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~o Mediemsb tad For

No~s k è F Zy te kniker Organi sasJ on

U'tkonier 4 ~an~e1" pr. år.

Redaks j on: Terj e Tve ten3 TS-E
SASe

Adresse: Postboks 60~lJ303
Os io Lufthavn.

Tanker og meninger i. .. INFO" behøver
ikke å væ~e ~O' 5 offisielle syn.
Etteztrykk og sitat er tillatt ved
oppgi velse av kilde.

N. F. O. SENTRALSTYRET:

l- Formann: John Giæver~ PRIFO~
TeZef. ~(02)133669

Nestformann: J. Langebro~
Braathens SAFE~ SoZa~
TeZef. (04)651586

Sekretær: E.Throndsen~SAS
Te Zef. (03) 812010

Kasserer: D.LangeZand~FOF~
TeZef. (02)539255

StyremedZ.: E.FørrisdaZ~SAS~
TeZef. (03)840972

StyremedZ.: K.PauZsen~SAS
TeZef. (83)850575

StyremedZ.: A.Rosenberg~
B.SAFE~ Fornebu
TeZef. (02)132985

,-
StyremedZ.: H.Hansen~FOF~

StyremedZ.: S. PeQersen~
SterZing Airways~
TeZef. (02)997273

StyremedZ.: T. Tessem~
- Widerøe ~ Bodø

TeZef. (081)24808
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KJÆRE LESERE: .

Det å redigere INFO kan til tider

være nokså deprimerende. Jeg for-

sØker å oppfordre dere til å sende

stoff, slik at det blir Ii tt vari-
ert lesning i hvert nr., men reak-

sjonene uteblir.

Jeg vet at INFO leses av fler ikke-

medlerner av NFO enn av medlerner

og jeg er sikker på at mange av dere

ikke-medlerner "kIØr" i fingrene

når det gjelder å ta til motmæle

overfor enkel te av INFO~ s artikler.

Hvorfor ikke gj Øre det da, det er
ikke et krav at artikelforfatterne

skal være medlem av NFO.

Det står en hver fritt i å korne

med innlegg og synspunkter.

Dette nr. er stort sett lik de

andre, hovedtyngden av stoff korner

fra NFO avd. SAS, j eg synes dere

andre nå burde satse hardt og gjøre

I983 til et INFO-ÂR, sende stoff til

hvert nr. det må være mot toet .
Og husk frist for innsendelse av

stoff, den datoen er nemlig veldig

viktig for redigerig og trykking

av INFO.

Til slutt viI jeg få takke aIle

lesere for i år og Ønske en god

jul og et godt nytt år.

red.

L-____
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HALVARSM0TET SFF 1 NFo i

Den 30. nov.
møtet mellom
i Stockholm.
på dagsorden
sjon fra SFF
redningen og
iel.

ble det hal vårlige
SPF og NFO avholdt

sto bl. a. informa-
og NFO, DC9-80 ut-
releas av flymater-

Det ble fra NFO~s side informert
om den go-solw som nettopp var
avsluttet i SAS, og hvilke resu-
ltater denne aksjonen hadde gitt,
og hvilke erfaringer man hadde
fått.
Fra SFF~S side ble det informert
om de til tak Svensk Transport (LO)
har satt igang for å spli tte SFF.
Frem til møtets dato viste det
seg at SFF hadde tjent på denne
aksjonen, og i skrivende stund har
den gi tt SFF 30 nye medlerner.
Aksjonen har altså slått i negativ
rettning for Transport.
At et LO-forbund får penger til å
drive en slik kampanje virker jo
uhØrt, men det er tydelig at de
fØler seg presset av SFF.

Når det gj aldt problematikken med
DC9-8I så viser det seg at det ikke
har skj edd noe særlig nytt.
Det siste vi vet er at det viI bli
kjørt diff-kurs ved OSLTH, hvilke
kompetansebevis som gis ved bestått
kurs er vel ikke hel t klarlagt.
Når det gj aldt MRL-gruppen og dens
videre arbeid, så var det til møtet
ikke kjent noen ny dato for møte
i denne gruppen. Det ble fra begge
parter uttalt at man her måtte stå
sarnen og kj empe felles sak.

