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SAS’ tid som stort globalt og innovativt luft-

fartsselskab er ved at være ovre. Den stolthed

jeg har følt ved at være en del af SAS kan efter-

hånden ligge på et meget lille sted. Men fortid

er fortid og luftfarten bløder.

Som loyal medarbejder ser jeg ganske alvor-

ligt på tingenes tilstand. Dette handler ikke

kun om SAS’ fremtid, det handler i lige så høj

grad om din og min! I min optik har cabin

crew bidraget stort for at nedbringe omkost-

ningerne. Alt fra løn til arbejdstid har vi givet

afkald på. Alt sammen for at tilgodese SAS og

sikre vores job. Og det er ikke småting! Men

det er åbenbart glemt, for jeg har nu, gennem

en lang periode, lagt ryg til at jeg, ene og

alene, bærer skylden for SAS’ problemer. Og

det finder jeg så ekstremt naivt at jeg ikke ved

om jeg skal grine eller græde!

211 mill. SEK. Skal der spares på kabinesiden,

svarende til 154 mill. DKR (kurs 0,72) eller

mere end 30 % af lønudgifterne på CC. Hvor

finder vi så alle de penge? Er det på lønnen, er

det på arbejdstiden eller på comp-dage? Jeg

ser meget få muligheder. Yderligere arbejds-

belastning vil være totalt uansvarligt, og en så

stor lønnedgang urealistisk. Men så en kom-

bination. Ingen comp-dage, en øget arbejds-

tid på 10% og en lønnedgang på samme 10%.

Og er det mon nok for SAS? Men start med at

spørg dig selv, hvad er nok for mig! 

Prøv bare at glorificere tilværelse som CC. Ja

ja…. Det lyder ganske godt med New York,

London og Tokyo. Men både du og jeg ved at

realiteterne er ganske anderledes!

Jeg er spændt på de kommende forhandlin-

ger, min indfaldsvinkel er ganske klar. Min

arbejdstid er det så godt som umuligt at øge.

Jeg arbejder hårdt for min løn og jeg kan ikke

konkurrere med udenlandsk arbejdskraft. Det

er der nemlig INGEN i

Danmark der kan!

Med venlig hilsen

Jørn Fink
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formanden

Cabin Crew er et vigtigt led i den sikkerhedskæde som hol-

der luftfart, og dermed SAS, i luften. Cabin Crew er det led

som træder ind når et af de øvrige led har svigtet, det være

sig lige fra loadmaster over flyveledelse til piloter og teknik.

Da skal vi på arbejde for at sikre at vore passagerer og kolle-

ger kommer sikkert ud af flyet, ofte med ringe agt for egen

sikkerhed. Ligeledes sikrer vi, via vort daglige arbejde, at

ulykker så vidt muligt undgås. Desværre virker det efterhån-

den som om vi selv er de eneste der er opmærksomme på

vigtigheden af vort arbejde. Vi må på daglig basis finde os i,

at ikke alene den almindelige borger, men i allerhøjeste grad

vores egen ledelse viser decideret disrespekt for det arbejde

vi udfører. Meldingen fra dem er kort og godt at vi er for dyre

og arbejder for lidt, eller som det også er blevet udtrykt fra

den side, forgyldte.

Dette billede af et glamourøst og overbetalt Cabin Crew

korps, bliver desværre understøttet af kolleger der via artik-

ler, reklamer eller egen optrædning i medierne, beskriver

vort arbejdsliv som noget nær en evig ferie hvor det handler

mest af alt om at handle og i øvrigt tage godt for sig af det,

som det store udland kan byde på. Der bliver sjældent foku-

seret på en 42 timers uge på Europaflyvning, de lange dage,

natarbejde, tidsforskel, manglende sommerferie med famili-

en, det dårlige arbejdsmiljø der fører til nedslidningsskader

o.s.v. Hver gang der dukker en sådan artikel eller noget lig-

nende op, må vi desværre konstatere at foreningens arbejde

med at skaffe respekt omkring Cabin Crews arbejde bliver

sat flere år tilbage.

Cabin Crew har en arbejdstid der svarer fuldstændigt til hvad

der ellers er gældende på det danske arbejdsmarked, og der

er sågar end ikke taget hensyn til at vi arbejder skift, nat

samt weekend og helligdag. Cabin Crew kan arbejde på alle

årets 365 dage. Cabin Crew har 1 (en) weekendfri hver 4 (fjer-

de) uge.  Cabin Crew har en arbejdstidsbegrænsning på 42

timer på 8 dage (inkl. fridage). Denne kan sammenlignes

med 37 timer på 7 dage (inkl. fridage), som det er på det

øvrige arbejdsmarked, og giver nøjagtig samme gennem-

snitlige arbejdstid på dagen, dog kan Cabin Crew arbejde op

til 14 timer om dag. Den årlige arbejdstid er ligeledes afpas-

set således at den svarer præcist arbejdstiden på det øvrige

arbejdsmarked. 

Ud over denne ”normale” arbejdstid har vi i tillæg al den tid

vi må tilbringe på udestation, i snit ca. 30-40 timer per uge.

Vi har intet at være flove over, vi kan rette ryggen og se alle

ret i øjnene. Vi udfører et vigtigt hverv, under vanskelige for-

hold, med en rimelig løn og vi skylder ingen noget.

Med SAS’ bestyrelsesformand og koncernchef i spidsen har

der været ført en hetz mod Cabin Crew. En hetz som delvis

har gået på helt specifikke punkter, som for eksempel hotel-

ler.

CAU bestemmer ikke hvilke hoteller vi bor på og vi forhand-

ler ej heller værelsespriser. Cabin Crew og for den sags skyld

også piloter, har i gennemsnit ca. 100 overnatninger om

året. Til de hoteller der benyttes er der visse krav, som skal

opfyldes. Det handler om, at hotellet skal være placeret i et

”safe area” og i samarbejde med blandt andet Københavns

Brandvæsen er der udarbejdet sikkerhedsforskrifter (pri-

mært omkring nødudgange etc.), som skal overholdes. SAS

finder selv disse hoteller og aftaler pris med de pågældende. 

Ønsker SAS at sænke omkostningerne til hotelværelser, har

de vores fulde støtte til at forhandle lavere priser igennem.

Kan man ikke det (hvilket vi tvivler på), er det op til SAS at

sørge for at Cabin Crew ligger så lidt ude som muligt, hvis

man ønsker besparelser. Lidt primitivt kan man sige: CAU

bestemmer ikke hvor mange overnatninger vi har, det er ene

og alene op til SAS. På vort Europanet ville det være muligt

at afskaffe overnatning fuldstændigt, hvis man vil undgå

hoteludgiften, og på vort langrutenet er det op til SAS at

sørge for at der er så mange afgange som muligt til de enkel-

te destinationer per uge, således at Cabin Crew kan komme

hjem. Kan man ikke gøre noget af det her nævnte, på grund

af belægning på en rute, behov for tidlige afgange, lovgiv-

ning etc., ja så kan man ikke klandre CAU eller Cabin Crew i

almindelighed for den ekstra omkostning.

Bestyrelsesformanden er refereret for at sige at hans egen

grænse for hvad der må betales for et hotelrum er 700,- kr.,

hvilket meget pudsigt ligger lige over hvad SAS, med de

enkelte hoteller, har forhandlet sig frem til at betale i gen-

nemsnit for hotel rum til piloter og Cabin Crew.

Bestyrelsesformanden har også følt det nødvendigt at kom-

mentere på vores behov for en kantine. Cabin Crew arbejder

24/7 og har sjældent mulighed for at nå at indtage deres

mad på flyene, derfor er der selvfølgelig et behov for at vi har

et sted at spise, og da tiden som regel er knap, gerne tæt på

Det er utroligt hvad Cabin Crew skal finde sig i!!!

Verner Lundtoft Jensen (Formand)

Fortsættes næste side
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basen, vi har jo til stadighed nogle fly der gerne skal holdes

i luften. CAU indgår gerne i forhandlinger med SAS om at

finde en løsning på problemet og gerne en løsning der kan

sikre SAS en besparelse som den der lagt op til nu, på ca.

