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AFF-info.: Mediemsbiad for
Autoriserte Fiyteknikeres Forening

Utkommer 4

Redaksjon:
Adresse:

ganger pr. år.

Eiiing Knudsen~ TS-E~SAS
Postbox 60~ N 1330~
osio Lufthavn.

Tanker og meninger i AFF- info be-
hØver ikke å være AFFs offisielle
syn. Ettertrykk og sitat er tillat
ved oppgi velse av kilde.

NFO?- - - Forslag om navn og
lovendringer i AFF sendt til
medlemmene.

Sem vedtatt på gen. fors., er nå
et forslag om navneendring og lov-
endring sendt ut til alle medlemmer.
Målsetningen for forslaget er å
gjøre organisasjonen mere "up-to
da:te", fremtidsrettet og bedre
gstrØmlinjet" med hensyn til ICAO-
anbefal te yrkesoppdeling innen
luftfarten. Vi viser i denne sam-
menheng til artikkel annet sted i
bladet: FLYTEKNIKERE, -HVEM ER DET.
Navn og lovendringsforslaget vil
medfØre mye ekstraarbeid for styret
og derfor er det satt en "svarfrist"
til den 1/12-76. Hvis det er stemn~
nig blandt medlemmene for forslaget
vil styret starte det praktiske
arbeidet i desember, slik at "det
nye AFF" kan være en reali tet fra
1977. Godkjenning av forslaget må
selvsagt vedtas på generalforsam-
ling~n ved årsskiftet.
Selve organisasjonsendringen har
mer eller mindre tvunget seg selv
igjennom. Det er så godt som umulig
å gjennomfØre effektive medlems og
årsmøter med den spredning i geo-
grafisk og arbeidstidsmessige for-
deling som vi har. Derfor er det
store fordeler ved å innfØre et
representantskap i (NFO?AFF?).
Styret ser med spenning frem til
medlemmenes reaksjon på forslaget.
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ER DU EN AV DE HELDIGE SC1L ER UTSTYRI
I"I SKRVEREDSKA ex PAPIR?
HA DU TE PÂ AT REDAKONE OGÂ
TREGER i N FOR MAS JON ?

-.

INFORMSJONS-PROBLEMET I AFF /
(NFO) .

AFF-info nr. 3 1976~ utkommer denne

gan sterkt forsinket.
Uiën at det skai være noen unnskyid-
ning~ er forkiaringen at red. har
vært engasjert i andre AFF gjøremåi
som har krevet sin tide
Resuitatet bii~ i aiie tiifeiier en
dåriigere informasjon ti i mediemmene.
Den kritikkk som i denne aniedning ~
har fremkommet~ er berettiget og vi
kan bare ta den tii etterretñing.
Den beste idé som vi har mottatt om
probiemet~ er å sette igang med en
kortfattet NFO-buiietin som kommer ~
ut med korte meiiomrom og som da
biir hoidt i en noe mindre høytide~
rig stii.
Betingeisene for at dette skai bii
muiig~ er at redaksjonen mottar

ferdige manusÆripter ti i maskinskri-
ving og trykking: m.a.o. enda mere
arbeid for det øvrige styre~ og en
ekstra innsats fra våre mediemmer på
FBU når det gje ider trykking og dis-
tribuering.
På iengre sikt bør det opprettes en
informasjons/redaksjonskomite som
tar seg av heie info-probiemet iNFO.

Red.
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M0TE: AFF-LUFTFARTSDIREKTORATET: ~
Representanter for AFFs Sentralstyre
hadde i sommer møte med representant-
er fra Luftfartsdirektoratet i Norge
og Sverige.
En del uklarheter ang. setifikatbe-
stemmelsene ble utredet. Bl. a. ble det
klarlagt at det i overskuelig fremtid-
~ vil bli endringer i kravet om at
det skal være en "aut.mek." (i frem-
tiden flytekniker) som skal være an-
svarlig for Maintenace release på al-
le linjestasjoner.

( Dette i sterk kontrast til hva SAS
håper skal bli fremtidig firma=auto-
risasjon. )

r- Derimot er det mulig at det vil bli
visse endringer på "Line-check" ru-
tinene ved hovedbasene.
Det er derimot helt klart at det vil
bli krevet MYNDIGHETS AUTORISASJON

~ for å kunne signere i aircraft-log,
også i fremtiden.
Ved møtet, og i etterfØlgende kor-
respondanse, er det nå klart at AFF
vil få sendt til uttalelse de end-
ringer i L. D. s bestemmelser som be-
rØrer vårt interesseområde.

Avgjørelsene derimot, blir tatt av
OPS-utvalget (De skandinaviske luft-
fartsmyndigheters tekniske samarbeids
utvalg. )
Vi siterer fra L.D.s siste brev til
AFF:
"L.D.s arbeid med ,. forandr:imger av
sertifikat forskriftene for flymek-
anikere er fortsatt i planlegging-
fasen.
Noen mindre endringer som tar sikte
på å regulere forholdet mellom kom-
petanse og rettigheter bedØmmes å
være aktuelle i nær fremtid. Når
eventuelle nye forslag til Forskrifter
for flymekaniker sertifikater vil
foreligge, er det ikke mulig å ut-
tale seg om på det nåværende tids-
punkt. "

Det er videre klart at L.D. ikke har
noen direkte innvendinger mot vår
forestående endring av yrkesti ttel
fra "auLmek." til flytekniker.

Når det gjelder SAS~"bruk" av aut.
mek. (flyteknikere), er det det
såkalte STK (Skandinaviske tilsyns-
kontor), som utreder slike saker.

