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Den dag hvor overtalligheden skal effektueres
i SAS er kommet. Der er nu sat navn på de 225
kollegaer der må forlade SAS, enten som
afskediget eller som orlovstager. I min verden
er det pest eller kolera! De færreste har valgt
at forlade deres job frivilligt. Tror vi alle kan
være enige om at intet i denne proces har
været nemt og smertefrit. Tiden nærmer sig
hvor vi skal til at se på hele den proces vi har
været gennem.

En fagforening kan intet stille op overfor en
virksomhed, som vælger at nedlægge 20 % af
produktionen og dermed en tilsvarende
mængde ansatte. En fagforening må accepte-
re virkeligheden og arbejde hen imod accepta-
ble løsninger. Og her har CAU været yderst
engageret og virksomme. Vi har fra første dag
være dybt involveret i at finde løsningsmodel-
ler, der, efter vores bedste overbevisning, ville
komme såvel SAS som de ansatte til bedst
mulig gavn, men som det har vist sig lykkedes
det ikke at få vores ideer effektueret.  

Der findes vel ikke lykkelige ender på store
afskedigelsesrunder. Men der findes afskedi-
gelsesrunder, hvor afskedigelser sker med en
respekt og forståelse for individet. Løsninger,
hvor arbejdsgiver og arbejdstager er enige
om, hvorledes hele overtallighedssituationen
håndteres!    

I vores tilfælde ville det kræve en total afkla-
ring af SIFU, en ensartet information og en
simpel, men gennemtænkt, tilbudspakke.   

Hos SAS valgte man at tilbyde en håndfuld fri-
villige ordninger, hvor ansatte kunne vælge
mellem forskellige alternativer. Alternativer
der gav ansatte mulighed for fritstilling i opsi-
gelsesperioden osv. Ordninger, der for det
fåtal der valgte dem, sikkert var optimale og

incitament til at kaste sig over nye udfordrin-
ger. Men det generelle tilbud til de ”unge” var
valget mellem opsigelse, orlov eller overgang
til vikarkorpset. Et valg der pludseligt lagde
ansvaret over på den ansatte. For hvordan
positionerer man sig bedst til en fremtid i
SAS? Er det på orlov eller som vikar? Pakkerne
har udløst en enorm fortvivlelse hos de ansat-
te. Hos CAU har vi modtaget mængder af
henvendelser fra kollegaer, der simpelthen
ikke har kunnet gennemskue pakkerne.
Mange har henvendt sig til os for at få en
udredning på, hvad der var op og ned. Dette
krydret med yderst divergerende meldinger
fra OK. Meldinger der ikke har været ensly-
dende, og som bare har været med til at gøre
situationen endnu mere usikker.  

I min verden, og jeg understreger min verden!
ville jeg langt foretrække at blive opsagt med
genansættelsesgaranti. En genansættelsesga-
ranti der sikrer, at jeg er den første SAS ringer
til den dag de igen skal bruge cabincrew. Her
behøver jeg ikke bekymre mig om hvilke kon-
sekvenser mit valg har for min fremtid.  

I bagklogskabens lys står alting mere skarpt.
Jeg håber denne meget ulykkelige situation vi
er midt i har givet vores arbejdsgiver stof til
eftertanke… mon ikke de, som jeg, finder hele
overtallighedshåndteringen noget speget?
Min tro går i retning af mangel på erfaring….
Og jeg håber og beder til at vi aldrig skal gøre
brug af den erfaring vi nu har opnået!!! 

Jørn Fink
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Maj er kommet og vi står på tærsklen til en god og lang som-
mer. Dette skulle gerne kunne bringe glæde, men som for-
mand for det danske kabinepersonale er det svært at glæde
sig i disse dage, hvor vi må sige farvel til mellem 15 og 20 %
af vore kolleger. 
Til alt held er vi endt op i en situation, hvor der er tale om
forholdsvis få direkte afskedigelser, men der skal ikke herske
tvivl om, at de kolleger der følte sig afskedigelsestruet og
valgte at tage orlov, ikke har følt dette som en ”frivillig ord-
ning”. Disse kolleger føler de har haft valget mellem hæng-
ning og skydning.
I en så alvorlig situation som vi står i her, er det af hensyn til
de kolleger der er afskedigelsestruet, eller er opsagt, vigtigt
at alle træder varsomt, optræder så korrekt som muligt og
ikke mindst, til punkt og prikke overholder de regler og afta-
ler der er gældende til regulering af en overtallighedssitua-
tion. Det er derfor uforståeligt og meget uheldigt at SAS, helt
ubegrundet, har valgt at se bort fra den mest centrale sæt-
ning i SIFU-aftalen: ”Med senioritet menes her ansættelses-
tid som CC”. 
Vi har ikke A og B medlemmer i CAU og dette betyder, at
vikarer er CC præcis som alle andre, og at tiden som vikar
selvfølgelig tæller med i den senioritet som er gældende i
forbindelse med SIFU. Det er både ret og rimeligt at CC der
har været vikar i to år før de blev fastansat også får godskre-
vet denne tid og altså skal afskediges efter den kollega, fra
samme hold, der kommer direkte fra gaden. Lige som vika-
rer der har været ansat kortere tid end de yngste fastansatte
afskediges først. Jeg ved og forstår at vore vikarer føler sig
udsat og tilsidesat i denne diskussion, men for mig er det
således, at accepter vi SIFU og må den yngste fastansatte
CC acceptere SIFU, ja så må vore medlemmer og kolleger i
vikarkorpset også kunne acceptere SIFU.   
Som følge af at SAS reelt har valgt at se bort fra grundprincip-
pet i SIFU-aftalen betragter CAU hele processen omkring de
netop udsendte afskedigelser som brud på overenskomsten,
og vi har følgelig rejst en fagretslig sag mod SAS, en sag vi
selvfølgeligt forventer at vinde, hvorefter vi forventer en rever-
sering af hele den proces vi netop har været igennem.