Videre ble problemet med den
Økende utfØrelse av RLC på store
fly diskutert. Det viser seg at
det nå utfØres stadig fler RLC
enn tidligere, dette gj elder
spesiel t charter fly som går ut
fra Sverige. på enkel te turer har
det forekornet opptil - 3 - tre
RLC etter hverandre, sel v med anm.
har det vært foretatt RLC.
Det ble vedtatt at SFF skulle ta
saken opp med myndighetene.

Neste møtet viI bli holdt i Oslo
våren -83.
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Spantax-ulykkèn i jlf alaga:

Trolig br~dd på
flYler-rutihene
HALFDAN WIIG lenge efter at man hadde nAdd'den sAkalte V l.hastlghet, en

" krlUsk grense hvor det Ikke er
Punktert nesehJul og pI\ chanse tll A tl iitoppet pl den,
følgende svikt l. rutlnene gjenværende del av rulle-baen.'.. . Ifølge:rutlnene skal man dA Ikke 'for.. avbryte avgangen fra ' avbryte avgangen. .
rullebanen. vai: trollg Ar- " I torblndelse med gransk-

saken. tll den alvorllge fly- nlngsrapporten har prodwinten

ulykken utenfor Malaga l' av DC-lO, McDonell Dougls.opptoret tlyseliikapene il 1: SpaDia t september. neUe iijekkè tlyenes underiitellog 1
, fremgAr av den foreløblge gjennomgil. avganglirut1ene

i rapporln Ira den spanske.' med aikte på ! fie eve~elle
: fiybavarlkommlsJonen. W: ~v~~t~r_ . :
" personer. omkom og 5& bItt:' .'" ~ De 'm!. underiitl"kea at

bat stadet da et Span~'" dett~ lkke er et krav som er pl.
, ,ragt flseIskapene, sler Inorma-DC.IO-ft! rutsJet uttor rur..;' iijonSl~t Bjarn 13jernovde I

lebanen, traff eß lastebW' SAS W Attenpoiiten. AIle fly-
og eksplodert.. ". i ulltka (arer lmldlertld W at vi :
,- , , ',.' ajekJcej. ruUnene tor! se om det

I rapporten heter det at.det lke.' er noe ~ kan lære. Det er en he It :

er tunnet (eU ved selve tle~. vanllg"irutrukii at man'lkke kan t
men at rester etter det ene nese avbnl avgangen nAr den kr. i
hjulet ble fuet pl rullebanen. tlske ~ hastlghetiigrena er :
Computeren' sam bAde l"gtc nAdd, mer han " '., :
iitrerte fiyet&, tekn1ske tllstad SAS h~ ldag tem DClO: Sjek- !
og tlyvernes handlemåte, vlser kingen og undersøkeiiiene har tit !
at kapteinen bremset moo tlyet nå lkke vist noen avakheter

Engineerssay -iviaiagã-¡s-
"totally unsafe".
The Spantax DC-10 which
crashed at Malaga on Sep-
tember 13, was not checked
Oiit by a licènsed aircraft
maintenance engineer before
take-off, according to the
Licensed Aircraft Engineers'
meeting at Lisbon (ITF,
r nternational Transport
\Vorkers Federation, 133
Great Suffolk Street. London
SE1 1PD; tel 01-403 2733).
The following resolution has
been agreed: "The ITF
Licensed Aircraft Mainten-
ance Engineers, having been
informed by the Spanish
delegation that Malaga Air-
port is a non-maintenance
airport, condemns such prac-
tices as being totally unsafe
and resolves that, on receipt
of detailed information on the
circumstances from the ITF's
Spanish aviatiÕraffliate. the
lTF secretariat shall protest
in the strongest possible
terms to the Spanish civil avi-
ation authorities"...