L.D. mener at dette kan bli gjennom-
ført på lik linj e med det svenske L. D. s
betegnelser når den nåværende utdan-
nelse blir supplert med en enklere
tillegsutdanning på IERA området.
Iflg. L. D. stemmer teknikerbetegnelsen
dessuten godt med ICAOs anbefalingeE.
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PRATISKE RESULTATER AV MØTE OG
DRØFTINGER MELLOM AFF OG L:D:

Som et direkte resultat av vår kon-
takt med L. D. i sommer, har AFF nå
mottatt skriv og kunngjØringer fra
L.D. som berører vårt interessefelt.
Det siste vi har fått til uttalelse
er nye forskrifter for "klage over
sensurvedtak i forbindelse med prØver
og eksamener som avholdes for L.D."

Av forslaget fremgår bl.a.:
1.1 Kandidat som avlegger prØve

eller eksamen for L.D., har
Etter at sensur er fal t,rett
til å få redegjØrelse for
sensurvedtaket vedrØrende
egne prestasjoner.

videre fremgår flg. ang. klagefrist

2.1.1 Klagefrist er 3 uker for
skriftlig prØve eller eks-
amen og 10 dager for muntlig
og praktisk prøve.

2.1.2 Klagefristen lØper fra det
tidspkt. kandidaten er gjort

~ 'kjent med karakt~r eller be-
dømmelse.

r-

Klager skal være skriftlig
spesifisert, og en må samr~
seg med lærer/instruktØr el-
iè~Lden~m~har-bi~tåce-unde~.\: .... -, :(utëlanriclsen. ". .
AvgjØrelsen på klagen fra L.D.
kan ankes for en klagenemnd
som tar endelig avgjØrelse i
klagen.

Vi kan ikke finne noe negativt i for-
skriftene, og synes de er godt utar-
beideL

1.2 Er det gitt skriftlige ret-
ningslinjer for bedØmmelse
(sensor veiledning) ,skal de
være tilgjengelige for kan-
didatene etter at sensuren
er falL

si-aë 3
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Flyteknike.r ?
HVEM ER DET ?

Som kjent foregår nå arbeidet med ut-
redningen omm-AFFs fremtidige organi-
sasjonsform.
I den sammenheng vil det bli foresiått
at "aut.mek." betegnelsen utgår. Istedet
kommer vi til å ta i bruk yrkesbetegn-
elsen flytekniker.
Definisjonen på en flytekniker vil bli
foresiått til å være:
"Enhver person med en nærmere spesifi-
sert, videregående flyteknisk utdannel-
se, - mellom fagarbeiderni vå og ingeniØr
nivå.
Fig.l gir en oversikt over hva som
menes :

t Si~iin~ør _ _ ~ _
IngeniØr

Tekiker t

Fagarbeider

om
::..-
s:
U)
(J
U)~
(J

§
13::

Ufaglært

Fig.l

Argumentasjonen bak forslaget er:

1) I Luftforsvaret i Norge har be-
tegnelsen vært brukt i mange år.
P.g.a. dårlig og mangelfull koor-
dinering mellom sivil og militær
luftfart på dette området, både når
det gjelder yrkesbetegnelser og ut-
danning, har en flytekniker i L.F.
ofte blitt ansatt som spesial eller
fagarbeider i sivilt selskap m~d den
"noe nedvurderende" betydning som
ligger i det.
Snobber i ? ,-- Nei, på ingen må te , -
like lite som en fagarbeider vil
sette pris på å bli netègnet for
hj elpearbeider eller for den saks
skyld, en sivilingeniør benevnt
tekniker .
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2) Luftfarts myndighetene i Sverige
har forlengst innfØrt denne yrkes-
betegnelsen på alle som tidligere
ble benevnt som "sert.mek.".

3) i Danmark har SAS selv tatt in-
itiativet ved at man tok for seg
samtlige "aut.mek. s", skilte ut de
som man kunne tenke seg å ansette
som funksjonærer og ansatte disse
i stillinger som man der på "bjerget""
benevnte: Flyvetekniker.

4) ICAO anbefaler innfØring av
denne yrkesbetegnelsen (aircraft -
technician), og det er det som har
fått norsk L.D. til å vurdere saken.

5) Yrkesbetegnelsen flytekniker
"sier" mer om hvilke arbeidsopp-
gayer en utfører og dekker dessuten
bedre det utdannelsesnivå den "aut-
oriserte flymekaniker" idag har,
militært som sivilt.

Det faktum at flyteknikeren utfØrer en
mengde arbeidsoppgaver i dag som strek-
ker seg fra hjelpe og fagarbeider ninvå
og oppover til detaljert og komplisert
feilsØking, - gir ikke våre arbeidsgi v-
ere rett til å velge hvilken sosial og
yrkesmessig "bås" vi skal plasseres i.
Med tanke på den inflasjon i bruk av
ingeniØrti tler som har og fortsatt
forekommer i diverse Norske flyselskape
er, vil selskapene sette seg sel viet
underlig lys, - hvis de ikke kan slutte
seg til "tekniker-tanken".
I SAS foreligger dessuten en detaljert
utrednigg om det same spørsmål. Denne
utredningen foresiår det samme som det
AFFs årsmøte vil få forelagt til god-
kjenning.
La oss håpe at "enkelte kretser" i fly-
selskapene ikke lenger klynger seg til
Axel Sandemoses berømte "Jante-lov":

--

1. Du skal ikke tro at du er noe.
2. Du skal ikke tro at du er like meget

som 088.
3. Du skal ikke tro at du er klokere

enn 088.
4. Du skal ikke innbille dig at du er

bedre enn 088.
5. Du skal ikke tro at du vet mere enn

088.



6. Du skal ikke tro at du er mere enn
oss.

7. Du skal ikke tro at du duger til noe.
8. Du skal ikke le av oss.
9. Du skal ikke tro at noen bryr seg

om dig.
i'ò'Du skal ikke tro at du kan lære

oss noe.