500.000,- kr. og altså ikke 20 millioner som er blevet nævnt.

Havde SAS en omkostning på 20 millioner på en lille kanti-

ne som vores, måtte der være nogen som burde stå til

ansvar for dårlig management! Enhver kan vel se at en sådan

oplysning kun har et mål; at klandre Cabin Crew. Det SAS har

besluttet nu, betyder at Cabin Crew, som jo kan arbejde døg-

net rundt, vil skulle søge andre steder for at få noget at

spise, og i den forbindelse kan der opstå forsinkelser på flyv-

ninger. Disse forsinkelser vil meget hurtigt kunne æde

besparelsen på en halv million op, det kan faktisk være sket

efter første forsinkelse.

Opgøret omkring selve besparelsesforhandlingerne har, ud

over ovenstående, udviklet sig til en meget surrealistisk affæ-

re, som undertegnede og CAU desværre er blevet en del af.

Historien, ganske kort, er som følgende:

1. SAS krævede 6 % af Cabin Crews løn

2. Dette blev hævet til 6 % af omkostningerne på Cabin

Crew

3. CAU tilbød de 6 % ind til 1 marts 2010

4. Mod en produktionsgaranti tilbød CAU op mod 12 %

5. SAS takkede nej til begge disse forslag

6. CAU tilbød herefter en varig lønnedgang på 7 % så længe

SAS ikke ændrede i bemandingen ud af CPH (altså ikke

en garanti der bandt SAS, de kunne som ønsket beholde

deres ledelses ret)

7. Svaret på dette var et nyt SAS besparelseskrav på Cabin

Crew på 211 mill. SEK svarende til 32,7 % af lønsummen

Det er da surrealistisk, eller hvad?

Forhandlingerne med SAS går i gang i september, og så må

vi se hvad de kan føre til. CAU er lige nu bundet af en uraf-

stemning og vil følgelig involvere medlemmerne, før der

eventuelt træffes nye beslutninger.

Verner 

Fortsat fra forrige side
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Heksejagt på CC og den danske model 
som et tag-selv-bord!

Fortsættes næste side

Efter det forhandlingsforløb, som vi nu har været igennem,
står det mere og mere klart, at dét vi som personalegruppe
og som fagforening står over for må ses som et veritabelt
korstog mod den danske model. Den model, som både
arbejdsgivere og fagforeninger i forening sammen med poli-
tikere dagligt hylder som årsagen til, at Danmark stadig har
noget, der kan kaldes det mest fleksible arbejdsmarked i den
vestlige verden, og som er en af hovedsagerne til, at vi trods
alt har klaret os så godt igennem diverse kriser i tidernes
løb.  

Det er CAU’s opfattelse, at dét, som vi netop har været vidne
til, må forstås således, at man fra SAS’ side bevidst har for-
søgt at udnytte en svær økonomisk situation til også at føre
et politisk slag mod den del af den danske model, der tilsig-
ter, at man skal respektere hinanden som ligeværdige for-
handlingsparter og samarbejdspartnere. Det, vi oplevede,
var en ledelse, der indkaldte de faglige til besparelsesfor-
handlinger midt i den gældende overenskomstperiode (for
anden gang!), hvor ledelsen ved den tilsyneladende arbej-
dende bestyrelsesformand Fritz Schur og Mats Jansson
ensidigt på forhånd, inden de egentlige forhandlinger
begyndte, ville diktere rammer, indhold og resultat af for-
handlingerne. SAS bestemte egenhændigt tidsrammen, og
de forhandlere, vi mødte, besværgede sig igen og igen ved
at drøfte andet end den af koncernledelsens fastsatte dags-
orden. Det havde de ikke mandat til.  Så det meste af for-
handlingerne gik med ”at regne” på de af CAU fremsatte
besparelsesforslag. Der var ingen grund til at regne på de af
SAS fremlagte forslag, for dem var der ingen af!! SAS’ for-
handlere mødte op med mandat til én handling: At tage
mod en ensidig leverance fra CAU på 6 % på omkostninger-
ne, og så måtte CAU selv bestemme hvordan, eller næsten.
Besparelsen skulle nemlig have effekt allerede i år, nærmere
bestemt august. Det var det mandat koncernledelsen havde
givet til de lokale forhandlere, og udover det, var de ikke til
at hugge eller stikke i. Undervejs nåede vi at mødes med
Mats Jansson fire gange for at han kunne få lejlighed til at
gentage sit diktat, og her var det tydeligt, at koncernchefen
tilsyneladende ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i det danske
arbejdsmarked, og de principper, som det bygger på. 

Vi følte således, at vi skiftevis forhandlede med hhv. blind
makker og blind høne, og når vi så ser det efterspil, der har
været, forstår vi det måske bedre. Vi kan ikke betragte de for-
handlinger, der er foregået, som andet end skinforhandlin-
ger, hvor resultatet stort set var givet på forhånd, og hvor det
primære formål i lige så høj grad var af strategisk karakter
som økonomisk. Kunne man ensidigt tvinge en besparelse
på 6 % igennem over hele linjen, ville man således have
bevist, at man som ledelse havde tvunget fagforeningerne
og deres ret til at forhandle på vegne af deres medlemmer i

knæ. Hvis forehavendet ikke lykkedes, ville man give de fly-
vende, herunder specielt CAU og de danske CC skylden. At
man som ledelse har et sådan behov må siges at fortælle
ikke så lidt om den ledelsesstil, man som ledelse magter. 

CAU var mig bekendt faktisk den eneste fagforening, der
klart meldte ud fra starten, at vi ville gå positivt ind i disse
her forhandlinger, og at vi via en reel overenskomstforlæn-
gelse allerede nu gerne ville medvirke til at lave noget varigt
og ikke mindst holdbart. Jeg skal ikke her beskæftige mig
mere med den del af polemikken, da alle jo har været løben-
de orienteret om netop dette, men kan blot konstaterer, at
CAU er den eneste forening, der reelt har leveret noget som
helst, og som tillige mødte SAS’ krav om en besparelse med
effekt HER og NU. Dette er så formentlig kommet på tværs
af den strategi, som det må vurderes, at ledelsen havde lagt
på forhånd, hvorfor denne mere eller mindre uanfægtet fort-
sætter af den allerede valgte vej. 

Med de meldinger, der er kommet fra SAS’ bestyrelse, og
den retorik, der blev anvendt på pressemødet den 12.
august, er det nu mere klart hvorfor. Man havde en anden
dagsorden. Ansvaret for firmaets situation skulle tillægges
de flyvende og deres faglige repræsentanter. Helt ude af trit
med kendsgerningerne valgte koncernchefen at buldre mod
”monopoltidens” overenskomster, som om de stadig eksi-
sterede i dag, selvom det ikke har været tilfældet i hen ved
20 år. De er derimod blevet afløst af overenskomster (især
når det gælder CAU’s medlemmer), der svarer til, hvad der i
øvrigt gælder på det danske arbejdsmarked. Jeg skal her
undlade at kommentere yderligere på de mærkværdigheder,
som vi i dagene efter pressemødet hørte udtrykt af såvel
Fritz Schur som Mats Jansson, men blot anlægge den
betragtning, at hvis bestyrelsesformanden og koncernchefen
brugte den samme tid og energi til at køre forretningen, som
de bruger til at bekrige medarbejderne, kunne det være, at vi
havde en chance for at overleve.

I Børsens Nyhedsmagasins årlige Image Rapport 2009 lig-
ger SAS i bund-10. Det fremgår temmelig klart af den med-
følgende analyse, at det ikke er medarbejderne, der angives
som årsag til virksomhedens ringe placering.  

Man VIL ikke respektere, at det kun er efter forhandling med
medarbejdernes lovligt valgte tillids-repræsentanter, at der
kan ændres i overenskomsten, og man VIL ikke anerkende,
at ledelsen og de faglige er ligeværdige samarbejdspartnere.
Nu kan vi så måske se frem til en adfærd fra ledelsen, der
formentligt er planlagt på en sådan måde, at det kan frem-
stå som en slags legitim afstraffelse af de ansatte: ”Nu gør vi
det her, og det er jeres egen skyld!”. Det virker som om, at man
i frustration over ikke at kunne flytte virksomheden til Indien,
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så i det mindste gerne vil flytte Indien til virksomheden, med-
følgende den tilgang, man nu engang har til lønmodtagere i
den del af verden. Men den går bare ikke!