Seattle
Et af resultaterne af neddroslingen i SAS’ produktionsappa-
rat er at flyvningerne på Seattle desværre stopper. Det er
både trist og uheldigt at SAS således ikke længere flyver på
USA’s østkyst, og desværre må man begynde at overveje om
vi er ved at nå et kritisk minimum for at vi magter at opret-
holde et ”Netværk”. En meget trist historie.
Luftfartsbranchen er inde i en recession af et hidtil ikke set
omfang, vore forretningskunder flyver mindre og de er villi-
ge til at betale mindre, der er stor overkapacitet og konkur-
rencen bliver hårdere og hårdere, dag for dag. SAS er eks-
tremt hårdt ramt af krisen, blandt andet på grund af vores
geografiske placering og det kundegrundlag vi har, vore

Europæiske konkurrenter har et helt andet befolknings-
grundlag at bygge deres forretning på. Tag for eksempel blot
det faktum at der i Ruhr- området bor lige så mange menne-
sker som der er spredt ud over Norge, Sverige og Danmark.
Der er altså mange faktorer der har negativ effekt på SAS’
produktion og forretning.
Jeg finder det derfor helt og aldeles uacceptabelt når man fra
Interconts side tillader sig at skrive ud til hele selskabet, at
baggrunden for lukningen af ruten til Seattle skyldes at CC,
og piloter, har ”dobbelt sleeping” på denne destination.
Jeg vil holde mig helt fra at beskæftige mig med vore kolle-
ger i cockpit, da det ikke tilkommer mig, og jeg i øvrigt ikke
kender deres aftaler. På vort eget område vil jeg dog tillade
mig at sige, at ud over at det en sjofelhed ud over det sæd-
vanlige at give de ansatte skylden for ledelsens egen util-
strækkelighed, så er påstanden ukorrekt.
CC der flyver Seattle leverer de 900 BLH/år som loven tilla-
der, en lov begrænsning som gælder for alle europæiske fly-
selskaber, og derfor ikke kan være konkurrenceforvridende.
Den ekstra overnatning som CC har i Seattle er blevet ind-
ført som en konsekvens af at det rent fysisk er ekstremt
hårdt at flyve Seattle på grund af tidsforskellen, et faktum
som SAS hidtil har accepteret. Det danske kabinepersonale
har selv betalt for dobbelt sleeping ved at acceptere en fridag
mindre på hjemmebase end det overenskomsten egentlig
foreskriver. 
Det er min opfattelse at baggrunden for at SAS ikke har kun-
net opretholde en fornuftig økonomi på vore flyvninger skal
findes i de områder som generelt påvirker branchen som jeg
beskrev tidligere. Jeg vil i modsætning til det man fra
Interconts side har gjort i sin skrivelse, holde mig helt fra at
pege på enkelte grupper eller områder. Jeg vil således ikke
påstå at det skyldes marketings manglende evne til at mar-
kedsføre SAS, salgsafdelings manglende evne til at sælge
billetter, ledelsens høje lønninger, den store administration,
de mange bøder som SAS kontinuerligt er blevet idømt, det
har jeg ikke indsigt i og det holder jeg mig for god til. 
I i ledelsen burde ligeledes holde jer for gode til at give skyl-
den for SAS' dårlige økonomi til de kolleger der på daglig
basis faktisk udgør grundstammen i SAS, de kolleger der er
SAS’ ansigt ud af til, de kolleger der holder SAS’ høje sikker-
hedsstandard. Omdrejningspunktet i et flyselskab er, ud
over kunden, fly, piloter og kabinepersonale, så vær venlig at
få jeres prioriteter i orden.

Verner 

Gode kolleger, kære medlemmer,

Verner Lundtoft Jensen (Formand)
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Vi har netop været igennem en proces med afvikling af en

overtallighed af betydelig størrelse, og det er på sin plads,

allerede nu, hvor de, der har modtaget deres opsigelse, sta-

dig er på arbejdspladsen, at evaluere det, som vi har været

vidne til gennem de sidste 2 -3 måneder.

At der skulle ske personalereduktioner kan man ikke kaste

vrede på. Der er en global finansiel krise, og når SAS’ kunder

foretager kapacitetsreduktioner på 20 – 30 %, må det nød-

vendigvis ligeledes få konsekvenser hos os. Koncernledelsen

skal have ros for at træffe den rigtige beslutning, da man i

februar lancerede CoreSAS-strategien. Det virker som om, at

man på det øverste ledelsesniveau på tværs af tidligere

tiders politiske interesser endelig er trukket i ”beslutningstø-

jet” til gavn for hele virksomheden. Denne strategi havde så

desværre også den uundgåelige effekt, at der skulle ske en

kapacitetstilpasning med afskedigelser til følge, og det er

den efterfølgende overtallighedshåndtering, som så er fore-

gået ved vores lokale baseledelse, som det er yderst relevant

at evaluere på.

Lad mig med det samme gøre det klart, at jeg i hvert fald ikke

er imponeret. Processen er blevet håndteret så uprofessio-

nelt og ulykkeligt, at det formentlig vil hænge ved i folks

bevidsthed i lang tid fremover. 