"The ITF also believes that
the US Federal Aviation
Administration plan to intro-
duce "safety regulation by
objective" would have the
effect of permitting airlines to
set their own individual safety
standards. This could lead,
ITF says. "to maintenance
and overhaul work being car-
ried out by employees other
than by licensed engineers".

The meeting has also
noted that licensed aircraft
mechanics acting on behalf of
government authorities and at
the same time employed by
the airline concerned "results
in safety problems which are
becoming increasingly un.
acceptable". The ITF feels
obliged, it says, "to bring this
matter to public attention".
It does not want the

responsibility for "any
measures taken by airlines
for commercial reãsons and
adversely affecting passenger
safety".
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Skjerp~t kontroU~av DC-IO
" ..Au MOSTEN .ÅSBØ ". .~, ,

SAS vU nå innskJerp prosedyren I forbindelse med avgang for sine DC-tO
fly. net er flytypns produsent som anbefaler denne lnkJerpnlngen et-
ter DC-IO ulykken i Malaga tid1gere i hØ8~;'( ~ ,;"", ,_.'. , . . ,

Inoriujonajef' Bjør proyr r torbinde1Ø med úlykkesen. Vibrasjoner
Bjørhovde 1 BAS und~ avgang. Satidig vU vi gi\ tr det ødelage nesehjulet
Iter at selakape" allt1d ,ser ig'ennom kontrlIpry-' tør til at tlykapteinen aii:-.over sine prosedyr og ren for tlyenea dekk" . '.', bn tae-oft-oa.jonen .
praksia 1 torbindel_ med De toreløpt; havarap- -. ' De r-netll at DC.iO ay-
tlyhavar andre steder.' 'porten etterŠpant&-ulyk- el ~rt at av ruebanen oc
, - VI, vl nA. gA. igjennom ken 1 Malaga tyder pA. at et kolldert IDed aere bUer.
den spamke havarappor- defekt neiehjuI aaen r.r det kOID I bra 50 IDen-
ten tor pi. nytt A. vude våi med, IDenes., t~::~. ,n_)t!',om,o~~i, ~ykke~... . ~.
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Boeing examin.~s 137 corrosion
- to Boeing's attention only Indian Airlines has now'

rece~tly. Boeing maile~ an also found a 737 skin-bonding
inu:rim structural advisory delamination problem in an
notice to 737 operators on early aircraft. This is again
October 12. Indian Airlines corrosion-related, caused by
had not yet received this advi- water forcing its way in
sory when, on October 18, 737 between the two O. 035in
VT-EAJ suffered a total bonded sheets forming the
depressurisation of the pas- outer skin of the aircraft.
senger cabin while flying from Later 737s did not have the
Bombay to Goa. The crew problem, because their skins
made a safe emergency are formed over single O. 06in
descent and landing. sheets. The airline says that it

This depressurisation was has also experienced bonding
found to be caused by a U - delamination problems with
shaped crack at the web joint Airbus A300s throughout its
of the rear pressure bulkhead operating history with, the
and the supporting frame type.
beneath, at body station 1016.

Indian Airlines has since
found a similar crack in 737
VT-ECQ. The cracks have so
far also been 'found in six
other aircraft belonging to
two other airlines. The area
where the cracks have
occurred is not inspectable
during routine maintenance
operations, say Indian Air-
lines engineers. The cause of
the corrosion has been break-
age of a ~in diameter drainage
hole at the base of the bulk-

head. Once the crack begins,
pressurised air from the cabin
tends to enlarge it.

Indian Airlines says that
the hole is given only a cur-
sory mention in the 737 main-
tenance manual, and no
inspection procedures are
recommended there. Boeing
now recommends enlarging
the hole's diameter to ~in and
modifying the levelliñg and
sealing procedures.