Man kan altså som arbejdsgiver ikke tillade sig at betragte
den danske model som et tag-selv-bord til udelukkende eget
favør. Man vil gerne have dét, som man som arbejdsgiver
har fordel af ved modellen, nemlig loyaliteten fra medarbej-
derne, den ensidige ledelsesret, den lette adgang til at afske-
dige, og ikke mindst fredspligten. Men man vil gerne
komme uden om det, som man skal give de ansatte til gen-
gæld: Retten til at organisere sig og lade sine repræsentanter
forhandle løn- og arbejdsvilkår. Men sådan spiller klaveret
ikke. Vil man nyde fordelene, må man også acceptere bagde-
lene. De fleste arbejdsgivere på det danske arbejdsmarked
mestrer da også dette, og i øvrigt til stor glæde for både dem
selv og de ansatte. Bare ikke SAS. 

Man må håbe på, at SAS-ledelsen endelig vil besinde sig, og
indse at dette korstog mod de ansatte, og deres faglige
repræsentanter er udsigtsløst. Hvis det skulle forholde sig
således, at man for nogle år tilbage har besluttet sig for, at
starte dette korstog, så er tiden inde til at dette ophører, og at
man ændrer opfattelse af de faglige. Tiderne har ændret sig,
og vi har gennem de sidste år vel nok vist, at vi er til at tale
med. Da de forrige besparelsesforhandlinger, hvor alle fag-

grupper leverede besparelser, var overstået, udtrykte Mats
Jansson da også, at det var et gennembrud for SAS i forhol-
det til de faglige. Et udtryk for at ”Sigtunaånden” og ”kultu-
relt turnaround” havde lagt sig over firmaet, og at vi nu gik
en lysere tid i møde (I hvert fald, hvad dét angik). Har han
ændret holdning, eller var det bare varm luft? Et bestemt
kommunikativt behov, som man havde på dét tidspunkt? 

Lad os komme nu komme ind på sporet igen! CAU kan i
hvert fald berettiget sige, at vi og vores medlemmer har vist,
at vi er villige til at deltage og tage vores tørn. Men det skal
selvfølgelig ske i følge den model, som tingene nu engang
bliver gjort efter her i vores del af verden, og med den gen-
sidige respekt, som er nødvendig for at et samarbejde kan
fungere. Det er en selvfølgelighed på det øvrige danske
arbejdsmarked. Lad det også blive en selvfølgelighed i SAS. 

Jakob Esposito

Fortsat fra forrige side
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Indlæg fra ressourcegruppen 

Det er sparetider i SAS igen…….
Vi har brugt en del af sommerferieperioden til at forhandle
med SAS og det resulterede til slut i en urafstemning. Langt
størstedelen af dem der stemte valgte et JA, til at gå 7% ned
i løn fra 1. september imod at SAS ikke sender andre SAS-
ansatte ned og flyve ud af København m.m. de er på CAU-
overenskomst. I modsætning til en tidligere § 1, som vi
ønskede, har SAS med denne aftale stadig handlefriheden til
at sende f.eks. svenskbaserede ned og flyve vores produk-
tion, men så skal vi have den afleverede løndel retur.  

Mealstop
SAS valgte at ændre åbningstiderne på kantinen og det kan
virke som om, at den er tilpasset de ansatte, der har deres
faste pladser på basen og ikke de flyvende.  Eftersom kanti-
nens ændrede lukketider betyder, at vores ”bord” er blevet
længere tid om at blive tilgængeligt vil vi gerne minde Jer om
vores mealstopaftale, og gøre opmærksom på den tid I har
krav på ved bordet.

1. Meals; kortrute
I en tjenestegøringsperiode, som inkluderer flyvetjeneste, hvor tje-
nestegøringstid fra check-in / tjenestens påbegyndelse til sidste
block-on i tjenestegøringsperioden planlagt overstiger 6:00 tm.,
skal CC have et måltidsophold alternativt adgang til et varmt
måltid lastet ombord. (Varm morgenmad kan aldrig lastes).

a) Måltidsophold i tjenestegøringsperiode, som inkluderer flyvetje-
neste, skal planlagt påbegyndes senest 6 tm. regnet fra check-in.

b) Opholdets længde skal på hjemmebase være på mindst 1:30
tm. regnet fra block-on til block-off. Ved uregelmæssigheder
/ forsinkelse kan opholdets længde reduceres til 1:15 tm. reg-
net fra block-on til block-off.

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

c) Ved måltidsophold på udestation skal opholdets længde
planlagt være mindst 60 min.

i) Måltidsophold på udestation forudsætter gennemgående fly
og varmt måltid lastet ombord. Måltid skal lastes ombord,
selvom opholdet evt. er 1:30 tm. eller mere.

ii) CC skal have mindst 20 min. "ved bordet".
iii) Ved uregelmæssigheder / forsinkelser i forhold til det plan-

lagte ground stop, der medfører, at ground stop bliver korte-
re end 60 min., og der ikke kan afholdes 20 min. "ved bor-
det", pålægges det purseren/SCC at respektive spisepauser
afholdes under flyvning. 

d) På ruter med leglængde mere end 2 timer og et ground stop
mindre end 60 min., hvor der skal afvikles måltidsophold og
varmt måltid lastet ombord, flyves med servicebemanding;
i.e. bemanding med én udover minimum efter gældende
JAR Ops-regler. Såfremt spisepausen i disse tilfælde ikke kan
afvikles på groundstoppet, pålægges det purseren/SCC at
respektive spisepauser afholdes under flyvning. Dette er
aktuelt på ATH, NCE, LED, MAD, DUB og SVO. 
Hvis den samlede planlagte tjenestegøringstid regnet fra
check-in til sidste block-on overstiger 8:30 tm. skal der yder-
ligere lastes en sandwich, vand og et stykke frugt.

På alle afgange frem til STD 07:59 skal der
endelig lastes kold morgenmad, frugt og vand.

*: Måltid skal være tilgængeligt for CC
senest efter 5 tm. regnet fra check-in. Hvis
flyet ikke har installeret ovn forudsættes
måltidsophold efter ovenstående regler.

Kompensationsdage i det nye system
Det nye crewsystem PS07 bliver mere og mere inte-

greret i vores portal, og vi vil i den forbindelse gøre opmærk-
som på den seneste ændring. Der er nu lagt VA og compen-
sationdays ind under crew reports og vi har set eksempler på
at antallet af disse dage kan have ændret sig i forhold til
antallet der var i det gamle ”compensationdays” system.
Hvis I er i tvivl om antallet er korrekt, så kan I gå til ressour-
cerne og bede dem gå ind på det gamle system og trække en
liste ud til Jer, så har I bedst mulighed for at sammenholde
dem og finde eventuelle fejl.

Ferieperioden september-start januar
Der er tildelt ferie i ovennævnte periode og vi har fået enkel-
te henvendelser. Nogle har glemt at bidde eller udskyde feri-
en og de har fået udlagt hele eller dele af deres restferie.
Selvom det er trist at man ikke har nogen dage tilbage, er det
dog i henhold til aftalen og det eneste den enkelte kan gøre
er, at appellerer til ressourceafdelingen i SAS om ikke det er
muligt, at gemme nogle dage til foråret. VA1dage er selvbetal-
te feriedage. Har nogle af Jer fået udlagt VA1dage uden at
have ønsket dette, bør det skyldes at I i starten af året ikke har
positivt tilkendegivet, at I ikke ønskede dem udlagt. Har I
givet SAS besked om at I ikke ønskede dagene bør SAS have
efterlevet dette. Der arbejdes fortsat på det ny feriesystem.