Indledningsvis kan man anføre, at de tilbud, som blev sendt

ud, ikke havde karakter af reelle tilbud, men nærmere en

udskydelse af en mulig opsigelse på skrift frem til 2011. SAS

har over for vores medlemmer fremført, at dels var der ingen

penge og mandat til at tilbyde flere ordninger, der ville kunne

afvikle overtalligheden af frivillighedens vej, og dels kunne

man fra arbejdsgiverside blot have skåret igennem og afske-

diget umiddelbart fra bunden uden at have søgt at løse over-

talligheden af anden vej. Til det sidste skal jeg blot henlede

opmærksomheden på, at det ikke er dét, som lovgivningen

forudsætter, og derudover har SAS og CAU indgået en afta-

le, som klart foreskriver, at man ved større overtallighed skal

indgå i forhandlinger. Så når SAS påpeger, som man ved

flere lejligheder gjorde det direkte over for vores medlem-

mer, at man blot kunne have gjort det til en skueproces fra

starten, så er det ikke et argument for at have optrådt

ansvarligt over for de ansatte, men vel nærmere en form for

argumentation, der er ret uklædelig for dem, der fremfører

den. Til det første vil jeg sige, at jeg må selvfølgelig tage til

efterretning, når SAS siger, at der simpelthen ikke er penge,

man kan ”smide ind i processen”. Men dér overser SAS et

meget væsentligt aspekt, der tilsyneladende allerede er gået

i glemmebogen. De fleste af de CC, der nu har modtaget en

opsigelse, er de selvsamme mennesker, der på trods af egen

og deres familiers bekymring fløj videre på Q400-flyene

efter, at flere ”enkeltstående hændelser” resulterede i en

crash-landing. Disse CC viste den gang med deres indsats

ved at flyve videre på Q400-flyene SAS en ubetinget loyalitet,

der gav genlyd og tillid hos kunderne. Man kunne ønske sig,

at SAS’ ejere, der har set sig i stand til at finde 6 milliarder

til at forsøge at sikre deres egen investering, også kunne

have set sig i stand til at finde nogle håndører til vise den

samme loyalitet over for disse medarbejdere. 

Hvad selve håndteringen af tilbud/svar angår, er det svært at

vide, hvor man skal begynde, og hvor man skal ende.  Men

selve svarfristen (reelt 10 dage), mener jeg var et udtryk for

en ubegribelig mangel på respekt, som så også viste sig at

være uhåndterbar for CPHOK’s egen organisation. Alt for

mange spørgsmål var uafklaret. Man ændrede forklaringer

undervejs, CC fik forskellige udlægninger af teksten alt efter,

hvem de talte med i organisationen, og nogle udvalgte blev

uden CAU’s viden telefonisk kontaktet, og andre ikke. På

informationsmøderne afholdt på Hilton kunne man opleve,

at svarpanelet, heriblandt Basechefen, flere gange åbent

måtte diskutere blandt sig selv, da der også her var forvirring

og divergerende opfattelser af, hvorledes man skulle fortol-

ke det udsendte materiale. Og dette var to dage før svarfri-

stens udløb! Det er mit klare indtryk, at vores kolleger blandt

managers og assistent managers gjorde, hvad de magtede,

men var blevet ladt i stikken af baseledelsen med en umulig

opgave i udgangspunktet. Det er her værd at bemærke, at de

Overtallighed - håndtering eller maltraktering?
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i skrivende stund stadig er i gang med processen i

Stockholm og Oslo. Kunne man ikke have givet medarbej-

derne i København samme menneskelige behandling?

I den danske lovgivning lægges der op til, at såvel arbejdsgi-

ver som fagforening bør have et beredskab, der slår til i

situationer som denne. Eksempelvis med hjælp til at man

kan komme videre med jobsøgning osv. Men i dette tilfælde

er dette beredskab fuldstændigt udeblevet. Heller ikke her

har man magtet opgaven, og med bl.a. henvisning til, hvad

der er skrevet ovenfor om Q400, skulle man nok med dét in

mente mene, at de berørte CC havde fortjent et sådant

beredskab. Ikke alene har man ikke haft beredskabet på

plads, fordi organisationen lå ned, men det var derudover

svært for CAU at få lov til tage over. Vi holdt en lang række

af informationsmøder i CAU’s lokaler, men vi ønskede også,

at FTF-A kunne få tilladelse til at være til stede på basen for

de af vores kolleger, der fløj i de dage. En tilladelse, som det

tog mere end en uge at få i gennem. ”Hvad er det helt præ-

cist, de skal stå der for?” ville man vide??? Ja, hvorfor mon!!!

Dette er blot ét eksempel blandt flere på, hvad der affødte

frustrationer hos CAU og vore medlemmer. En uigennem-

tænkt og uprofessionel håndtering af en ulykkelig situation.

Hvad selve forhandlingsforløbet angår, er det i sagens natur

begrænset, hvad jeg kan udtrykke, idet hvad der foregår

under sådanne forhandlinger i udgangspunktet er fortroligt.