NEW DELHI

Indian Airlines and other
carriers have reportd a new
series of corrosion problems
with early Boeing 737-200s, i
reports Chris Kjelgaard
from New Delhi. Operators
of early 737-200s are now
finding cracks caused by cor-
rosion in the stress areas
around the bottoms of the
rear pressure bulkheads. :

This is seen as a separate I
problem to the belly-panel \
corrosion which is thought to 'i'
have contributed to the
August 22, 1981 crash in!
Taiwan of an early model i
737-200 helonging to Far
Eastern Air Transport, in
which all 110 occupants died.
According to a Boeing spokes-
man, the original 737 belly-
corrosion alert prompted a
manufacturer's Service Bulle-
tin dated December 4, 1981,
and FAA Airworthiness
Directive dated ,January 9
covering aircraft Nos 1-418.

i Intensive inspections car-
! ried out by Indian Airlines
: aftr the Taiwan crash alsoi revealed severe corrosion in
¡ the pressure bulkhead sepa-

, rating the air-conditioning
, : bay from the forward cargo
, I hay. This corrosion would not,i have been found by normal

I ¡ inspection procedure-it came,i to light only upon complete
1'1 removal of the belly panels
I and intensive investigationsi ! of the bottom of the aircraft.

¡ i But the new problem came

S I DE 6
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,NORGETEL: OSLO (02) 33 38 90

TELEGRAMAORESSER:
AFTN - ENCAYASI
KOMM - CIVILAIR OSLO
TELEX 71-032

Aie
LUFTFARTSVERKET

INFORMASJONSTJENESTEN FOR LUFTFARTEN

POSTBOKS 8124, OEP, OSLO 1

B 33/82
240KT

B 33 FLYTELEFONISTSERTIFlKAT FOR FLYTEKNKERE I TILKNING TIL
FLYTEKNlKERSERTIFlKAT TYPE I OG TYPE II.

1 Flytelefonistsertifikat for flytekniere
1.1 Luftfartsverket har 22.9.82 fastsatt forskrift om flytelefonistsertifikat for flyteknikere

med 1.1.83 som ikrafttredelsesdato.

1,2 Forskriften bilagt teoripensum og krav til praktisk utdannelse blir kunngjort i BSL C

7-13.

1. FlyteIefonistsertifikat for flyteknikere vil ikke bli utstedt som eget dokument, men
registrert med eget nummer som blir påført flyteknikersertifikatet.r-

2 Flytekniersrtifikat type I og type II
2.1 FIyteknikersertifikat type I og type II vil bli tatt i bruk fra 1. ,83, De hittil benyttede

flymekanikersertifikatene vil etterhvert utgå etter nedenstående bestemmeIser. BSL C 7
FIytekniske sertifikater viI bli revidert.

2,2 Flyteknikere som ønsker å fornye eller utvide sine sertifikater etter 1.1.83 må i tilegg
til sertifikatet og den vanIige dokumentasjon sende Luftfartsverket:

- 2 fotografier (3 x 4 em)

samt for de som ønsker flyteIefonistsertifikat for flyteknikere,

bevis for gjennomgått utdannelse og beståtte prøver i samsvar med
BSL C 7-13,

2.3 Ved utstede)se av nytt flyteknikersertifikat vil gammelt sertifikat bli ugyldiggjort og
tilbakesendt sertifikatinnehaveren.

2.4 Innehaver av flyteknikersertifikat med gyldighet som ligger utenfor en periode på 3 måneder,

og som ønsker flytelefonistsertifikat for flyteknikere, kan sende Luftfartsverket sitt sertifikat
sammen med bevis for gjennomgått utdannelse og beståtte prøver. Flytelefonistsertifikatet
vil i slike tilfelle bli stemplet i det eksisterende sertifikatet.

3 Merknad

3,1 FIyteIefonistsertifikat for flyteknikere gir innehaveren bare rett til å betjene radiostasjon
under tjeneste i luftfartøy under opphoId på bakken, og må ikke forveksles med flytelefonist-
sertifikatet, BSL C 5-4.