F7Sdags/kompensationsdags-reminder
Da vi tidligere har fået at vide, at vi er for mange i efter-
år/vinterperioden, er der stor sandsynlighed for, at SAS
udlægger F7S, F3 og F0dage. Så husk at checke jeres F7S-
dagsbank idet SAS kan tvangsudlægge det antal I har over 9
og husk at checke jeres kompensationsdagsbank.

f ) F7S-dage, som ikke er afviklet indenfor 17 måneders perioden
(31.maj), kan SAS frit schedulere i tilslutning til anden fritid
alternativt erstatte med et kontantbeløb, svarende til 3,29% af
aktuel månedsløn (grundløn). CC har ret til efter anmodning
herom, at få F7S-dage, som ikke er afviklet indenfor 17 måne-
ders perioden, udbetalt efter periodens udløb.
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.
kalendermåned må ikke ske uden berørte CC´s accept. Efter req-
uest fra CC kan kompensationsfridage udbetales med et kontant-
beløb svarende til 3,29% af aktuel månedsløn (grundløn).

Med venlig hilsen
Ressourcekoordinator 
Karin Ligaard
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”Jäklar vilken j---a smäll” 
sa Dynamit Harry i Jönsson ligan, när den hemma gjorda bomben smällde av i källaren.

Tänk vad tokigt livet kan vara ibland och den tokiga och nästin-
till helgalna känslan har blivit starkare idag, den 12 augusti
2009, än någon annan dag.

Jag vill själv ha en tilltro till människor med kunskap, erfaren-
het, utbildning, engagemang och en hög position inom ett
stort företag. Dessvärre är jag idag förundrad och ställer mig
frågande varför det har funnits och det finns så många bud-
skap och många handlingar i SAS de sista 10 åren, som har
innehållit felbedömningar, klavertramp, tomma löften och
motstridiga uppgifter.

Minnen från den sk gamla ”goda” tiden dyker upp. 
Vi har haft det bättre arbetsmiljömässigt tidigare, men idag kan
vi jämföras med övriga på arbetsmarknaden i det
Skandinaviska samhället.
När jag startade på 1980-talet, på den gamla ”goda” tiden hade
jag en ingångslön som kabin crew som motsvarade ca 4,5 %
av min chefs lön, idag över 20 år senare får en nyanställd kabin
crew mindre än 2 % av vad en SAS chef får och den nyanställ-
da kabin crew är idag dyrare än någonsin tidigare enligt lednin-
gen. Ekonomiska jämförelser mellan bolag och anställda är
verkligen bra om man tar hela verkligheten och inte plockar ut
russin ur kakan.

Tyvärr jämförs vi idag med flygbolag som opererar på Kastrups
flygplats och hyr in den personal man behöver i Köpenhamn
genom att anlita bemanningsföretag i ett annat land. Jag kan
dessutom konstatera att de beräkningar i jämförelserna med
andra flygbolag som SAS har, ses årtalet 2007. Vi har sedan
2007 varit igenom sparrundor och förändringar i vårat avtal, vil-
ket måste ge en annan ekonomisk bild än situationen var 2007.
Det flygbolag som ses som vår stora konkurrent och som vi
jämförs med har en kabin crew som flyger 5-3 och arbetar max
38 timmar på 5 dagar och så lite har jag aldrig flugit på fulltid
under mina 22 år i SAS.

Dessutom kan jag med en enkel matematisk beräkning konsta-
tera att en ingångs lön i SAS i Danmark på 19 000 DKK kan
jämföras med en lön på ca 16 500 SEK i Sverige.
Skillnaden är de icke synliga tillgångar/kostnader utanför den
svenska lönen som är lagstadgade och avtalade pensionsinbe-
talningar och avgifter som arbetsgivaren helt ensam får betala
utöver den lön som den anställde får i lönekuvertet. Med i
beräkningen är det att den danska ingångslönen har ingen
pensionsinbetalning av arbetsgivaren.

Signaler om Ragnarök - Ragnarok
Har precis lyssnat på presentationen av SAS ekonomiska rap-
port den 12 augusti 2009.
Presentationen ger negativa siffror, besparingar och hot om att
någon annan ska ta ditt arbete. 

Själv reagerar jag och ställer mig mycket
frågande till, varför vi gör så många
omorganisationer när det är så dyrt och
kostsamt. Den ekonomiska rapporten
redovisade en belastning och kostnad på
en miljard SEK för omstruktureringskost-
nader. Kabin crew i Köpenhamn har idag
ca en total omkostnadsnivå på ca 800
miljoner SEK per år, men vi är alldeles för dyra.

Idag har vi fått besked om att den kollektiva Stenålderkulturen
ska bort i SAS och murar ska falla liksom Berlinmuren. Den
reflektion och groende oro dagens budskap ger om besparin-
gar är i verkligheten att jag och mina kollegor ska hjälpa SAS
att öka segregeringen i ett modernt samhälle och gå tillbaka till
ett samhälle i en Fornnordisk kultur. A-kasse ersättningen är
15 700 DKK och vår ledning önskar en besparing på mer än 30
% på en som har en månadslön på 19 000 DKK. Det är en pro-
cess som ökar segregeringen i samhället.
Vi, kabin crew som utgör max 10% av omkostnaderna ska
spara över 30 % av vår lön, för vi är för dyra…..Jag är säkert för
gammal också, men den kommentaren förhindrar lagtexten för
det är diskriminerande.
Jag har varit för gammal och dyr en gång förut i min anställning
i min SAS historia och det var 2004. Från slutet av 1980 talet
fram till 2004 tillhörde jag en annan gammal o-önskad grupp,
men 5 år senare är det en önskad nymodighet, nämligen en
svensk avlönad Malmö bosatt kabin crew som flyger utifrån
Köpenhamn. 2004 ville SAS att jag skulle vara övertalig på
Malmö bosättningen och 2004 var jag för dyr och för gammal
som svensk anställd**. Idag när ledningen vill avskaffa
Stenålderkulturen är svensk kabinpersonal önskvärd och billig
och jag som idag är danskanställd är åter igen för dyr. SAS eko-
nomiska beräkningar stämmer inte helt, för jag är idag ca 1mil-
jon kronor billigare i min anställning än om jag varit svensk
anställd! 
Jag känner mig normalt som en person som är flitig, tålamo-
dig, måttlig, medmänsklig, ödmjuk, öppen, samt en person
med en hög moral. Men att jag idag, trots att det är emot min
vilja och min mänskliga natur börjar förvandlas till en adrena-
lin fylld stridstupp som är syndigt girig och ilsken beror enbart
att jag känner mig otroligt illa behandlad. 

Anna-Lena

** 2004 när jag var för dyr och gammal som svensk anställd
och tvingades sänka mina kostnader i SAS med miljonbelopp
för att bli dansk anställd. Samma år, 2004 delades det ut
”Stanna kvar bonus” i Commuters styrelse på 5 miljoner till
enskilda individer utan att tänka på SAS besvärliga ekonomis-
ka situation.
Det måste man kalla en ansvarsfull styrning! 
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Så er vi langt inde i sommerferieperioden og de fleste har
afholdt deres ferie, børnene er så småt begyndt i skolen og
livet går igen sin vante gang. Hvis bare vi i fred og ro kunne
udføre vores arbejde med smilet på læberne (det tror jeg rig-
tigt mange af os ville ønske). Men indtjeningen indenfor
luftfartsbranchen er stadig nedadgående og vi mangler en
tryghed i vores ansættelsesforhold. 

Vi har ofte måtte høre, at vi er forkælede og har ofte oplevet
misundelse fra andre grupper, dette kan kun skyldes UVI-
DENHED. I kabinen har vi gentagne gange leveret, når fir-
maet har været i krise og ingen af os har jublet over at miste
2000,- kr. eller mere om måneden, (jeg tror det er fordi alter-
nativet ikke er til at bære). Vi lever måske i vores egen ver-
den, men det er en verden som vi elsker på godt og ondt og
det er blevet vores livsstil, som vi har svært ved at forestille
os at vi skulle forlade. Skal vi gå væsentligt ned i løn, så er
jobbet ikke så interessant længere, da det så bliver mere på
ondt end på godt. 