Men jeg kan uden at komme i arbejdsretligt bekneb dog sige

så meget, at det er vores opfattelse, at der helt åbenlyst blev

løbet fra aftaler om, hvorledes overtallighedsprocessen skul-

le håndteres og opfølges. Her vil jeg så nøjes med at citere

en af landets førende ledelseskonsulenter Niels Erik

Hulgaard fra en forelæsning, jeg deltog i tidligere på året:

”Lederskab er til låns, og bruger man rigtig meget energi på

at underminere sin egen troværdighed, så marginaliserer

man sig selv i forhold til dem, man skal lede. Det kan godt

være, at man får lov til at beholde sin lederposition, men ens

ledelse ender med at være en nullitet. Respekt får man kun

af respektudløsende adfærd.”

Afslutningsvis bør vi fra CAU’s side selvfølgelig også rette

blikket indad for at se, om der kan være grundlag for at vur-

dere, om der er noget, vi skulle have gjort anderledes. Og ja,

det mener jeg faktisk der er! For det første burde vi nok ikke

have skruet forventningerne op i det leje, som vi gjorde. Bl.a.

på det medlemsmøde, vi afholdte i marts. Selvom vi havde

en berettiget forventning om, at SAS ville behandle sine

fyringstruede medarbejdere, som man har gjort det ved tid-

ligere overtallighedssituationer, dvs. ordentligt, burde vi ikke

have taget det for givet. Det var nok at stikke blår i øjnene,

både på vores medlemmer og på os selv. For det andet

burde vi have fået alt, der blev aftalt ved forhandlingerne,

skrevet ned ”ved bordet”, så det ikke efterfølgende var

muligt at løbe fra det. 

Der er ingen tvivl om, at en af flere årsager til, at håndterin-

gen af denne overtallighed blev så dårlig, som den gjorde,

skyldes, at man samtidig havde travlt med at få stablet en ny

organisation på benene her i København. Men det er ingen

undskyldning. Man har stadig et personaleansvar, og det er

vel og mærke et ansvar over for mennesker af kød og blod.

Det ansvar burde være kommet i første række, og det gjorde

det ikke. Dem der stod for ledelsen i vores afdeling magtede

så ikke situationen i øvrigt, hvilket så er et udtrykt ledelsespro-

blem. Man kan sige, at vi er udsat for karaokeledelse. Ledelse,

hvor man synger med på de rigtige melodier om moderne

ledelsesbegreber og personaleansvar, men hvor sangen reelt

synges falsk. Dét man siger og udtrykker, kan ingen efterføl-

gende rigtigt genkende i handlingerne. En skam, da man vil

have meget svært ved at ryste dette aftryk af sig før et godt

stykke tid ud i fremtiden. Man må så håbe, at man så til gen-

gæld har lært af sin utilstrækkelighed i den nærværende

situation, og det derfor aldrig sker på samme måde igen.

Jakob Esposito
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Info fra ressourcegruppen

Jeg har desværre kun haft fornøjelsen af at flyve med en lille

del af de kolleger vi skal undvære i de kommende år, men

dem jeg har arbejdet sammen med har jeg kun rosende ord

tilovers for. Det er fantastiske kolleger fulde af motivation og

vidunderlige servicemindede mennesker og derfor har de

sidste måneder været en kedelig og trist tid.  Den ”ældste”

der bliver afskediget har været kollega til os i tæt på 3 år til

august. Heldigvis blev det ikke kun blandt de yngste der blev

reduceret, da der blev budt ind med hvad der svarer til ca.

30-40 FTE’er fra den ”ældre” del af korpset.  Vi havde håbet

på at flere havde budt ind, men ud fra ”tilbuddene” må man

også acceptere, at hver især byder ind med det de kan i

deres individuelle situation.

Da jeg var til medarbejderdag, slog det mig, at der ikke var

særligt mange CC, der kendte SAS Danmark A/S værdier.

Det kan være fordi det ikke er formidlet ud på den rigtige

måde, eller måske fordi der ikke er lagt særlig meget vægt på

at formidle det ud til medarbejderne. Der står følgende på

portalen:

Værdier handler om de egenskaber, de holdninger og den

adfærd som skal kendetegne os i alt hvad vi siger og gør.

Der er 4 værdier og den første af værdierne er Omtanke: vi

viser omtanke i alle vores relationer med kunder og kolleger.

SAS-medarbejdere skal fremstå både åbne, professionelle og

varme, så vores kunder altid føler sig velkomne og værdsatte.

Jeg må sige, at jeg tror at der er andre medarbejdergrupper

der ikke er bekendte med SAS’ værdier. Jeg antager, at det

ikke kun er overfor kunderne, men også overfor hinanden

internt, at vi skal fremstå åbne, professionelle og varme. Det

bør vi alle huske på i hverdagen, men i særdeleshed i afske-

digelsessituationer. Hvis nogle er interesserede i de sidste 3

værdier, så kan I se dem på portalens forside i højre øvre

hjørne.

Jeg blev personligt skuffet over SAS i et par tilfælde, hvor jeg

havde forventet mere professionalisme. Jeg kommer speci-

elt til at huske en besvarelse af et spørgsmål til formiddags-

mødet på Hotel Hilton den 23. marts. En af vores kollegaer,

som skulle træffe et valg, omkring sit arbejdsliv de næste 2

år, indenfor den korte periode på 12 dage, spurgte SAS-

repræsentaten fra HR-afdelingen om følgende: ”Hvis jeg

tager orlov i 2 år, skal jeg så beholde uniformen?” SAS sva-

rer:” ja du beholder uniformen, men du skal nok hænge

nogle mølkugler ved.” Jeg blev dybt forarget, og jeg syntes,

at det viste en totalt mangel på empati, en total mangel på

forståelse for den situation 200 kolleger stod i. Jeg tror, at

det var et forsøg på at være morsom, men det opfattedes

mere som en ligegyldighed overfor de ansattes situation.