00

SFF
SVENSK FLYGTEKNIKER FORENING

AFFs styre har nå god kontakt med vår
Svenske parallell-organisasjon,SFF.
Et første kontaktmøte resulterte i at
vi innen neste møte utarbeider et ut-
kast til en samarbeidsavtale. Svenskene
utarbeider et tilsvarende, og ved neste
møte i Stockholm vil den endelige av-
tale bli samordnet og utarbeidet.
Avtalen skulle dermed være klar innen
årsskiftet.
Du undres kanskje hvem SFF er? Det er
enkel t å forklare: Det er samtlige fly-
teknikere i LIN og samtlige av SASs
flyteknikere på linjestasjonene.i
Sverige. Det arbeides nå sterkt for å
få med resten av SAS teknikerne og der-
med representerer SFF majoriteten av
flyteknikere i Sverige. Det skulle
være unØdvemdig å nevne hvem som sØker
å hindre våre svenske kolleger i deres
arbeid med å bli respektert som sel v-
stendig fagforening.
SFF ble hØsten -74 opptatt i SACO~s
Allmänna Tjästemannaförbund (SAT), som
dermed er deres hovedorganisasjon.
SATs flygteknikersektion teller idag
ca 100 medl. med to avd.: En i STO og
en i GOT.
SFF utgir si tt eget medlemsblad med
navnet "TEKNIKERNS VÄRLD" , og det er
interessant å kunne konstantere at de
har same problemer som oas ang. skri ve-
klØe hos medlemmene.
Vi Ønsker SFF og "T. V . "s red. tillykke
med bladet og arbeidet fremover.

000

~
Kombinert AFF-sentralstyremøte
og kontaktmØte med repr. fra
Helikopter Service. på Sola.

Et av sentralstyrets møter i hØst var
viet våre kolleger i Helikopter Ser-
vice.
Repr. E.Mohaugen og S.Moi fra H.S.
var til stede og flere spØrsmål ble
klarlagt. Det ble anbefalt at H.S.
danner sinnegen AFF avd., og på den
måten knyttes til organisasjonen med
egen representant i sentralstyret.
Det ble også klart i lØpet av møtet
at det gode interne forholdet i H.S.
ikke på noen måte vil bli skadelide-
nde av medlemskap i AFF.

000

¿

"OK. . . which of you guys disconnected
the static ground wire from the truck?"

side 5



~. r~jv~~.....c7 ¿'ro"'u.' - ',_.
--,:-1 n=tJ:", 7ì . ,i ~:r _/ -,)~, l.

AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL
~~' '\ ~-i -~W! -';:-rr- H-r""., .... \. J..._:~L/-Y

_ ---:"~ '- i.l .-::/"'

o~1FL:u~C-Ol
LEDIG STILLING:

OSLOMØTE MELLOM AFF /A. L. A. E.

Hjeip"
AFF-info har skrikende
behov for en fast~ tegnende
medarbeider.
Han vii få rik aniedning
tii å ia fantasien siippe
iøs. Som biadets faste iiiu-
stratør oppnås en iønn som
er uhørt i norsk presse i
dag. Henv. snarest tii red.

Kontakten med våre Engelske venner
ble ytterligere styrket ved at et
nytt kontaktmØte ble holdt den 14/10i år. .
A.L.A.E. har utarbeidet et forslag
til et "Basic points of agreement
for the establishment of an INTER-
NATIONAL CONSORTIUM OF AIRCRAT
D-lAINTENANCE ENGINEERS".
De forskjellige punktene ble gjen-
nomgått på møtet, og forslaget ble
godkjent med enkelte mindre endring-
ere
Kontakten på det internasjonale
plan er nå kommet igang, og hoved-
sete for den nye organisasjonen vil
bli liggende i Sydney/Australia.
AFF/ (NFO ?) har tatt på seg å under-
søke hvordan vår svenske "broder"-
organisasjon SFF forholder seg til
medlemskap i AEI (Aircr. Engineers
International). Videre skal vi innen
neste møte ha undersØkt med Finnene
og med Island.
Våre Engelske kolleger fikk et merk-
elig inntrykk av den Norske hØsten,
de fikk oppleve snØen i oktober, og
deres guide i Oslo, hadde store pro-
blemer med å komme frem på sine
sommerdekk, De fikk i hvert fall sett
de tradisjonelle turista~raksjonene
under J .G.s eminente ledelse.

Red.

~
J

~--~

SISTE OM SFF / AFF / AEI:

Det er inngått en samarbeids-
avta ie me i iom AFF og SFF ved
et møte i STO den4/11-76.
Avtaien vii bii referert i
sin heihet i neste nr. av
AFF-info.
SFF vi i dessuten høyst san-
syniig gå med i AEI på iik
iinje med AFF.

-'''...

,

"Well, Archimedes, back to the old drawing board."
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S_TE BL-lN G
AFF/-Sterling har ordet: STERLINGFLY registreringer i

NORGE?

v

Vi kunne tenke oss å starte en li ten
dialog om problemet "brush-up" kurser.
-- Herved påstås at "home-base" perso-
nell har en hØyere "frekvens" av folk
på "brush-up"kurs enn personellet på
utestasjoner. --
Har du andre erfaringer?
Folket på "home-base" har mere erfar-
ing med feilsøking enn utestasjons-
folket,- feilsøking og påfølgende ret-
ting av disse, er jo 'alfa og omega" i
vårt yrke.
Tilsyn og inspeksjon kan jo leses og
gjøres, men feilsØking må læres med
egne og andres erfaring. Derfor mener
jeg at det er så viktig at man får
del i de erfaringer som gjøres på
"home-base" .
Kunne det være en idé å samle feil og
rettinger i et ukentlig "newsletter"?
Min ~ffafing etter 20 år i yrket, er
~t en lærer fantastisk meget ved å
arbeide med feilsøking og retting, men
glemmer lett når en ligger på en ute-
stasjon og utfØrer "bensin-stasjons-
arbeide" ,-jeg drister meg til å kalle
dette for en form for "mental kastrer-
ing".
Her er vi tilbake til sakens kjerne,
folk som tEenger "brush-up" mest, får
de ~rresEe kurstilbudene. Det kunne
være interressant å hØre andres mening
om dette problemet,- kanskje vi kunne
komme frem til noe konkret som både vi
og selskapene kunne dra nytte av.