Vi er så meget væk og kan sjældent deltage i arrangementer
med familie og venner, (fordi vi sjældent har weekendfri) så
lønnen kompenserer i nogen grad for borteværetiden. 
Ledelsen skal derfor ikke tro, at de kan komme igen og igen
og bede os tage ansvaret for deres manglende evner til at
drive firmaet på forsvarlig købmandsmæssig vis - grænsen for
mange er nået – vi har givet hvad der er mere end rimeligt.
I de sidste 5 år er vi gået fra et 5/4 til et 5/3 arbejdssystem.
Vi har leveret 3,5% af vores løn 1. marts i år og vi har tilbudt
at levere 7% af vores løn per 1. september i år mod at få en
tryghed for at arbejdspladserne i København er på vores
overenskomst – en helt gratis foranstaltning for den ansvar-
lige ledelse. 
Der blev for nylig tegnet et billede i medierne om én kollegas
tur til New York, som viser vores arbejde fra den absolut
bedste side – uden filter. Det ville have været mere interes-
sant og sandfærdigt, hvis medierne havde lavet en reporta-
ge om en stewardesse der indeholdt nedenstående punkter:

• Er der skrevet om en 42 timers arbejdsuge, hvor vi
møder kl. 05.30 dag 1 og er hjemme dag 3 kl. 1800, for
igen at møde dag 4 kl. 0815 og gå hjem dag 5 kl. 23.30?
Nej, for det kan man jo ikke blive misundelig over. 

• Er der skrevet om, at vi kun har krav på en friweekend fra
kl. 16.00 fredag til mandag kl. 06.00 per måned? Nej, for
det kan man jo ikke blive misundelig over. 

• Er der skrevet om vores 12 timers arbejdsdage, hvor vi
kun har krav på 30 minutters pause? Nej, for det kan
man jo ikke blive misundelig over.  

• Er der skrevet om, at vi kun har 12 fridage om året vi selv
kan placere (hvis ikke kvoten er fyldt op), som vi bruger
når vores børn har fødselsdag, vi skal til 50 års fødsels-
dag, der er 1 skoledag osv.? Nej, for det kan man jo ikke
blive misundelig over.

• Er der skrevet om, at vi kan have i alt
60 dage om året (2 måneder!!) hvor
vi har standbyvagt og kan tilkaldes
med kort varsel og derfor ikke kan
planlægge andre ting? Nej, for det
kan man jo ikke blive misundelig
over.

Jeg er ikke ekspert i ledelse, men jeg
synes at det burde være nærliggende at ledelsen gik foran
med et godt eksempel og som de første gik ned i løn og gjor-
de det uagtet hvad resten af personalet så leverede. Jeg har
på intet tidspunkt hørt eller læst, at min ledelse har tænkt
sig at gå ned i løn i denne omgang, måske har jeg misset
noget? 

Især i krisetider burde det være vigtigt at få medarbejderne
med sig, men det fornemmer jeg ikke at min ledelse på
noget tidspunkt har forsøgt. Tværtimod virker det i højere
grad som om der bruges mere tid på at bekæmpe fagfor-
eninger og få dem til at bekæmpe hinanden, end der bruges
på at få de kvalitetsbevidste kunder til at vælge SAS igen,
lede virksomheden forsvarligt og få medarbejderne til at stå
sammen. Kan man skabe et virksomhedsoverskud og der-
med et aktieafkast til aktionærerne, ved at have et mål om at
bekæmpe fagforeningerne og dermed ændre virksomhe-
dens fagforeningskultur? Jeg tror det ikke! Derimod er der en
lille chance hvis ledelse og medarbejdere sammen fokuserer
på at sælge de produkter og services som kunderne efter-
spørger.

Jeg så et interview med Mats Jansson på svensk tv, hvor han
først udtalte, at kabinen var 40% dyrere end Norwegian men
senere udtaler at ”Norwegian har en helt anden affärsmodel
end vi og at vi slet ikke skal konkurrere med Norwegian.  Vi
har et helt andet serviceniveau, fast track osv.”.  Derefter bli-
ver han spurgt; Og det tager I ikke betalt for? ”Nej” svarer
han. (min tanke: Er det så meningen at personalet skal beta-
le for den del også?)

Der er så store forskelle i de 2 selskabers alder og ancienni-
tets demografi at det ikke går at sammenligne. Skulle man
alligevel vove pelsen kunne man jo så starte med at sam-
menligne VD lønninger. Norwegians direktør får ca.
700.000 NOK om året. Mats Jansson får ca. 10.000.000
SEK plus evt. 2.000.000 i bonus.
Jeg fornemmer smilet på SAS-kabinepersonalet langsomt
forsvinder sammen med lønnen der i værste fald vil ende
under hvad man kan få fra a-kassen – Men vores ledelse
smiler åbenbart stadig.

Med venlig hilsen
bestyrelsesmedlem 
A/H Karin Ligaard

Smiler stewardessen stadig? 
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När man förstår eller när man har en helhetsbild är det all-
tid lättare att fatta de rätta besluten.

Förståelsen ska grunda sig på verkliga fakta och inte en
massa slagdängor i Massmedia eller lösryckte meningar ur
ett större dokument. Jag vill med det här inlägget ge Er en
större förståelse av lönebilden mellan Sverige och Danmark.

Massmedia har börjat hänga ut CC i Danmark som riktigt
dyra och gör en jämförelse mellan Sverige, Norge och
Danmark genom att jämföra bruttolönen.

Att jämföra de tre olika ländernas bruttolöner är lika med att
säga:

– I Danmark äter man Räkor med skalet på

Kära kollegor det vet vi, att ingen av oss äter räkor med ska-
let på och det ska ingen behöva göra i framtiden heller!

När SAS betalar för ”Räkor” i Norge, Sverige och Danmark
är det ett pris, men det som syns i de olika nationella CC´s
lönekuvert kan vara ett helt annat belopp.
Eftersom jag är svensk och känner till en del om det svens-
ka systemet vill jag ge er några skillnader mellan Sverige och
Danmark.

Bas Fakta;
• I Sverige finns det en Lagstadgad arbetsgivaravgift som

alla arbetsgivare måste betala utöver den lön som CC får
i sitt lönekuvert. 2009 sänktes avgiften till 31,42 % på
bruttolönen.

• I Sverige och för svenska CC i SAS finns det en avtalad
tjänstepension som minimum kostar arbetsgivaren 12 %
av bruttolönen utöver det CC ser i sitt lönekuvert.
Kostnaden för tjänstepensionen stiger betydligt den dag
CC fyller 50 år.

• I Danmark betalar den anställde de mesta av sina kost-
nader själv genom avdrag på bruttolönen. Ex. CC betalar
8 % AM-bidrag och delar av sina pensionsinbetalningar
såsom ATP och egna inbetalningar till Rate pensionen.

För att göra det ännu tydligare kan man göra jämförelsen i
siffror.

I tabellen nedan redovisas exempel på ca belopp när man
jämför löner mellan Danmark och Sverige som motsvarar ca
den samma kostnad för arbetsgivaren, alltså samma pris för
den färska räkan. Den danska lönen är med en 10 %  respek-
tive en 15 % pensionsinbetalning av arbetsgivaren utöver
den utbetalda bruttolönen till CC i Danmark.
Den svenska lönen är beräknad med en 12 %  inbetald avta-
lad tjänstepension , alltså CC är under 50 år. 

Dansk lön/ mån med 10 % pensions inb ger ca en Svensk
lön/mån

20 000 DKK 19 200 SEK
25 000 DKK 24 000 SEK
30 000 DKK 28 800 SEK

Dansk lön/mån med 15 % pensions inb ger ca en Svensk
lön/mån

20 000 DKK 20 000 SEK
25 000DKK 25 000 SEK
30 000 DKK 30 000 SEK

Vad media gör är att de konverterar den danska bruttolönen
eller den svenska bruttolönen och ställer dem vid sidan av
varandra, Ex; 25 000 DKK i lön är 31 250 SEK i lön varje
månad eller 25 000 SEK i lön blir 20 000 DKK i lön var
månad, vilket blir en helt missvisande bild. Kostnaden för
arbetsgivaren för en CC som har 25 000 DKK i Danmark
eller 25 000 SEK i Sverige är ungefär den samma.