Det er muligt at man ikke er vant til at håndtere situationer

som disse, men spillereglerne burde være simple: skal der

afskediges, skal proceduren være ordentlig og de berørte

personer skal behandles med respekt. Jeg vil sige, at efterføl-

gende har der været situationer, hvor SAS har vist en større

forståelse. Forhåbentligt har man indset, at der var nogle

uheldigheder undervejs og forsøgt at rette lidt op på disse,

hvilket jo så er positivt.

Vi har været optaget af overtallighedsforhandlinger med SAS

og det er første gang vi er endt ud i, at skulle afskedige med-

arbejdere og derved gøre brug af SIFU-aftalen, som den er

skrevet. Der har været meget snak om netop denne aftale og

senioritetsprincippet og vi har ikke kunne blive enige med

SAS omkring hvad aftalen betyder. Der er nu indledt en sag

og denne bliver afgjort i Arbejdsretten inden alt for længe,

håber vi. Vores holdning er klart, at det er ansættelsestiden

som CC, der skal lægges til grund ved afskedigelser og det

betyder at bl.a. vikarerne skal flettes ind efter ansættelsestid

som CC, og dette ville medføre nogle justeringer. Vi havde

gerne set at der lå en afgørelse inden afskedigelsesomgan-

gen, men vi må konstatere, at det ikke er tilfældet og afven-

te resultatet fra dommeren.

F3, F0 og F7Sdage

Vi har set eksempler på, at alle F3dage er blevet udlagt for

enkelte CC og derfor vil vi gerne minde om reglerne for

udlægningen af kompensationsdage.
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K-dage

Schedulering af kompensationsfridage (F3- og F0-dage

m.m.).

1. En F3- eller F0-dag modsvarer en kalenderdag og sche-

duleres som sådan. Konkret indebærer dette:

a) For CC i variabel gruppe før release af schedule:

i) Kompensationsfridag scheduleres uanset tjeneste-

gøringsgrad i forholdet 1:1. (én udlagt komp-dag

koster én komp-dag)

b) For CC i variabel gruppe efter release af schedule og

altid for CC i FG:

i) Én udlagt kompensationsfridag koster 1 + fridags-

påslaget.

ii) Planlagte fridage berøres ikke. 

Enkeltstående F3- eller F0-dag eller hel blok med sådanne

dage kan, hvis ressourcer findes, scheduleres efter request

fra den enkelte CC. Hvis summen af indestående F3- og F0-

dage overstiger 7 kan SAS i tilslutning til anden fritid frit

schedulere op til 4 sådanne dage pr. kalendermåned.

Schedulering af mere end 4 sådanne dage pr. kalendermå-

ned må ikke ske uden berørte CC’s accept. Er summen af

indestående F3- og F0-dage 7 eller mindre, må sådanne

dage ikke scheduleres uden berørte CC’s accept. Efter req-

uest fra CC kan kompensationsfridage udbetales med et

kontantbeløb svarende til 3,29% af aktuel månedsløn

(grundløn)

Samtidig vil vi gøre opmærksom på reglerne for F7S-dage.

Her gælder, at disse også kan blive udbetalt, såfremt de er

mere end 17 måneder gamle og man sender en mail til res-

source@sas.dk eller disponering@sas.dk. Det antal dage I

har over 9, er den 01. juni ”for gamle” og kan på jeres req-

uest blive udbetalt til 3,29 % af aktuel månedsløn. I skal

også være opmærksomme på, at SAS kan tvangsudlægge

F7S-dagene, når de er” for gamle”, vi må dog antage, at

dette ikke sker i sommermånederne.

Omskolinger

Omskolinger til CRJ'en er i fuld gang, og nu har HMS så

besluttet at nedsætte højdegrænsen til 176 cm. Dette bety-

der at nogle CC, af de der er omskolet skal pilles af og andre

skal sættes op. Det drejer sig imidlertid ikke om så mange.

Der kommer dog til at ligge nogle store udfordringer i frem-

tiden for ressourceafdelingen i SAS, både hvad angår rute-

nettet, men også puslespillet i ressourcebehovet kontra res-

sourcerne til rådighed. Når man ved hvor grænsen for over-

tallighedshåndtering kommer til at gå, kan vi se hvordan res-

sourcerne er på de forskellige flytyper og af A/P, A/S og A/H

på disse. Derefter skal der bedømmes om der er for mange

eller for få med de forskellige kvalifikationer og hvorvidt der

skal ske af- eller tilskolinger på A330/340, A321 og CRJ'en.

Feriesystemet

Vi har haft et godt samarbejde med SAS i processen

omkring det nye feriesystem. Systemet skal gøre det mere

gennemskueligt for jer at bidde ferie. Det kommer dog også

til at kræve noget af den enkelte af jer både af hensyn til jer

selv, men også af hensyn til kollegerne. Vi vender tilbage

med mere information sammen med SAS, når vi er helt klare

med de sidste punktummer. Vi vil også, i samarbejde med

SAS, være tilgængelige i crewområdet, når feriebiddingen

åbner for efterårsbiddingen. Nogle af jer vil kunne genkende

systemet fra Maersk eller Sterling. 

De varmeste hilsner på gruppens vegne

Ressourcekoordinator

Karin Ligaard
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Information om uddannelsesordning studieåret 2008/2009

Uddannelsesordningen:

SAS og CAU har i samarbejde etableret en uddannelsesord-

ning som dels består af en bestemt deltidsaftale samt et

uddannelsestilskud til den enkelte. Aftalen har bl.a. til formål

at sikre den enkelte CC’s mulighed for uddannelse og udvik-

ling.