Det har i hØst vært hevdet at dir.
A. Hellstrand i STERLING har vært
en fli ttig Oslo besØker, og at
dette har sammenheng med at STERLING
Ønsker å få noen av sine fly regi-
strert i Norge. Det har ikke vært
mulig for AFF-info å bringe på det
rene om dette vil bli gjennòmfØrt.

L0NNSØKNINGER FOR VÂRE MEDL.
I STERLING.

Etter forhandlinger mellom AFF og
STERLING, er resultatet blitt at
våre medlemmer i STERLING avd. GEN,
i år har oppnåd en lØnnsØkning på
11 - 12%. Vi gratulerer.

-r-
~

~'-'~-,~-=

~

A.B.K.

r- Red. s kommentarer:
Vi synes at "newsletter" idéen er god,
men må påpeke at det her er en tydelig
differanse mellom selskapene. I SAS er
det nemlig stikk motsatt. -Her er det
nesten bare "ute-folket" som får slike
kurs. Av en eller annen årsak har man
funnet ut at "hjemme-folket" ikke har
behinv i like stor utstrekning for slike
kurs.Hvordan er det hos S.E.F:E?
Ang. "newsletter", - det burde være et
myndighetskrav til selskapene at èet
blir utgitt en slik regelmesig over-
sikt,-ordnet etter ATA chapter system-
et. Vi kan bare håpe at disse linjer
leses av de instanser som har makt og
myndighet til å få noe slikt gjennom-
fØrt.-- Idéen er gratis!
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..
BRAATNENS

SA.F.E

AFF avd. BRAATHEN / SAFE.

AFF-info kan i dette nr. av biadet
ønske våre venner i SAFE ve i ikommen
som bidrags-ydere ti i biadet.'; Vi
håper at dette bare er begynne isen
siik at SAS dominansen i våre spaiter
nå reduseres tii et rimeiig ~fyå.

KURSVIRKSOMHETEN VED TEKN. A VD: SAFE.

~--
.,,---l--~

. -r-
(j'.'8~~..!!..li "-1- - :~. - -~~=1--~.

net foregår stadig noe på opplærings-
fronten ved Tekn. Braathen. SAFE, Sola.
Nylig ble kurs i digitalteknikk II
avsluttet, og fØr pultene var kalde
ble de okkupert av nye kursdel tagere.
Digitalkursene fikk forØvrig en~anske
~:trang. fØdsel II. Nærmest som en prØve
bi~ - 'det fØrst arrangert kurs is. T. I.
regi på hotell Sverre i august 75.
Emnet var digitalteknikk II og III.
Deltagerne fra SAFE kom fra elektro-
nisk avd. og fra Ingeniør avdelingen.
Disse kursene varte i 4 uker med ut-
strakt lab. arbeide utover kveldene.
Kursene var ganske omfattende og for-
utsatte at de~tagerne på forhånd
hadde gjennomgått digitaltekn. I.
Det hadde ingen av del tagerne fra
S.E.F.E., men de var ikke helt uten
kjennskap til stoffet. Terminologi
og problemstillinger var del vis
kjent fra tidligere eksterne kurser
på elektronisk utstyr.
Deltagerne fant kursene så aktuelle
og nyttige, at det straks ble satt
igang arbeid med å tilrettelegge
kurser for de resterende ansatte ved
elektronisk avd., to fra eng ineering
én fra instrument samt en fra elekt-
roo
Etter mye 110m og menll syntes det
klart for start i slutten av juni i
år. Ing.Helgaland skulle IIkjørell
digi tal tekn. I. Kurset startet i
uke 26 med undervisning kun om for-
middagen i 5 dager. Fra S. T. I. s side
var kurset beregnet til å yare i 14
dager ffed lab. Øvelser utover kveldene.
En kan selv gjøre seg sine refleksjo-
ner over kurstiden.
Resul tatet uteble heller ikke. Da
Digi tal II startet fant instruktØrene

at forkunnskapene var så mangelfulle,
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at første halvdel stort sett ble brukt
til repetisjon. Herved kom Dig. II helt
skjevt ut og en klarte aldri å innhn
hente det forsØmte. - Tvert i mot, -
tiden ble al tfor knapp med det resul-

tat at lab.Øvelsene ble en kamp med
tîden. Stoffet fikk ikke festet seg.
Det ble en flokk "slitne" deltagere
som avla sluttprØven,-med blandet re-
sultat.
Alle var enige i konklusjonen:
Dette stoffet er for viktig og nyttig
til å fares over med "hare labb".-
-Skal utbyttet bli tilfredsstillende
og stå i rimelig forhold til innsats-
en, MÅ det brukes ~ffRE tid.
Vi kan bare håpe og Ønske at det same
ikke gjenntar seg på Dig. III ,når det
skal avvikles til våren.

R.S. --
000

"Any problems with that new solvent?"