SAS köper räkan för samma pris, skillnaden är att i Sverige
får svensk CC räkstjärten i lönekuvertet direkt. I Sverige är
räkan skalad och klar att ätas när den hamnar hos den
anställde i lönekuvertet.
I Danmark får du hela den oskalade räkan i lönekuvertet och
så får du själv skala den, dvs du får själv betalar sociala avgif-
ter, lagstadgade och avtalade pensioner och den pension du
behöver genom avdrag från din bruttolön.

Kära kollega: - I Danmark äter vi inte räkor med skalet på
utan vi skalar den också liksom de andra nordiska kollegor-
na, skillnaden är att det måste vi göra med egen hand.

I Norge och Sverige skalar de nationella lagarna och avtalen
räkan hos arbetsgivaren åt den anställde medan i Danmark
tvingar de nationella lagarna och avtalen den anställde själv
att skala räkan.

Förstår ni nu kära kollegor att bilden av att vi har högre löner
än våra Nordiska kollegor som media eller dåligt insatta för-
söker framkalla, inte är helt verklighets- eller faktabaserad.

Konklusion:

– I Danmark äter man inte räkor 
med skalet på!

Anna-Lena

– Äter man Räkor med skalet på i Danmark?
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Öresundspendlare och flygande personal är skattebefriade
av sin inkomst i Danmark, men skatteskyldiga i bostadslan-
det Sverige av inkomsten från SAS i Danmark. Från den 1
Januari 2008 är AM bidraget en skatt och ska ej dras från din
danska inkomst som flygande personal.

CAU har sedan september 2008 ifrågasatt det AM bidrag
som dras från dina pensionsinbetalningar, som administre-
ras av arbetsgivaren SAS. Efter flera samtal och mail korre-
spondens med Danska SKAT har vi äntligen fått ett klart
besked enligt nedan.     

”Da der er tale om en arbejdsgiveradministreret aftale, dvs. ind-
skud sker via arbejdsgiveren, beregner pengeinstituttet arbejds-
markedsbidraget. Dette skal dog kun ske såfremt der er tale om
en bidragspligtig person efter lov om arbejdsmarkedsbidrag.
Fra 1. januar 2008 er De ikke bidragspligtig, hvis De
1) arbejder i Danmark som grænsegænger fra før 1. januar

1997
2) arbejder som flyvende personel (indtil udgangen af decem-

ber 2008 skulle det være i international trafik), da De efter
den nordiske dobbeltbeskatningsaftales artikel 15 stk. 4 ikke
er omfattet af dansk skattepligt.”

Det vill säga är du Öresundspendlare och flygande personal
i Danmark betalar du ingen skatt på din inkomst i Danmark
och inte heller av dina pensionsinsättningar i Danmark. Är
du skattebefriad i Danmark gäller det på hela din ekonomis-
ka ersättning från SAS.

Arbetet är i full gång med att rätta till de fel som har uppstått
på våra pensionsinbetalningar. Vi är idag totalt ca 600 per-
soner i kabinen som har betalat AM bidraget på inbetalnin-
garna till pensionen fast vi är skattebefriade i Danmark och
de kommer att rättas till. CAU kommer att följa hela proces-
sen och att projektet kommer att avslutas även om den kom-
mer att ta tid.

Det belopp av AM bidrag som har dragits från din pensions-
inbetalning ska gå tillbaka till din pension.

Öresundskoordinator
Anna-Lena Gustafsson

ÄNTLIGEN ! 
Information angående Arbetsmarknadsbidrag i pension

Info Öresundpendlare och SP-pengar 
SP-pengarna - avgift i Danmark + skatt i Sverige = ?
Att alla som jobbat i Danmark mellan 1998-2003 har rätt till
att få en portion pensionspengar utbetalda i förtid är det väl
ingen som missat vid det här laget. Klart är ju även att
Danmark avkräver en avgift på den utbetalda summan, och
till det senaste hör att nu även Skatteverket enligt det svens-
ka skatteavtalet kommer att kräva skatt på nettobeloppet.

Hög svensk inkomst = hög skatt 
För några kan skatten å andra sidan bli väldigt hög. Till denna
grupp hör den som arbetar i Sverige alternativt är gammal
gränsgångare eller flygande personal och därmed betalar
skatt på sin inkomst i Sverige. Hamnar man över gränsen för
den så kallade värnskatten kan man i slutändan riskera

svensk skatt på runt 55 procent av SP-inkomsten, vilket läm-
nar ganska lite av SP-beloppet kvar som klirr i kassan.
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Omskolinger i efteråret 2009

Sommeren går på hæld, og det er tid til omskolinger igen.
Sommeren har for første gang i nogle år også været brugt til
at skole CC til CRJ. Der har været afholdt 3 kurser over som-
meren. Efterårets omskolinger starter i august 2009 og
resten af året. Det bliver primært omskolinger til CRJ og få
kurser til A320. Der bliver afholdt ét kursus til langruter for
de CC, der kommer tilbage fra barselsorlov. De har iht. lov-
givning ret at vende tilbage i den stilling, som de forlod
inden deres barsel startede. Langrutekurset er planlagt i
oktober, og vi håber fra CAU, at der vil være et langrutekur-
sus for CC, der kommer tilbage fra barsel i starten af 2010
og ét inden sommeren 2010. Der er altså ikke planlagt nye
skolinger til langruterne lige foreløbig. Dette skyldes natur-
ligvis færre langrutefly og destinationer, samt at der ikke er
vakancer ledige lige pt. 

CRJ
SAS skal omskole rimelig mange til CRJ. Næsten alle CC har
2 kortrutetyper, og de CC som kun flyver kortruter vil blive
omskolet til CRJ, hvis de opfylder betingelserne(primært høj-
dekravet) for at kunne flyve flytypen. SAS har udsendt fore-
spørgsel om der er nogle CC, der vil omskoles til CRJ mod at
blive sat af MD flytypen. Dette pga. de færre MD fly der fly-
ver ud af CPH. Målgruppen er primært CC der flyver
ALA290. Er der ikke nok tilmeldinger fra denne gruppe, så vil
de yngste CC, der ikke flyver CRJ automatisk blive sat af MD
og sat op på CRJ kursus.  Lige nu er der dækket ca. 40-45 %
af det behov der er for CC på CRJ i slutningen af året, så det
er næsten umuligt ikke at skulle tvinge nogle CC på CRJ. SAS

ønsker stor fleksibilitet på antallet af CC, der flyver CRJ, så
derfor det store antal CC, der skal omskoles. SAS har endnu
ikke vist de behovsberegninger, der er foretaget at komme
frem til det store antal CC der skal omskoles til CRJ. Der er
dog ikke meget CAU kan gøre.

Vedholdende fokus
CAU har dog fokus på den fleksibilitet som SAS udtrykker, at
de får ved at have CC til at flyve på 2 og 3 kortrutetyper. Dette
også for CC på 50 % deltid og den nye variable deltid, hvor
CC har fri perioder i længere tid, samt andre deltidsansatte.
Det opleves sikkert af CC i disse grupper, at de løber ud af
kvalifikation på én eller flere flytyper. Dette medfører øgede
omkostninger, samt produktivitetstab.  Dette fokus vil vi
vedholde at have. Vi er stadig en del tilbage fra den tid, hvor
vi CC i CPH fløj Boeing 737, og husker, hvor mange gange vi
skulle på refresher på denne flytype.

En anekdote fra den virkelig verden…
Det er med stor beklagelse, at når SAS ikke giver de 20 legs
indenfor 3 måneder efter A321-kursus, så bliver CC opsat på
CRJ i stedet for. Det er der ikke meget
fairness i eller forståelse for. Specielt
når der er A320 kurser i efteråret 2009. 

Med sensommerlig hilsen
AP Brian Daugaard
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Der sker desværre stadig tilfælde at, at CC glemmer regler-
ne for indførsel af madvarer til USA og bøderne er ikke små,
skal jeg huske at fortælle fra de implicerede.