Alle CC fastansat i København med minimum 3 års seniori-

tet, kan søge om uddannelsesordningen.

Antallet af CC der tildeles ordningen styres af tilgængelige

økonomiske midler i uddannelsespuljen.

I praksis vil der være tale om henholdsvis en 50 % eller en

75 % ordning, hvor weekendtjeneste sikrer den pågældende

CC fri til studier på hverdage.

De to uddannelsesordninger:

50 % ordningen:

CC får fast gruppe og scheduleres i et kontinuerligt roteren-

de system i en af følgende 4 varianter:

a) Tjenestegøring fre- og lørdage efterfulgt af 5 fridage.

b) Tjenestegøring lør- og søndage efterfulgt af 5 fridage.

c) Tjenestegøring søn- og mandage efterfulgt af 5 fridage.

d) Tjenestegøring fre-, lør-, søn- og mandag efterfulgt af 10

fridage.

75 % ordningen:

CC får fast gruppe og scheduleres i et kontinuerligt roteren-

de system i en af følgende 2 varianter med 3 tjenestegørings-

dage efterfulgt af 4 fridage:

a) Tjenestegøring fre-, lør- og søndage.

b) Tjenestegøring lør-, søn- og mandage.

Udvælgelseskriterier:

Hvis flere ansøgere end pladser, foretages lodtrækning.

Ansøgere med nedsat erhvervsevne vil blive prioriteret.

Økonomi:

En uddannelsespulje, oprettet af SAS og CAU, vil yde økono-

misk kompensation til den enkelte CC.

Denne kompensation svarer til et fast ikke-pensionsberetti-

get uddannelsestilskud på

kr. 4.000/md. for 50 % deltid

og kr. 2.000/md. for 75 % deltid.

Der gives støtte til såvel kortere som længerevarende offentlig

godkendte fuldtids- og korte faguddannelser. Uddan nelses -

tilskuddet ydes for 1 år ad gangen (og max. i tidsrammen i

henhold til regler for Statens Uddannelsesstøtte).

Studiedeltid 2009-2010 
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Krav:

Den enkelte CC skal skriftligt dokumentere optagelse fra

uddannelsesstedet og redegøre for forløbet undervejs i form

af årsprøver, deleksamen, fremmødeerklæring, diplom eller

lignende. Dokumentation fremsendes til CPHOK Line

Schlottmann.

I tilfælde af at uddannelsesforløbet afbrydes, bortfalder såvel

aftale om uddannelsestillæg samt aftale om uddannelses-

ordningen, og CC vender tilbage til almindelig tjeneste -

gøring.

Ansøgningsfrist og henvendelse:

Ansøgningsfrist for uddannelsesordningen er senest den

26. maj 2009.

Man kan forvente svar ca. ultimo juni 2009.

Yderligere information om uddannelsesordning/uddannelses -

tillæg kan fås hos bestyrelsen for uddannelsespuljen som i

2009/10 består af:

Line Schlottmann CPHOK-M 32 32 48 79

Linda Falkvist CPHOK-M 32 32 37 68

Jørn Fink CAU 27 20 21 76

Mikkel Hansen CAU 20 48 13 27

9
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Så er det lykkedes at finde et nyt hotel i Tokyo, da det nuvæ-

rende havde nogle problemer med bl.a. sprog og restaurant,

som ikke blev løst. Det nye hedder Hotel New Otani og lig-

ger tæt på det gamle, så området er kendt og behøver derfor

ikke en yderligere præsentation.

Hotel New Otani lever fuldt ud op til vores forventninger, og

vi er ikke i tvivl om at det bliver til alles tilfredshed at vi flyt-

ter ca. 18. maj 2009. Der er et rigtigt flot fitness-/spaområ-

de, som kan bruges imod betaling, og derfor fortsætter ord-

ningen hos World Gym, hvor der er gratis adgang for SAS

crew. Der er også en flot anlagt pool ved hotellet. Ligesom

Hotel Radisson byder hotellet på gratis internet og flere

engelsksprogede TV-kanaler. Så alt i alt et godt bytte og des-

uden bor Lufthansa crew der også.

Aalborg

Der har været planer om at flytte til andet hotel i Aalborg

grundet et tilbud fra et konkurrerende hotel, og det var også

tæt på at vi havde flyttet, hvis vores nuværende Hotel

Limfjorden ikke var kommet med et lignende tilbud.

CAU har accepteret at vi kan bruge 10 stk. nyrenoverede

værelser som er mindre end dem vi har i dag. De nye værel-

ser er pæne og holder den samme standard som de andre,

så der er intet problem i at benytte dem. De har ydermere

den fordel at de ligger mod nord, langt væk fra larmen der

kan forekomme fra Jomfru Anegade.

Da vi bruger op til 30 værelser om dagen vil de resterende

værelser være dem, som vi altid har brugt.  Restauranten vil

også komme med tilbud på menuer som er prisbillige, og

crew er altid velkomne til at hente maden i restauranten for

at selv bringe det op på værelset, og derved spare 35,- kr. for

roomservice.

Skal hilse fra Bente (direktøren) og sige, at de er rigtig glade

for at vi fortsætter med at benytte deres hotel i fremtiden, og

at vi ikke er som almindelige gæster, men som gode kolle-

ger.