C-130,IHERKULES" OVERHALINGER
HOS S.A.F.E. PÂ SOLA.

luke 39 startet 15 elever fra tekn.
avd. hos Braathen/Sola på C-130 kurs.
Våre to utmerkede og hardt arbeidende
instruktØrer (Halle & Aasen), har si-
den juñ~ivært regelmessig på Kjevik
(L. T. B. S.) og fått opplæring/ studert
"arbeidshesten" til Luftforsvaret.
Som kjent for mange, har S.A.F.E. i
lang tid forhandlet med L.F. om ved-
likehøld/inspeksjon (I.R.A.N.) av for-
svarets C- 130.
For å være best mulig forberedt på
oppgaven, er det nå satt igang opp-
læring av personell til de forskjel-

ltge oppgavene dette vil medfØre.
Oët. del tar 9 mann fra inspeksjons
avd., én fra Power Plant, to fra kon-
troll samt 1 eller to fra ingeniØr
avd.
Kursvarighet: 4 uker teori og to uker
j ob-tr aining .
Kurset er lagt opp på vanlig måte og
faginndelingen blir: Skrog, Heat &
vent. ,Fuel, motor, propeller, hydr.,
elektro/instrument.
Radio / elektronikk blir egen avd.
med instruktØrer fra L.F. s skole på
Lutvann.
"On the job-training" blir hos
"Warner Robbins" i Georgia,USA.
Dersom det hele går i orden blir det
kjørt et kurs til , umiddelbart etter
det fØrste, med et lignende anntall
elever.
Resultatene av de forhandlinger som
pågår, vil få vide konsekvenser for
tekn.avd. hos S.A.F.E. på Sola. Hvis
kontrakten går i orden, fØrer den og-
så mea seg inspeksjon av det Danske
Luftforsvars C-130 fly (3 stk.) samt
2 stk. fra det Svenske Flygvapnet.
på len~re sikt kan det bli enda flere
fly da Danmark har planer om å an-
skaffe yttèrligere 3 C-130.
Det blir store og krevende oppgaver
vi står foran og det er med stor in-
teresse og spenning vi ser fram til
en sluttføring av forhandlingene.
Lykke til!

R.S.

000

LOCKHEED C-130H HERCULES

~

_.__1_-~-'-~-.-\!-'-~

Dimensions: Span, 132 It 7 in (40,41 m); ler,gth, 97 It 9 in
(29,78 m); height, 38 It 3 in (11,66 m); wing area, 1,745
sq It (162,12 m').
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~AS
SERVICE-MEKANIKERE I SAS?

I iøpet av oktober har aUe "aut.mek.s"
i SAS mottatt et brev ~ undertegnet av
tekn.sjef F.Andvig.,
I brevet introduseres en ny yrkesgruppe
i reg. Norge: Service mekaniker b iir hans
tittei.
Ordningen går ut på at fagarbeidere

får et såkaZt "L-check" kurs~ og der-
med bUr i stand tii å ta "L-check"
på fiy i drift.
Det he ie introduseres som et effekti-
viseringsti itak.
AFF viiie gjerne ha en bedre utdypning
av brevet og ba derfor om et møte om
saken. Tiistede fra bedriften var:
tekn. sjef F .Andvig~ E. Wahi/OSLTP~
p~Biix/OSLTX og S.Andersen/OSLTS.
For AFF møtte E.Førrisdai~ J. Giævef~
S.Kindseth og E.Knudsen.
AFF hadde på forhånd iaget en Uste
med spørsmåi og denne bie gjennomgått
og besvart av bedriftens representan-
ter. Disse understreket sterkt i iØp-
et av heie møtet at "ordningen" som
må biir introdusert~ ikke er ment å
"knekke" aut. mek ~ en i SAS.

AFF sp. måi: Hvorfor reiste tekn. sjef
på en rundtur tii våre inneniands-
stasjoner før AFF var kontaktet om
saken?

r-

F .A. svar: Hans rudreise hadde ike
noe me brevet å gjøre, -turen var en
lenge planlagt "kontat-tur" for å
få personlig kontakt moo våre ute-
stasjonerte aut.meks.
Samenhengen mellam utsendelsestids-
pkt. og reisen var en tilfeldighet.

AFF sp. måi: Vi mener at dette er en
sak av så stor betydning at den ved-
rØrer kretser~ iangt ut over våre sir-
k ier ~ -er saken presentert for pi iot-
enes organisasjoner~ og har de hatt
aniedning å uttaie seg om saken?

F .A. svar: Jeg har merket meg de
kritiske arikler i "Cockpit Foru"

og i AF-info, hvor det tales om
"admnistrative teoretikere" bl. a.
Jeg betrakter ike disse organer sam

\ - debattT,forupm denne saken.
Ang. kontat me pilotene, - det er,
meg bejent, ike tatt kontakt me
pilotene' om denne saken.

side 10
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AFF sp.måi: Ang.avsnitt 1 i brevet:
Her står bi.a. "---å effektivisere
visse sider ved vårt fiyvediikeho ids-
arbeide. " Hvordan kan man betegne det
faktum~ at vedkommende som nå skai ta
den dagiige check på fiyene~ nå biir
en person med dåriigere fiyteknisk ut-
danneise~ -et effektiviseringstiitak?

S.A. og E.W. svar: Det hele ligger i
opplærings-systemet, - det er lite ef-
fektivt å gjøre som i dag ,- sende ham
som skal ta "L-check" og fueling på
et stort,omfattende kurs, for deretter
å utfØre et enel t arbeid som "L-check"

og fueling. Det blir billigere å la
en lavere utdanet ma ut£øre dette
arbeidet.
AFF sp.måi: I avsnitt 2~ henvises tii
at det er mange andre fiyse iskaper som
har iignende ordninger. Hviike sei-
skaper?
svar: Braati"ien S. A. F . E . og SAS ~KSSU

patnere (KL'V,S'lìiTSSAIR,UTA).-
Dessuten anfales systemet av Douglas~
representater.
AFF sp. måi: I avsnitt 3 nevnes seive
oppiegget~ - hvordan har man temkt seg J
at det skai virke i praksis? Skai det

agså gjøre8 gje idende for andre fiy-
typer"enn DC-9?"

E.W. svar: La oss prØve å holde OS3
til OC-g, de andre flytypne er ikke
aktuelle på det nåvæende tidspkt.
S.A.: Det blir aktuellt moo DC-8 og-
så når vi får stor DC-8 trafikk på
Norge, systemt vil virke slik at
Service me. tar selve "L-checken" og
fuelingen, mens en autorisert gir
"Maintenance release" på grulag av
hva S.M. har foretatt seg. Det er bare
en autorisert person sam kan ta avgjø-
relser om inngrep på fl yet.
P .B.: S.M. er ansvarlig overfor SAS
som i sin tur er ansvarlig overfor
L.D.