Så her er reglerne endnu engang:

1. Frugt
2. Planter
3. Kød
4. Animalske produkter
5. Fugle
6. Snegle og andre levende organismer(mælk, ost etc.)

Husk at skrive alt på ”Crew Members Declaration” af varer
som du indfører til USA og din personlige bagage behøver
du ikke skrive på listen.

De ting du bør skrive på listen er tiltænkt ting, som du ikke
med sund fornuft skal bruge i din tid som gæst i USA, og det
er op til tolderne at vurdere fra sag til sag, hvad og hvor
meget du må have ind, uden at skulle tolddeklarere dine
ejendele ved tvivlstilfælde. Så er du i tvivl så skrive det på
listen og spørg tolderne ved ankomst.

Det skal dog nævnes, at det ikke er her
problemerne er størst, men ved madva-
rerne dukker de stadig op med mellem-
rum.

Med venlig hilsen
Søren Johansen

Indførsel af madvarer til USA! 
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Ved en brand i et boligkompleks i Sverige forleden måned
døde 5 personer desværre, og de 4 var børn. De var fanget i
elevatoren, som slukkede pga. strømbrud og de døde af røg-
forgiftning, da de ingen veje kunne flygte.

Af samme grund har vi kun crewhoteller i SAS med elevato-
rer, der ved brand enten kører ned til lobbyen og åbner og
stopper der, eller elevatoren kører til nærmeste etage og
åbner døren og stopper der, indtil brandvæsenet har god-
kendt hotellet til normal brug.

Som hovedregel brug ALDRIG elevatoren ved brand, benyt
nødtrappen eller andre lign. muligheder.

Jeg vil ved samme lejlighed liste disse gode råd til brug, når
du overnatter på hotel:

1. Efter check-in og du er kommet til dit værelse, så læs eva-
kueringsplanen og læg mærke til antal nødudgange, pla-
cering af disse i forhold til dit værelse og nødudstyr.
Planen skal være placeret på dit værelse, og det er som
regel enten på indgangsdøren eller på væggen ved siden
af døren.

Tjek det hele med det samme, så er fra at være en ufor-
beredt og forvirret gæst i panik i en nødsituation, er godt
forberedt til i mørke og evt. panik at finde din vej ud hur-
tigst muligt, og forhåbentlig med livet i behold.

2. Ved en brandalarm skal du efterlade dit værelse hurtigt
(husk nøglen hvis du vender tilbage).  Hvis muligt og er
værelsesgangen fyldt med røg, skal du, ifølge
Københavns Brandvæsen, blive på værelset, så er dine
overlevelseschancer størst, indtil brandmændene når til
dit værelse.

Møder du røg på værelsesgangen, skal du søge mod
gulvhøjde, da luften her er renest og med den største
sigtbarhed.

Bliver du på værelset og dit rum er udstyret med en
branddør, der kan modstå ild i minimum 30 min og du
kan holde røgen ude, ved at ligge våde håndklæder ved
døråbningerne så skal du tjekke at aircondition er sluk-
ket. Brug evt. vand fra badeværelset til brandslukning.
Gør opmærksom på din tilstedeværelse via vinduet, tele-
fon til reception og så er det en god ide at købe en lille
fløjte, som du altid bør have i din crewbag - den kan være
med til at redde dit liv.

Med venlig hilsen

Søren Johansen

Nødprocedurer ved brand på crewhotel
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Et godt menneske takker af!

Bertil Backlund, der de sidste 10 år har været ansvarlig for
jeres sikkerhed og velbefindende på Crewhoteller i SAS, har
valgt at stoppe som 65-årig og gå på pension. Bertil har haft
sin dagligdag på hovedkontoret i Stockholm og styret alt
med hoteller derfra.

Bertil har igennem sin store menneskekund-
skab og erfaring, formået at skabe et samar-
bejde imellem 3  kabineforeninger og 3 pilot-
foreninger, som har været unikt og frugtbart
for både SAS og foreningerne. Det lyder ikke
sandt, når man tænker på vores for tiden dag-
lige slagsmål i medier og forhandlinger i
andre afdelinger af SAS.

Bertils arbejdsmetoder til at forene
pilot/kabineforeningerne og SAS af forskellige
problemstillinger til en fælles beslutning, og
dermed skabe win-win situationer for begge parter, burde
skrives ind i lærebøger, så hans kundskaber inden for dette
felt kunne bruges af andre erhvervsledere i fremtiden. Vel
har vi været uenige og debatteret kraftigt, men vi er altid
endt med fælles fodslag og respekt for hinanden. 

Jeg tror at Bertils kendskab til mennesker og måden han ska-
ber tillid imellem 2 parter måske er kommet af hans opvækst

i en præstefamilie, og senere hen i livet har Bertil arbejdet
med alkoholikere og lign. skæbner. Han har også været med
til at ansætte kabinepersonale og piloter i SAS i 1980-1990,
været basechef i STO og nu slutter han med at være hotel-
ansvarlig worldwide i SAS.

Han er den type som altid er glad og kommer
med en sjov bemærkning og alle kan ikke
undgå at lide ham. I har sikkert mødt ham, og
han kender altid et par stykker i besætningen
på hans rejser for at finde gode sikre hoteller
rundt omkring i verden til SAS crew.

Nu hvor Bertil stopper, vil Peter Rasmussen
fra Business Support i Danmark overtage
ansvaret for alle hoteller i Danmark. Hvem
der skal repræsentere Sverige, Norge og
Intercont bliver vi præsenteret for på et hotel-

møde den 26. august 2009.

CAU håber på at samarbejdet vil blive lige så frugtbart med
de nye ansvarlige i SAS der afløser Bertil Backlund, og vi
ønsker dem velkommen i folden.

Med venlig hilsen
Søren Johansen, CAU



Sakset fra Amager Bladet tirsdag den 11. august 2009
Af klummeskribent Karen Hækkerup, medlem af Folketinget

Grillen har kun været tændt et par gange denne sommer, og
der har ikke været mange dage hvor andre end ungerne har
følt trang til at hoppe i Øresund for at blive kølet af. 

Den globale opvarmning til trods, vil denne sommer
bestemt ikke gå over i historiebøgerne som værende andet,
end en helt almindelig dansk blandet sommer.

Men der har åbenbart været varmere ude i lufthavnen, for
der er det gået helt bananas. 

Ledelsen hos SAS synes at have fået sig et kollektivt hede-
slag. For hvordan i al verden kan de dog ellers finde på at
true med at flytte flytrafik fra Kastrup til Sverige? Når alle ved
hvor vigtigt det er at være en lufthavn med direkte ruter, og
ikke bare være en blindtarm der kun servicerer de lokale?
SAS skal spare. Igen - fristes man til at tilføje. Antallet af spa-
rerunder der har været er næsten ikke til at tælle, og denne
gang skal der altså findes godt 1 mia. svenske kroner, hvilket
svarer til ca. 680 mio. danske kroner, som SAS bl.a. vil finde
ved at de ansatte skal gå ned i løn.

Forhandlingerne mellem ledelsen og de ansatte brød sam-
men for flere uger siden. Hvorfor de brød sammen har der
været en del avisskriverier om. For SAS siger at de ansatte
hverken var til at hugge eller stikke i, og de ansatte siger der-

imod at de var klar til at forhandle, men at SAS afbrød forlø-
bet og helt uberettiget skyder ansvaret fra sig.

Uanset hvad, forklarer det ikke, at SAS svenske direktør
Mats Jansson, gik på svensk TV4 og truede med at nedlæg-
ge ruter og dermed arbejdspladser i Kastrup. Og helt sort
blev det, da den danske bestyrelsesformand, Fritz Schur,
bakkede op. Han er politisk sat ind i SAS af regeringen og er
en kendt venstremand. Og hans holdninger deles åbenbart
af Venstre i Folketinget, for her har venstres trafikordfører,
Kristian Pihl Lorentzen, i flere medier afvist at regeringen vil
blande sig i, hvad han betragter som SAS ' interne forhold. 
Måske der også har været hedebølge i venstre. For hvordan
pokker kan de bakke op om en bestyelsesformand der helt
klart ikke arbejder for Danmarks interesser. 