Vi blev desværre underrettet om at der er crew som ikke

accepterer, at de får et ikke-ryger værelse og alligevel tænder

en cigaret og crew der bruger værelset næste dag, skal så

acceptere at inhalere røg og lugt fra en kollega. Proceduren

i disse tilfælde er at SAS kontaktes af hotellet, og crew vil så

blive kontaktet af deres manager og kan blive præsenteret

for et beløb, der modsvarer udgiften til rengøring/tab af

udlejning af værelset.

Som udgangspunkt er alle de værelser SAS bestiller ikke-

rygerværelser, og det er op til den enkelte CC at spørge ved

check in på hotellet, om bytte til et rygerværelse er muligt.

Ved samme lejlighed vil vi gerne byde velkommen til Peter

Gade, der også deltager i hotelgruppen i CAU.

Med venlig hilsen

Hotelkarlene

Brian og Søren

Nyt crewhotel i Tokyo!
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Tænk på gode arbejdsforhold

MiR tænker på dig når du arbejder ude på linjerne.

Vi anbefaler at du tænker på at udføre dit arbejde således at

du ikke overanstrenger ”din kaffearm”.

Brug derfor altid ”stegepanden”, hvis du vil undgå arbejds-

Skader. Den er lavet til dig, for din skyld.

Hvad synes du om at din arbejdsplads ser sådan ud?

Kan du gøre noget selv?

Alle er velkomne til at bruge Tecnical Report og beskrive 

hvad der trænger til en ekstra omgang rengøring om bord. 

Det noteres herefter i Aircraft log og så skal det udføres 

snarest muligt. Hvis du derimod intet gør, så ser din flyver 

ud som du forlod den.

Tid til lidt mere ”pottetræning”!

På langruterne er det en rigtig god ide at bruge de dertil ind-

rettede ”hylder” når du fylder 

kaffekanden på ny. Det er godt for din ”kaffearm”.
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At læse i Cabin Focus no. 6, april 2., 2009 at vi i kabinen og

piloterne på flight deck er medskyldige i at Seattle ruten luk-

ker pga. at vi har 2 overnatninger er da det værste propagan-

dabævl jeg længe har læst og så i et ”kaffe/the” blad der

udelukkende burde omhandle service og ikke noget andet.

Jeg vil lægge hovedet på blokken og påstå at de 4 mennesker

der lægger navn til det blad her ikke aner hvad de snakker

om når de kommer med disse indicier eller påstande der

ikke kan bevises i forhold til vores konkurrenter. Endvidere

synes jeg det er p…. frækt at udstille os som værende en af

grundene til at Seattle bliver lukket, jeg er så rasende og hvis

jeg havde mandat til det ville jeg forlange en undskyldning

fra dem.

Hvis det var en af grundene til at Seattle blev lukket, mon så

ikke vores aftale havde kunnet forhandles foreninger og SAS

imellem.

Hvis det var en af grundene til at Seattle blev lukket mon så

ikke vores ledelse havde udtalt sig om den påstand frem for

at det kommer fra stewarder og pursere uden nogen helst

indblik i SAS’ detaljerede økonomi?

Da jeg var på medarbejderdag fredag den 13. marts 2009

blev vi af baseledelsen advaret omkring mudderkastning

afdelinger imellem men det gælder åbenbart ikke alle og når

jeg nu er så rasende som jeg er nu vil jeg tillade mig at kaste

tilbage:

Hvilket tiltag/besparelser er der kommet i SKI efter at det er

blevet besluttet at SKI ikke får sit eget AOC?

Hvor mange har fået en fyreseddel i SKI og har ikke bare flyt-

tet skrivebord i SAS?

Er det god økonomi at en SKI manager bliver håndschedule-

ret, flyver rent langt og ikke har stand by blokke?

Hvor meget kunne man spare på IKKE at lave CABIN

FOCUS med deres fine billeder og papir og så nøjes med at

sende relevante servicemeddelelser rundt på mail?

Kunne de 4 punkter hvis efterlevet have sørget for Seattles

overlevelse???

De her spørgsmål jeg stiller slipper jeg nok ikke ustraffet fra

men jeg er villig til at tage kampen/diskussionen op, for de

mennesker der skriver at vi skulle være en af grundene til at

Seattle bliver lukket tror jeg glemmer historikken omkring

Seattle. Da der blev lavet aftale omkring vi kun skulle have

en overnatning i Tokyo og KUN Tokyo blev det ikke skrevet

ind i aftalen at det KUN var Tokyo så SAS så smuthullet og

lavede enkelt overnatning på både Bangkok og Seattle. Før

fløj vi 4 p-dage og 4 f-dage på Seattle, det blev så lavet om

til 3-4 med det resultat at cabin crew fik fysiske skader, næse-

blod, folk besvimede osv. for ikke at snakke om manglende

søvn og et stressniveau udover det sædvanlige, det var først

da man kunne se på Seattles forhøjede sygestatistik at det

blev ændret, meeeen da ikke til Cabin crews fordel for så hed

det 4-3 som vi har kørt med lige siden, jeg husker tydeligt

vores daværende basechef udtale sig om at vi jo fik vores

dag tilbage i Seattle som om at det var ren luksus, nej det er

søreme ikke ren luksus for dem der har prøvet at flyve

Seattle og vi fik ikke en s… tilbage, det kostede os en fridag

så den betalte vi selv.