- Slutt -

S I DE 7



Nytt fra NFO

BRAATHENS
5' :AF'I:

~~
Her korner det noen ord fra oss
igj en, dvs. det er fremdeles Ii v
i oss. Noe skj er det som sagt her
i vest også fra tid til annen.
I IØpet av året -82 har arbeids-
stokken ved Insp.Avd./Line Service
Sola forandret seg mye. Et drøss
av nye ansikter er dukket opp
etter ferien, en lurte egentlig
om en var kornet på- rett sted.
Endel eldre er forsvunnet s lik at
mye rutinert folk er erstattet av
nytt urutinert folk med ~e prob-
lemer som fØlger derav. Til sine
tider er belastningen på de eldste
i meste laget.
Dette har så slått ut igjen på
inspeksjonstidene som endel ganger
er bli tt overskredet.
Snags, T. O. ~ s og ekstra arbeider
er det heller ikke bli tt mindre av
med en Økende alder på flyparken.
Derfor har også året -82 heller
ikke vært uten innleie av folk fra
forskjellige kanter i og utenfor
Skandinavia. Det man håper på nå
er at man skal beholde de som er
ansatt pr. dags dato og no en
flere nye nå som det er innfØrt
ansettelses stopp og evntuell
avgang i H. S. Tiden viI jo vise
det, men la oss håpe det beste for
aIle.

(I

INFO avd. BR. SAFE er det i IØpet
av 82 kornet flere nye medlemrer
slik at vi pro idag er I03 i alt.
Om det blir no en fler i de nærmeste
måneder er vel usikkert, da kurs-
opplegget for -83 vel skal ta seg
vesentlig av storebror - 767.
En ny instruktØr er også ansatt
for å ta seg av lærlinger etc. i
de nærmeste år, han korner jo fra
våre rekker.

(I (I

Det lokale oppgj øret er ihavn når
dette leses, mer eller mindre vel-
lykket, al tetter hvordan en ser
det. Diffrensieringen til fagarb-

S I DE 8

eideren er det vondt å få gehØr
for ser det ut til, så her får en
videre vurdere det fØrste sertifi-
kattillegget nøye.
Ellers bar jo oppgjøret noe preg
av de mange konkurser etc. som
en stadig hØrer om og leser om
hver dag, en skal jo ha en jobb
å gå til siden også.

(I (I (I

Andre spennende ting er også
igang igjen, og det er skift-
fØlgetongen, som inntreffer med
jevne mellomrom. Hver gang en
har lært skiftet så noenlunne må
man få et nytt.
Som alltid i denne bransjen er
det behovet for nattarbeid som
krever flere netter av de som
går dette. Hvor mange netter som
er forsvarlig å gå i denne bran~
sjen skulle det vært Ønskelig å
vi te. Får bare håpe at besettning
og passasjerer ikke får lide for
at en trøtt og utsli tt mekaniker
gjør si tt Ii vs tabbe etter et
langt nattskift.

(I (I (I (I

Ved Insp. Avd. skal det også
gjeninnfØres skift for å få nok
timer, uker og måneder i året for
å ta oss av de store inspeks j onene.
Det viI basere seg på formiddag -
og kveldsskift ca. hver 4. uke.
Noe bedre tross al t om ingen liker
det etter å ha gått 'dagtid endel
år. Alt ifra I.I.83 dersom bedrif-
ten greier å bli enig med oss.
Line Service skiftet blir nok den
store ulven, med en vesentlig
Økning av nettene, mellom 25 og
30 pro år.

(I (I (I (I (I

Forsvaret er igjen ute med sine
overhalingsanbud på sine store
fly av typen Hercules og Orion.
Vårt selskap har også denne gang
lagt inn si tt anbud, meningen er
å benytte Busy Bee- hangaren på
Gardermoen og norske mekanikere
som skal være på "gress" i det
området. Etter det vi har fått
vite skal det være ca. I5-20 mann
i distriktet.

forts. :



Dette er blitt opplyst oss etter
forrige artikkel i avisa om sarne
sake

******
Angående innholdet i avisa så er
det fra enkel te medlerner reist
kri tikk over det de mener er ut-
henging av personer etc. som vi
bØr holde oss for gode til.
Dette bØr vel enhver av oss som
skriver innlegg ta oss adnotam
og etterkorne. Personlig tror jeg
at en mer seriØs avis viI gi oss
bedre rykte og tiltro, det er jo
det vi streber etter, ikke sant?