AFF sp.måi: I avsnitt 4~ nevnes "B"-
mek. i CPH~ og at S.M. skai være spe-
sieiit utdannet. Hviiken spesifik ut-
danneise har man tenkt seg at S.M.
skai ha?

svar: Det er ike utarbeidet detal jer
om hvilke fag vedcmde skal ha,
ennå.

forts.



Aff sp.måi: Skai han ha same utdan-
neise som "B"-mek i CPH? (Som er fui'U
sert. kurs i mekaniske fag men ingen
IERA fag.)

svar P.B.~ Ja~

AFF sp.måi: I avsnitt 5~ står det bi.
annet: "Hvis myndighetene gir godkjen-
ning for vedUkehoidsattest "én gang pro
døgn~ kan det bii aktueit å benytte
S.M. også på Unjestasjoner." Har man
da tenkt seg en iøsning på de "trage-
dier " av sosiai og personiig art som
de nåværende áut.mek.s må oppieve?

F.A.svar: SAS kan, så langt det er mu-
lig, - garantere at ingen av dagens
aut.me. skal miste eller bli status-
messig redusert i sine stillinger, i
alle tilfeller ligger det fjernt i
frer~iden at det blir aktuelt rnd S.M.
på linjestasjonene da L.D. ike kan
akseptere en slå:1wrdning.
AFF sp.måi: I avsnitt 6~ forekommer

fø igende: ,~ - - av annen person som
er godkjent for dette. (Inspektør/Kon-
troUør)". Hvorfor er det i denne sam-
menheng ikke også nevnt aut.mek.?

svar: Vi innçter at det er en for-
glemelse,- det burde også ha stått
aut.me.
AFF sp.måi: Ang. avsnitt 7: Er man~
sett med regionaie øyne~ -kiar over
den "fiytekniske know-how fiukt" som
~~nM. C. Cæ i Danmark innebærer~ og har

man kiart for seg hvordan Norske in-
teressar skai. ivaretas i denne samen-
heng?' -

svar: :-Ð-ëtte er et s~Ek£Som dét
ble lovet å ta hensyn til i fremtide;.

Det vil bli mulig for ansatte i reg.
Norge å besØke TS-Z i CPH i kortere
tidsperioder.
AFF sp.måi: I avsnitt 8~ .nevnes at
ordningen kan medføre forsinke iser ~
men at forsinke isesstatistikken på
SAS~ruter er så overbevisende at
en av den grunn ikke finner tvi i om
at "ordningen" vii bli fordeiaktig

for SAS. Er det norsk inneniands-
trafikk en viser ti i i denne samen-
heng?

svar: Ja,-kun trafik i Norge.

AFF: Er SAS oppmerksom på at en av
årsakene ti L at denne statistikken
er så god~ skyides den nåværende
aut.mek. som man nå så gjerne vii

fjerne?

,sva.: Ja,-vi er oppnerksom på det,-
men vi må igjen understreke at vi i.1çe
vil fjerne våre aut.mek.s.

AFF sp.måi: Ang. avsnitt 9: Hvorfor
er SAS så opptatt med å overta auto-
risasjonsmyndigheten fra L.D.? og
har man pianer om å overta sertifi-
seringen av pi iotene på same måte?
(Sammeniignet med et busseiskap: skai
de overta sertifiseringen av sjåførene.)

svar F. A.: S j åfØrene, -nei, men det er
fristende å spØrre hva med bussrepara-
tørene? Det er for tiden ike aktuelt
med at SAS overtar sertifiseringen.mea
J. G.: Det har i enkeite tiifeiier
kommet AFF for øret at tekn. sjef har
brukt betegneisen "fagarbeidere med
8~r.tifikcrt"~ -hvorfor er denne betegn-
nérsen brukt?
F .A.svar: Jeg kan forsikre at den be-
tegnelsen aldri har kommet fra rng.
S.A.: Hva er galt med betegelsen
fagarbeider?
AFF svar: Vi synes ikke det er noe
gait med fagarbeiderbetegneisen men
iike iite som en siviiingeniør setter
pris på å bii betegnet for tekniker~
setter vi pris på å b ii betegnet for

fagarbeider.
AFF sp. måi: I avsnitt 11 kan man iese
"Etter hvert som antaiiet aut.mek.
minsker spmg.a. forfremmeiser~ pen-
sjoneringer etc. ~ vii vi overait hvor
vi anser det rikt¿g erstatte disse med
service mekanikere."
Det er en gjennomsnitts-aider på aut.
meR. idag på ca. 35-40 år~ - hvordan
kan man da taie om pensjonering?

svar E. W.: Det er her tent på pen-
sjoneringer som gir aut.mek. mulig-
heter til opprykk til bedre stillinger.

AFF: Istedet for å bruke uttrykk som:
VI vii overait hvor VI anser----"~hvor-

for ikke heiier prøve med uttrykk som
"vi i vi i samarbeid med berørte part-
er- - - "

svar E. 1;'1.: inrØmm at det nok kune
ìîa væt 3krevet aner ledes .
Genereiit bie det fra iedeisens side
understreket at brevet var ment som
informasjon tii våm mediemmer.
AFFs repro hevdet at denne type info.
snarere bie oppfattet av våre mediem-
mer som "negativ informasjon" og vi
savner en en mere samarbeidsmessig
"tone" i sUke breve (forts.s.12)

:--~~ -¡
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Møtet bie avsiuttet med at E. W. ga
en orientering om det nye "check-
system" som er under utarbeide ise
og som vii bii preget av det sta-
tistiske materiaie som en etterhvert
har utarbeidet. Våre fiy "skrues og
inspiseres"~ ofte tii Uten nytte~
og istedet vi i en innføre et system
som mere er rettet mot de områder
hvor man erfaringsmessig vet at feii
oppstår.