Jeg har stillet statsministeren et skriftligt spørgsmål, for at få
ham personligt til at gå ind i sagen. For det er ikke godt nok,
når hans løjtnanter sådan sjosker rundt i det. Sagen er alt for
alvorlig til at regeringen må fejle her. Der er tusindvis af
arbejdspladser på spil. Og det rigtige at gøre, vil være at
regeringen griber ind og at der kommer
en strategi for, hvordan man bevarer og
udvikler SAS også i Danmark. Vi skal
kæmpe for Kastrup og for at arbejds-
pladserne bevares. Og den kamp må
statsministeren nu også se at komme
ind i!

SAS har fået hedeslag

Efter at have skrevet ovennævnte i Amager Bladet, har Karen
Hækkerup skrevet følgende klumme.16



Situationen for SAS ser efterhånden meget sort ud. Endnu et
dårligt regnskab betyder nye sparerunder og fyringer. De
ansatte der ikke bliver fyret skal acceptere uhyrlige lønforrin-
gelser og dårligere arbejdsforhold. Og SAS vil flytte flyvnin-
ger væk fra Kastrup, hvilket vil være katastrofalt, ikke bare for
lufthavnen og dens ansatte, men for hele hovedstadsregio-
nen og for Danmark som attraktiv arbejdsplads. 

Da det hele tidligere på sommeren begyndte at gå op i lim-
ningen og forhandlingerne brød sammen, stillede jeg et
skriftligt spørgsmål til statsministeren. 

Jeg spurgte ham, om han er enig med Venstres trafikordfø-
rer Kristian Phil Lauritzen i, at den danske regering som
medejer af SAS ikke skal blande sig i, at SAS har truet med
at flytte flytrafik fra Kastrup til Sverige for at spare penge. Og
om statsministeren agtede at gøre det fuldstændig klart, at
også den danske regering vil kæmpe for Københavns
Lufthavne og for bevarelsen af arbejdspladserne i Kastrup? 
Han har nu svaret. Men det svar jeg er fået, er et af dem der
bedst egner sig til at pakke rådne fisk ind i. For det kan køres
direkte på forbrændingen. Han svarer nemlig bare – at han
ikke ønsker at svare!

Lille –Lars som statsministeren kalder sig selv, ønsker ikke
at forholde sig til problemerne. Men kære statsminister. Det
forsvinder de jo ikke af! Jeg synes det er beskæmmende, at

der spilles så højt spil med lufthavnen, de ansattes forhold
og Danmarks situation, som vil blive stærkt forringet, hvis vi
ikke har en stor international lufthavn med direkte ruter til
oversøiske destinationer.  Uanset hvad der er sket, i det
uskønne forhandlingsforløb der har været mellem ledelsen
og de ansatte, så ændrer det ikke ved, at situationen må
løses. Man må lytte til medarbejderne, og tage deres kritik
og ideer alvorligt. 

Det er uforklarligt at statsministeren ikke ønsker at gå ind i
sagen. Jeg bad ham naturligvis om at gå ind i sagen, fordi
situationen er for alvorligt til at det må gå galt og fordi de
tusindvis af arbejdspladser der er på spil burde få regeringen
griber ind og sørge for at der kommer en strategi for, hvor-
dan man bevarer og udvikler SAS også i Danmark.
Satsministeren skuffede fælt med sit svar. Men jeg vil natur-
ligvis forfølge sagen. Det er ikke i orden, at han og venstre
stikker hovedet i busken.

Af Karen Hækkerup

Løkke nægter at give svar om SAS

Nedenstående indlæg bringes med venlig tilladelse fra Folketingsmedlem
Karen Hækkerup fra Socialdemokratiet
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Ja, hvem ved hvad der så var sket. Man kan jo kun håbe på
at det var blevet drevet som en fornuftig forretning med en
ansvarlig og engageret ledelse, hvilket nok ville have vist sig
i form af antallet af pokaler og titler.

Nu er SAS ikke nogen fodboldklub så derfor har vi ikke noget
pokalskab og havde vi haft et havde det nok været tomt. Det
kan jo ikke hjælpe noget at spillerne render rundt og vinder
kampene og når så medaljerne skal uddeles så bliver vi bort-
dømt på fejldisponeringer og ulovlige indskiftninger.
Havde vi været en fodboldklub så havde det nok fået konse-
kvenser for den ledende stab men sådan er virkeligheden
desværre ikke for os. 

Derimod får vi nu en tilsvining af alle spillerne (de ansatte). 
Det er igen tid til, at ledelsen fralægger sig ethvert ansvar for
fejlslagne strategier. Endnu engang må vi som faggruppe
agere skydeskive for ledelsens dårlige samvittighed og
denne gang er vi ikke overraskende blevet gjort til bulls eye. 
Vi og vores lønninger er nu blevet nøglen til SAS´ overlevel-
se og fortsatte eksistensberretigelse.

Undskyld mig!
Det er det værste vås jeg længe har måttet lægge øre til og
jeg bliver nødt til at sige, at hvis dette udsagn er sandt ja så
har min arbejdsgiver desværre ikke nogen eksistensberetti-
gelse! 
Det være sig med eller uden min løn.

Vi hverken kan eller skal som faggruppe stå til ansvar for
vores øverste ledelses handlinger. De kræver konstant ledel-
sesretten og vær så artige venner, her er den så. 
Det kan godt være i ikke kan lide det, men i har altså selv
bedt om den.

I kan jo fortsætte som nu og køre vores fælles arbejdsplads,
som vi nok alle har svært ved at undvære, helt ud over kan-
ten. Det kræver kun nogle ganske få skub mere og jeg må
indrømme, de sidste udmeldinger til det flyvende personale
gør, at vi nu hænger med næsehjulet ud over kanten og vip-
per.

Eller i kan vise jer som en ansvarlig ledelse der ønsker en
dialog med dens ansatte, en ledelse der i denne situation er
klar over, at hvis dette skal løses så skal det være i fællesskab
med alle interessenter i virksomheden.

Og med interessenter i virksomheden bliver jeg nødt til at
nævne den danske stat. Hvordan kan man sidde overhørig
at den siddende bestyrelsesformand der er anbragt af rege-
ringen til at varetage Danmarks interesser, i et indlæg i
Politiken den 14/8-09 anklager fagforbundene for demagogi
og senere udtaler at han citat ”ikke orker mere”.

Jeg synes nu nok, at bestyrelsesformanden selv gør sit til at
ophidse stemningen.
Dette burde vække bekymring på Christiansborg og havde
jeg været folkevalgt var jeg nok fløjet op af stolen. Jeg ved
ikke hvornår det sidst har givet resultater ikke at orke mere,
men jeg kan afsløre så meget at det aldrig har givet resulta-
ter i min verden.

Hvad er der blevet af de strukturelle forandringer som skul-
le sikre vores alles arbejdsplads i mange år fremover? 
Hvad er visionen for SAS?

Er dette blot et skalkeskjul for en ledelse og en bestyrelse,
som har en helt anden dagsorden end den de ansatte har
fantasi til at forestille sig?

Der er mange spørgsmål i disse tider og der er bestemt ikke
blevet færre efter den 12/8-09 men en ting er sikkert, at
noget så fantasiløst og perspektivfattigt som det vi så på
denne ellers fornuftige onsdag. 

Ja, hvad skal jeg sige, jeg er målløs!
Det er jo altså toppen af dansk og skandinavisk erhvervsliv
vi taler om her! 

Det ser altså ikke lovende ud.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg leverer gerne min
del til aftalen, men jeg gør det ikke samtidig med at jeg fra
ledelsen skal høre på nedsabling af mig og mine kolleger og
alle andre der gør et fantastisk arbejde for SAS. Havde det i
al beskedenhed ikke været for vores indsats på ”gulvet” i de
forskellige afdelinger, så havde SAS ikke haft mange kunder,
udover de Pandion kunder de selv har inviteret.

Med venlig hilsen og forhåbning om snarlig seriøsitet i for-
handlingerne

Peder Bjerre
A/H 26356

Hvis SAS havde været en fodboldklub så...
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Annonce

CAU siger tillykke
Michael Simonsen har den 17. juli fået en søn – David



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