Jeg kunne finde på flere andre grunde til at Seattle lukker

men lader det være op til hver enkelt at tænke sit og ikke

som vore kollegaer i SKI der skriver CABIN FOCUS vælger at

publicere sådanne ”fejlagtige” påstande og sende det rundt

CABIN FOCUS… et tidsskrift fra i går????
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til os ”atlanterhavskrager” og prøve på at give hver enkelt

dårlig samvittighed og skyld over at Seattle bliver lukket, fy

for pokker det er dårlig stil, tænk jer da for pokker om.

Endvidere skal man også tænke på at vores konkurrerende

europæiske luftfartselskaber som der bliver beskrevet i

CABIN FOCUS har en times mindre flyvetid end os, flyver

med 12-15 i kabinen og har rigtige ”senge” til hviletiden, jeg

tænker jo selvfølgelig på Air France og British Airways for

Lufthansa er vel ikke konkurrerende når vi er i sammen Star

Alliance eller hvad ???

Nej venner, lad os få den rigtige grund på bordet eller ti stille. 

Tale er sølv og tavshed guld. 

De der tror de har ret tænker ikke.

Kast ikke med sten når du selv bor i et glashus.

For pokker, det er ordsprog vi har hørt hele livet igennem, de

er måske platte at citere, men hvor er de dog rammende. 

Jeg vil godt opsige mit abonnement på det omdelte propa-

gandablad, hvis indhold på ingen måder lever op til det nye

SAS Core…

Med venlig hilsen 

Lars Helmark

A/S 2-3876 

P.S. Så kan man endvidere læse i CABIN FOCUS at hvis der

en gang om dagen bliver unødigt åbnet en ”sovepose”

koster det 700.000 kr. om ÅRET, halleluja hvem pokker har

sagt ja til det tilbud fra vaskeriet. 2000 kr. per vask af en

”sovepose, det er da at tage pis på folk når CC står til at skul-

le opsiges. Jeg skal med glæde tage en med hjem og vaske

hver gang jeg flyver og gør vi alle det så kan jeg regne ud at

det kan da redde mindst 2 fuldtidsstillinger per år, betaler

børnefamilier virkelig så meget for en sovepose???? Nej

mon ikke også de skulle spares væk og så måske satse mere

på at vi får ændret på de 9 CC ombord til 10 CC igen på

ruterne til Nordamerika for det nye serviceoplæg er da lige

til at kaste vores passagerer i armene på vores konkurrenter,

vor herre bevares man forstår ikke det er kollegaer der er

kommet med det spare forslag, det må da kun være for at

skulle gøre sig bemærket. Nej, jeg tror altså nok der lige er

nogen der skal trække håndbremsen inden de bliver alt for

dygtige ellers kommer de til at grave VORES grav (dybere). 
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HUSKAT!
• Er du en af de, som lige er opsagt eller har taget orlov, og er medlem af FTF-A, skal du melde dig hos

FTF-A på din første ledighedsdag.

• SAS skal betale dine første 3 ledighedsdage, såkaldte G – dage.

• FTF-A er mere end blot en arbejdsløshedskasse – her kan du også få rådgivning, coaching, deltage i

netværks- og tema-møder.

• Under din ledighedsperiode, har du mulighed for at tage en vis form for uddannelse.

• FTF-A har en hjemmeside, hvor adressen er www.ftf-a.dk

• CAU til stadighed vil arbejde for sine medlemmer.

• Er du på orlov, kan du opretholde din kontakt og dit medlemskab af CAU, for 25 kr. per måned.

• Betaling under orlov sker via girokort, du bestemmer selv om du vil betale for eks. et år ad gangen.

• Er du opsagt fra SAS, vil dit kontingent ekstraordinært blive nedsat til 25 kr. per måned.

• Er du opsagt fra SAS, kan du i opsigelsesperioden ikke afvikle din hovedferie. Er du planlagt til

hovedferie i opsigelsesperioden, skal dit opsigelsesvarsel forlængelse med antallet af de feriedage,

som du er planlagt til.

• Har du valgt selv, at sige op, med fristilling i opsigelsesperioden, vil dine indestående feriedage og

kompensationsfridage betragtes som afviklet i opsigelsesperioden.

• Hvis du går på orlov, får du indestående feriedage på et feriekort (for brug hos ny arbejdsgiver).

• At du skal modtage yderligere et feriekort i foråret 2010, på de dage, som du har optjent i den perio-

de, som du har arbejdet i 2009.

• Bemærk, at antallet af indestående feriedage, omregnes med en faktor 0,59, hvilket skyldes at vi reg-

nes med 7 dages uger, hvor man på det øvrige arbejdsmarked regner med 5 dages uger.

• Hvis du går på orlov, og har indestående kompensationsfridage, vil disse blive stående i kompensa-

tionsdagsbanken, med mindre du selv beder om at få dem udbetalt.

• Hvis du går på orlov fra eksempelvis maj, vil din indestående kvote af F7S dage blive reduceret, idet

du ikke producere hele året.

Opstår der spørgsmål eller ønsker du uddybning af ovenstående, så kontakt CAU.
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CAU siger tillykke
Jonna Grønning har den 19. marts født en dreng på 4700 g. 
Han skal hedde Noah.

CAU byder velkommen pr. 1. april 2009 
2-5721 Katarina Nilsson



Rynker signalerer erfaring, 
men de kan blive for dybe

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

Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel 

hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når 

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

Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, 

Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en 

no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal 

blot tage annoncen her med.

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

Skilsmisse i 2005

Sejlerliv med masser af sol

Fejlinvesteringen i 2003

Bliver selvstændig i 2001
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Ring Blem


