opfinder nye smarte systemer 
for vores passagerer, men vi som flyvende 
skal trækkes med nogle oldnordiske systemer 
og stive aftaler. Jeg tror de fleste ønsker, at der 
bliver taget hensyn til os som individ, og ikke 
som en grå masse.   
 
Nogle mere konkrete tanker om hvordan et 
nyt PBS kunne fungere (og dette er jo blot 
nogle løse tanker i meget grove træk):
 
Alle ture, slinger, standby lines osv. bliver lagt 
ud i en database. Man bruger et rotationssy-
stem, så alle på skift får mulighed for at bidde 
først (de mere attraktive ture og slinger). Men 
at vores forskellighed vil sikre, at selvom man 
er i den ”dårlige” gruppe, vil der jo stadigvæk 
være forskellige ture, længder, dage samt 
mødetidspunkter at vælge imellem.  
 
At vi eks. i langt større grad ser bort fra en 
ugebegrænsning på 42 timer, til eks. at se 
begrænsningen på måneden eller kvartalet. 
Tænk hvis man i én uge kunne nøjes med at 
arbejde 30 timer fordi man havde brug for 
flere fridage, eller blot være mere hjemme, og 
den næste til gengæld kunne arbejde 47! Hvis 

man i langt større grad selv havde indflydelse 
på at udlægge arbejdsdage og timer, og man 
både kunne arbejde flere og kortere dage, eller 
færre og længere dage (som da vi havde grup-
peinddelingen). Hvorfor skal man eks. flyve 
4-2 og møde tidligt og lande sent, når man kan 
flyve 4-2 og møde sent og lande tidligt ved at 
arbejde mere de to midterste dage? At folk der 
eks. bor i Jylland i langt større grad kunne få 
ture fra jyske lufthavne osv. osv. I et mere flek-
sibelt system og flere fleksible aftaler kunne 
trivslen i dagligdagen blive meget bedre.   
 
At man kan ”plukke” ture der passer til ens 
behov. Korte, lange, tidligt, sent, slinger osv. 
Vores trafikprogram er jo selvfølgelig ikke 
som Lufthansa eller andre store airlines, men 
for at sikre en hvis ”fairness” kan der jo være 
en begrænsning på eks. antal af langruter, så 
A/S eks. har en begrænsning på maks. 3 ture 
om måneden, mens A/H måske har 2. 
 
At man løbende kunne ændre sin roster ved at 
afgive eller tilvælge ture. Behovet for standby 
ville formentlig blive meget mindre (og så 
kunne man jo passende revurdere om der 
virkelig er behov for 21 dages SB-lines).
 
Jeg er udmærket klar over, at de aftaler CAU 
indgår, er for at beskytte det enkelte individ, 
hvilket jeg bakker 110% op om, og jeg kan da 
kun opfordre dem som endnu ikke er medlem 
af CAU, eller som af den ene eller anden grund 
har valgt at melde sig ud, om at genoverveje 
situationen. Vi står nu engang stærkest i sam-
let flok, og der er ikke andre der taler vores 
sag. Men jeg mener også, at vi må erkende, at 
vores behov er forskellige. Et nyt og bedre PBS 
vil kunne løse mange problemer i dagligdagen 
og for det enkelte medlem. Vi er ikke nogen 
homogen gruppe, og vores behov er lige så 
forskellige som vi er mange.
 
Dette indlæg skal ses som et debatoplæg, og 
det kunne være interessant at få nogle flere 
input, synspunkter og idéer. 

M E D L E M S I N D L Æ G B E S T Y R E L S E N

Frokost i CAU

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

“BoligOne solgte en andelsbolig til prisen på under 1 uge”.  Robert Hoffmeier, andelsforening på Amager 

www.boligone.dk/dal

Dan Lüth

Jon Henriksen

BoligOne Dan Lüth ApS sælger
ejerlejligheder, huse, sommerhuse, 
grunde og ikke mindst andelsboliger.

Fremvisningen klarer du selv, men 
ellers fungerer alt andet som hos en 
traditionel ejendomsmægler.

Din bolig markedsføres massivt på 
internettet via de bedst besøgte bolig-
søgeportaler.

Maximum synlighed betyder flere
potentielle købere og et hurtigere salg.

Til salg, sælges, solgt...

Skal du sælge din bolig er du meget
velkommen til at kontakte os for en
uforpligtende og gratis salgsvurder-
ing.

Kontakt os på telefon 70 20 20 13
eller på mail dal@boligone.dk Så 
aftaler vi et møde, hvor vi fortæller 
mere om, hvad BoligOne kan gøre for 
at sælge din bolig.

Boligsalg til fast lavt salær 
kr. 29.500 kr. inkl. moms 

“Det tog BoligOne mindre end tre uger, at sælge min ejerlejlighed”. Torben Sørensen, Vesterbro



Rynker signalerer erfaring,
men de kan blive for dybe

n’age er specialister i rynke-reduktion med Thermage, 
Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel 
hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når 
du har tid. Tel. 7027 3366, www.nage.dk

Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, 
Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en 
no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal 
blot tage annoncen her med.

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

Skilsmisse i 2005

Sejlerliv med masser af sol

Fejlinvesteringen i 2003

Bliver selvstændig i 2001

Realisering af antikviteter og indbo 
kræver erfaring. 
Vi er altid til tjeneste.

Vælg en af nedenstående menupunkter for at 
læse om vores services

● Køb og vurdering af indbo

● Køb af antikviteter

● Bo-rydning

● Rydning af specielle boer

● Auktionsformidling

● Flytning

● Skifteretsvurdering

BLEM ANTIQUES 
Forside Hvem er Blem? Profil Her bor vi English

www.blem.info
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