*fr*****
Undertegnede fikk i IØpet av
oktober være med en tur til
Britannia i Luton, for å se på
deres måte å utfØre inspeksjoner
på. Det var en interessant tur,
jobbmessig sett, noe å hente var
det også, selv om ikke deres liv
passer oss hel t. Men en ting kan
de få ha i fred for meg, og det
er arbeidsmiljØet. Kaffepauser i
hangaren i sur stripperlukt med
mat,kaffe og rØyk. RØyke kunne
de gjøre overal t i hangaren, sel v
om en skiftet brakes eller CSD.
Det var muligens rØykeforbud inne
i vingen,
Ellers virket det som om det var
rutinerte folk, som fikk jobbene
unna, der hvor vi fulgte med.

Til slutt viI vi på Sola få
Ønske aIle god jul og godt nytt
år.

J. Langebro
B . SAFE

"It isn't like we want a raise, All we want is
a shorter week,"

r-

LØSNING PA FLYKJENNING.

j AIRBUS A300B-2

2 CONVAIIL. XB-5~ HUSTLEIL.

3 NORD 1500 GRIFFON

i¡ DASSAULT ETENOAIW 1I

5 HAWKER SIDDELE: 748 SERIES 2A

"I can't find where it says you can do THAT!!"-----

S I DE 9



Rev,"~l. tt
~ ~ove.""
Re,J. ATH

~ e. t; ~cte. r~.
6.Cf. I.

1.1. For de fcrste 30 døgn (24 timers periode)
A utbetales dietgodtgj~relse med kr. 320,- pro 24

timers periode. F.o.m. det 31 døgnet er diett-
A godtgj~relsen kr. 256.- pro 2.i timers periode.

(For beregning 'iV tid som k'/alifiseres til
diett, ref. ATH 6.8.pkt. 5). E'orhiyes

A diettgodtgjcrelsen utover kr. 320,- pro 24
timers periode, reduseres belcpet etter 30 dager
med 20%, henholdsvis 30%, for gift og ugift
personell.

1.4. Kursdiett utbetales ~ed en godtgjirelse på
kr. 240,- pro 2.i ti...ners periode.

1.5. Flytekniker sam utfører tjeneste s~m
flygende flytekniker (teknisk service pa flyet
på baken), skal under slik tjeneste ha diett
etter de sai bestemr:elser sam gjelder for
flygende personell (C'Iige besetni".gmedlemrær).
Dietten gjelder for perioden fra 45 min. før
avgang til 30 min. etter landing. Nevnte

A diettsats utgjør for tiden kr. 400, - for 1/1
A døgn, kr. 200,- for 1/2 døgn og kr.100,- for 1/4

d6gn .

v

PÅ VEGNE AV STYRET INFO AVD i SAS,

VIL JEG FÅ 0NSKE ALLE EN GOD JUL

OG ET GODT NYTT ÅR i

K.H.P.

S I DE 10

Nytt fra N FO avd.

~~ $A$
JC..NLJ/tVAV./4N 4/NL/.,ES' '

aBS
Re.. ATH

I.
3. s: i .

3.5. Andre ytelser

3 . 5 . 1. Lån

Fast ansatt C€rsonell i SAS Norge har anledning
til å s6ke o~ et oersonaiiån ~a~simert til kr." . . . J. d ' , 15.000,-. Forutsetning for a fa s,"rna en innvi -
get er at iånet akal b~~kes til boligfor~l.
(F.eks. oppussing). Sckna¿ skal aendes til

A 05L15.