GLEDELI G NYHET FOR AELE SOM
HAR "MAST" PÂ SAS/Norqe OM
ANSKAFFELSE AV AUDIOMETER TIL
REGELMESSIG H0RSELKONTROLL PÂ
FORNEBU.

1~ ~ee-
~"t

.-

6

1/

AFF og andre organisasjoner har i
lange tider klaget over at lege-
kontoret på Fornebu ikke har vært
utstyrt med audiometer som kunne
brukes til regelmessig hØrselkon-
troll av alle støyramede ansatte
på Fornebu.
I denne forbindelse er det frist-
ende å si tere fra Bedriftsutvalgets
protokoll, april -75, hvor fØlgende
kunne leses:
Diskusjonen konkiuderer med at in-

formasjon og oppiysningsarbeide
måtte intensiveres og påbud inn-
skjerpes for sterkere å motivere
den enkeite tii bruk av hørseis-
vern der hvor det var nødvendig.
Anskaffe ise av audiometer ansees
ikke påkrevet som forebyggende ti i-
take Med hensyn ti i oppretthoideise
av hviskeprøven understreket dr.
Bórge at den ved Rikshospitaiet
bie brukt som en etterføigende kon-
tro i i på audiogramene og var så-
iedes medisinsk sett ansett som

fuUgod.
AFF-info har på eget initiativ fore-~
tatt en undersØkelse ved "medisinsk
hold, angående hviskeprøven og fikk
det råd at hvis man kom ut for at
denne prØve ble brukt som hØrsel-
kontroll, burde man nekte og sam-
tidig forlange at prØven ble utfØrt
ved hjelp av audiometer. Vår kildei. anså ikke hviskeprØven for medisinsk
forsvarlig.
Herved er den sØrgelige bakgrunn
presentert. - - Hva så???
AFF har nylig mottatt et brev fra
legekontoret i SAS/N., hvor det opp-
lyses at audiometer nå er bestillt
og vil bli installert i de nye lege-
kontorene som er under bygging og
innredning.
VI GRATULERER lfÆD HELOMVENDINGEN
OG KONSTA1'JTERER: HAPPY-END.

--

o 0 0

FLERE FLYTEKNIKERE I SAS?

I vinter skal 12 nye fagarbeidere
utdannes til flyteknikere. De skal
gjennomgå det vanlige grunnkurset
som kreves fØr de deretter starter
på DC-9 typekurs.
Det er tatt ut 8 mann fra TS-E og
4 mann fra DC-9 overhalings.dokka.
De vil være ferdige med utdannelsen
sommeren 77.

o 0 0

"Yeah, welL.. .Fred just fixed'the
Coffee Bot with CRC!!"

o 0 0
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OM REKRUTTERING TIL LEDENDE
STILLINGER INNEN VERKSTED-
BASEN I SAS req. NORGE.

Fagforeningene ble den 28. sept. inn-
kalt til orientêring av têkn.sjef. om
planene som er utarbeidet for å skaffe
rekruttering til ledende stillinger.
Med utgangspkt. i K.Hagrups rettnings-
linjer om at rekrutteringer skal skje
internt, har reg .Norge utarbeidet pla-
ner for et system for etterutdanning
og job-trening for å kunne ta yare på
dette.
Reg. Norge har en svært skj ev alders-
fordeling, d. v. s. hØY alder innen
funksjonær og ledende stillinger.
Dette skulle fremgå av flg.:

samarbeid med skoleavd., legge opp
skole/kursplan for å få kompletert
den utdannelse som mangler.
Dette er tenkt som fri tidsutdannelse
men det kan også i enkel te tilfeller
benyttes arbeidstid. Skoleavd. vil
legge frem aktuelle kurstilbud som
er'tilgjengelige innen skoler/brev-
skoler, fri tidsundervisning o. s. v.

E.F.

000

fLønnsklasse 11 ogi tabellen.)
Reg. Norge
" Danm.
" Sverige

Hovedkon toret

oppover er tatt med

: 72% over 60år
:35%
:60%
: 39%

"

"

"

Tekn . avd. i reg. Norge har den s i tuas j-
on i de samme lØnnsklasser at i tids-
rommet 75 - 79, oppnår 5 mann pensjon-
ering. I årene 80 - 84 vil 15 mann bli
pens j onert. Total t i hele SAS, er det
samme tall 12 og 24 ansatte.
Når en i tilleg vet,at de som sitter
i slike stillinger at de naturlig skul-
le overta ved pensjoneringen, også til-
hØrer samme aldersgruppe, vil det bli
store utskiftninger. Det vil med andre
ord bli problemer med å skaffe kvalifi-
serte folk til alle stillingene.
Imidlertid er det innen timelØnnet grup-
pe en svært gunstig aldersfordeling i
motsetning til funksjonærsiden, og der-
for er rekrutteringsmulighetene total t
sett gode.
ut fra dette har reg. Norge i samarb-
eid med H. K. utarbeidet sine planer.
De går ut på at man til enhver sLmlling,
ut fra stillingsinstruksen,kan sette
opp hvilket utdannelsesni vå og hvilken
praksis stillingen krever: si vi ling . ,
ingeniør, tekniker o. s . v .
En får da en spesifisert fortegnelse
på kravene til stillingen.
ut fra dette kan en så se hva som kre-
ves for å kunne sØke stillingen, og
hva en eventuel t mangler.
SAS vil legge opp til et tilbud om
etterutdanning for dem somØØnsker å
kvalifisere seg til hØyere stillinger.
Utfra opplysninger om hvilket utdan-
nelsesni vå som kreves, kan en så i
samarbeid med skolaavd. legge opp skole/

kursplan

U1lU

"I thought you told me that new
man we hired had experience."
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TANKER I OG OM ET OPPHOLDSROM.

på SAS ~utestasjoner i Norge har det
etterhvert blitt en meget hØY stan-
dard på innredning og møblering av
hvile og oppholdsrommene.
Hvis en samtidig sammenligner med
tilsvarende i CPH og STO, og videre
ser hvor tri velig og pent det er på
crew oppholdsrommene, da må det være
tillat å spØrre seg selv hvorfor vi
ikke har tilsvarende ved OSLTS-E.
Er det vår egen feil at mØbler ,og
innredning er i slik en elendig for-
fatning?
Et rom som er i bruk, døgnet rundt,
året rundt må bli utsatt for en for-
holdsmessig stor sli tas j e, men det
skulle ikke være noe forsvar .for å
benytte de same gamle, gamle bord
og stoler i all evighet.
Nye plaststoler?, -sier du. Javell,
men de holdt jo bare i noen måneder
og så var de ubrukelige de også.
I BGO fikk vi det budsjetterte be-
lØp til fri disposisjon, og hva ble
resultatet? InnkjØp av mØbler som
holder, dugnad for å skaffe en god
innredning, og dermed en renholds
og ordensmoral som alle regner som
en sel vfØlge.
Sammenligning mellom OSLTS-E og
BGOOM er ikke direkte mulig. 5 skift
med mange ansatte gjør at det vil
bli langt vanskeligere å få gjen-
nomfØrt en tilsvarende selvjustis
ved OSLTS-E. Tross dette, vi tror
at hvis vi selv får de nØdvendige
midler til disposisjon, - er det en
enkel sak å gjøre rommet om til et
sted å oppholde seg i, -og det uten
at det går ut over den jobben som
skal gjøres.
Ved å la brukerne fri tt få innrede
og mØblere vil det oppnås fØlgende:

1. Forbedring av arbeidssteds
miljøet og dermed trivsel
i arbeidstiden.

2. Bedre orden og renhold vil
fØlge som en sel vfØlge.

3. Et bedre tilli tsforhold
mellom ledelse og arbeids-
takere hvor delegering av
oppgaver i avd. (bruk av
budsjetterte midler), vil
vise ledelsens forståelse
og tillit til de ansatte.

o 0 0
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"WARNING" ANG. SYKEPENGER NÂR
DU BAR FERIE.

Hvis du biir sykemeidt i iøpet av
din ferie ~ har du krav på å få ut-
betait dine dagpenger fra syke-
trygden.
I SAS er det iønningskontoret som
innkrever disse pengene for deg~
og som deretter skai se ti i at du

får dem utbetait~ --men-- som en
fØige av vårt "eiegante" iønns-
system har det vist seg at dette
e~ vanske iig å få gjennomført ~-
--derfor--~pass på at du får ut-
betait det du har krav på~ -stoi
ikke på vårt nåværende time iønns-
system~ -- det kan iønne seg!

Tuporde og Concolev?
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Ansvari. red.mek. og vicepresident i I.S.F.: Tom Skaiie
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AFFekten har tidligere vist si tt
sanne sinne-lag for prangende mate-
matiske affekter. Det må være nok å
vise til nr. 1-76, og dermed ikke ripe
opp i gamle sår.

For å fØlge opp våre matematiske og
statistiske tradisjoner, kan vi idag
fremvise en kopi av en iønnsslip for
time lØnnede ved SAS ~ tekn. avd. Norge.

La det være sagt med det same, - vi
har ikke kunnet finne frem til den
geniale skaper av dette åndsverk.
Konstruksjonen er allikevel så geni-
al at den fortjener å komme frem i
lyset som et strålende eksempel på
lett forståelig skjemabruk til etter-
ligning for alle som har sans for
multiplikasjon og addisjon..

,-

Tydelig inspirert av "Harve Fleksnes"
epoken i norsk kulturliv, har man nå
også i SAS ~ iønningsavdeling innfØrt
"LAGERLEDER~ begrepet. Våre flytekni-
kere mot tar al tså fra nå av "LAGER-
LEDER" tillegg, - og takk for Det.-

Pers.nr. Nolin

i.S.F
Å' Uke
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Legg særlig merke til den eminente
utregning av tillatt og forbrukt tid:
0,0 og 0,0 timer gir kr.1280,47 som
be lØp .

Det oppsto denne gang intet raseri-
utbrudd i LS.F.s pEesidentskap vea
behandlingen av denne sØknad om med-
le m skap. i salat-tråkker-forbundet.
LØnnsslippen er i seg selv en meget
god sØknad.

I begeistringens rus, utlyste vice-
president Tom Skalle for egen regning
og fisiko en internrkonkurranse om
den beste tyding av lØnnsslippen.
Premier vil bli salattråkkernålen av
1. , 2. og 3. klasse. TrØstepremie
blir muligheten til å gi middag med
kandelabre og rosévin til redaksjons-
mekanikker Tom Skalle.

Ærbødigst og med gratulasjoner,

Tom Skalle,
red.mek.
vicepresident i I. S.F.

Timelønn Akk. tilL. Bonus Bonk kto. Avd. kode
10,20 26,72 7752.18.6S888 ÖSL~51
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Fig.l
Lønnsslip fra SAS iønningskontor.
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AFF-info: Mediemsbiad for
Autoriserte Fiyteknikeres Forening

Redaksjon: Elling Knudsen, TS-E,
SAS, Fornebu.

Adresse: Postbox 60, N 1330
Oslo Lufthavn,Fornebu

HVEM - HVA - HVOR?

Tore Tunheim: SAS/OSLTS, er gjenan-
satt i SAS etter noen år i bl.a.
STERLING. Vi ønsker ham velkommen
tilbake.

F.Berentsen: BGOOM,er for tden stasjo-
nert i Bangkok, hvor han arbeider for
THAI.

Visedirektør J an Brekke i FOF, er
blit avlastet i sin "dobbel-stilling"
av sivilØkonom Guttorm Andersen som
nå skal ta seg av selskapets daglige
administrasjon.
Brekke vil fortsette som selskapets
tekniske sjef.
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