v
NFo AVD, SAS HAR FATT SIN F0RSTE

PENSJoN I ST ~

Vårt fØrste medlem som har gått av
for aidersgr~nseñ er Oskar Sandbæk,
ved OSLTS-S.
Oskar var en av gutta fra Scandia
og DC-3 tiden, men han hadde også
sertifikat på DC-6, DC-7, DC-8,
DC-9 og Caravelle.
Oskar var for en del år tibake
akti v foreningsmann i det som da
het AFF.
Selv om Oskar de siste årene har
vært fast her ved TS, så betyr ikke
det at han ikke har fartet omkring.
I sine yngre dager var han i OM,
og besØkte vel de fleste av våre
stas joner fra Kirkenes til Afrika.
Oskar fungerte som "Senior" ved
TS-S den siste tiden fØr han gikk
av med pensjon i juli.
Vi vet at Oskar har ei koselig
hytte på Krokskogen som han var på
så ofte han kunne.
Vi håper at han nå har fått enda
bedre anledning til å være på
hytta og Ønsker ham lykke til som
vår fØrste pensjonist.

T. T.



SVI NN - HVA ER DET ?

Etter å ha lest referatene fra
Avdelingsutvalget, forØvrig ganske
deprimere~de lesning, ble j eg opp-
merksom pa at man viI starte en
kampanje mot svinn.
Det er forØvrig noe uklart hvor
omfattende denne kampanj en skal
være, om det er system-wide eller
kun lokal t .
Siktemålet skal være å redusere
"pri vat-arbeid" og andre former
for svinn av arbeids-tid og mater-
iell, og her er det kanskj e mulig
det er noe å hente innen' teknisk

avdeling ved å fj erne standard-
tider på jobber, eller ved å ha
fly på bakken til en hver tid.
Men~ er man ikke her tilbake til
gamle synder fra "tiden fØr Janne"
ved fØrst å angripe "grass-rota" '
når man skal spare penger?
Etter min mening er det noe hØyere
opp i organisasjonen man bØr
begynne med en mentali tets-endring.
Det jeg i fØrste omgang tenker på" 'er møtene" som avholdes i et
skrernende stort antall, i hØst
spesiel t i ~PH og ARN, uvisst av
hvilken grunn??
Dette resul terer ikka bare i tapt
arbeidstid ved at mØtedel tagerene
reiser, men møtene blir preget av
tidspress, og så det mest avgjØrende:
De som skal ta avgjØrelser som
kanskje iO, 50 eller I50 mennesker
venter på er "ikke tilstede", noe
som med all Ønskelig tydelighet
går fram av referatene fra Avdelings-
utvalgene og Bedrifts-utvalget.

MØtene på interskandinavisk plan
bØr, slik j eg ser det, kunne redu-
seres vesentlig ved hjelp av de
utmerkede kornunikas j onsmidlene
SAS har bygget opp, og som "grass-
rot planet" blir oppfordret til å
bruke.

Dette ville ganske sikkert spare
SAS for en del penger, samtidig
som dët ville være mulig å treffe
de overordnede og det ville være
mulig å få tatt avgjØrelser som
man lenge har ventet på. Det å
starte en mentali tetsendring ned-
over i organisasjonen ville da også
være mulig.
Men det er selvfØlgelig lettere å

se andres feil enn sine egne??!!

O. H.

HVA ER DET SaM SKJER I SAS ~

At det for tiden er noe som skjer
i SAS, er det vel ingen tvil om.
Det har vært store omvel tninger
i selskapet når det gjelder å vise
ansikt utad. At dette har fått
posi ti ve fØlger for de fleste an-
satte er det vel heller ingen tvil
om, sel v om det har kostet mye,
for mange.
For oss på den tekniske siden har
det ikke vært noen store omvel t-
ninger forelØpig, men at noe er i
emning er vi aIle klar over.
Vi iNFO har jo vært utsatt for
endel overraskelser av negativ art
i den senere tid, men til nå har
vi greid å holde stand.
At også det har noe med "Nya SAS"
å gjøre er det vel ingen tvil om,
men det ser ut til at det kan ha
vært ett og annet feilskjær, noe
som vel må godtas i slike sarnen-
heng.
At SAS gjør det bra viser jo det
fremlagte regnskap, som er bedre
enn på mange år.
Som nevnt tidligere har ikke vi
på den tekniske siden merket så
mye til "Nya SAS" og vi har da
heller ikke bli tt nevnt i de farge-
rike brosjyrer som er spredd ut-
over. Vi tror likevel at vi er en
del av SAS som trengs for at det
hele skal gå så knirkefri tt sam
mulig. Vi gjør hva vi kan for at
flyene skal bli klare til tid,
enten det gjelder "night-stp"eller "turn-around". -
Jeg vet at mange grupper har bli tt
belØnnet, på mange må ter, for sin
innsats når det gjelder "Nya SAS".
Vi på den tekniske s iden
hØrer bare noe når det er i nega~'
tiv retning, dette gjelder dessve-
rre også enkel te andre grupper-~
innen selskapet.
Jeg ser derfor den gaven som vi
aIle er bli tt tildel t til jul,
som et tegn på at også vi på den
tekniske siden er husket denne
gang.

Til slutt viI jeg få takke deg
J . c. for den posi ti ve overraskelse
og Ønske deg en god jul og et
fremgangsrikt nytt år.

T. T.
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INTERSKANDINAVISK MAINTENANCE

RELEAS ARBEIDSGRUPPE.

Det er med adskillig undring man
ser på utviklingen i denne arbeids-
gruppen som har som primær mål-
setting å diskutere kun de faglige
interessene i de :tre lands tekniske
avdelinger.

For å repetere Ii tt av hendelses-
forlØpet, så fikk NFO som fØrste
fagforening i SAS indikasjoner
som tydet på en omlegging av ved-
likeholdsrutinene i SAS, samt et
nytt opplæringsopplegg kalt TTG.
NFO fant disse opplysninger meget
alarmerende, og klarte med betyde-
lig press å få SAS til å signere
en protokoll der det går frem at
forandringene i vedlikeholdsopp-
legget og TTGen skal stilles i
bero til tingene har vært diskutert
i et interskandinavisk forum hvor
samtlige berØrte fagforeninger
skulle være representert. Det er
al tså NFO som eneste forening som
har denne protokoll.

Så går man til verket for å disk-
utere saken og dermed skjer det
utrolig barnslige at LO i Danmark,
Sverige og Norge (SAS Verksted-
klubb) ikke kan diskutere sakèn
felles med NFO og SFF. Dermed lager
man store komplikasjoner i den
videre saksgang. Etter samtale med
medlerner og tilli tsmenn i Verksted-
klubben så er àet meget betegnende
at svært få kjenner til dette i det
hele tatt. - - Og det er jo ikke
så rart at man Ønsker mest mulig å
tåkelegge disse sentraldirigerte
utspill, for det er vanskelig å _ få
Verkstedklubbens medlerner til å
forstå demo

Som et resul tat av den LO-torpe-
derte Interskandinaviske gruppe er
nå saken IØftet over på det regio-
nale plan og her skal aIle berØrte
norske fagforeninger diskutere
sarnen, også NFO 00 Verkstedkl ubben
og hvorfor detfe èr så total t anner-
ledes med de sarne personene, er det
vel bare de med sviktende logikk som
forsvarer.

S i DE12

Eller kunne man ikke fØlge de
poli tiske direktivene på det.
regionale plan, om ikke å sam-
tale med NFO - det ville jo
sette Verkstedklubben utenfor i
et hvert forum som NFO del tar.

Hindsight is always an easy
way to evaluate ~ situation,

Så hvorfor denne utrolige furtne
holdning på det interskandinavis-
ke plan, er det hjertesorg over å
diskutere på NFO~s protokbll
Verkstedklubben plages av?

Spander noen linjer om den sak-
lige grunn for denne inkonsekvens
i Maintenance Release gruppa, i
neste nurner av ORIENTERING.

E. T.
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