o

.~~
ME()EU AV

~~

--~ --0
~~~
~I\

o
(j

/ i" ,,, .:..... :1 '\

AIIAF EN INTNATl

_ __&ii."Il&AII ._11
norsk flytekniker organisasjon

l'

FO RHAN nLI NGSS IT UASJONEN .

BRunn I FORHANnLINGENE

28 .I~ARS 1984.

ETTER TRE MØTER MELLOM NAF OG NRJ,UTEN FREMGANG
OMKR I NG HOVEDPUNKTENE, FANT N FOs FORHANDLERE DET
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1984

N F 0 : Den enste nol"ske ol"anisasjon som
ivaretar autorisel"te j7yteknikeres

interesser.
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Nopsk Fiyteknikep Qpqanisasjon
REDAKSJONSKOMITE

Utkorr!?1' 4 :oanger rr. år.

Redaktør: Tel'je Tveten, TS-E, SAS.
Adl'esse: Postboks 60, 1330,
Os 10 Lufthavn.

II

SAS: Odd Haldal', OSLTS-E

Widerøes: Tl'ygve Tessem, Bodø

FOF: Helge Hansen, OSLTR-A

a

BU: Arvid Rosenbel'g, FBU

STERLING: Bjøl'n Nordli, GEN
C7

Tanker og meningel' i "INFO" behøver ikke å være NFO's offisielle syn.
Ettertry/kk og sitat er tillatt ved oppgivelse av kiide.

NFO'. ..ntral.tyr. 15184
Formann: ERIK THRONDSEN, SAS,

Te lefon 02-596888
Nestformann: HELGE HANSEN, FOF,

Te lefon 02-530900
Sekretær: MORTEN ARNESEN, SAS,

Te lefon 02-596888
Kasserer: DAGBJART LANGELAND, FOF,
Telefon 02-530900

Styremedlem: E. FØRRISDAL, SAS,
Telefon 02-596888
Styremedlem: H. SCHJELDRUP, SAS,

Te lefon 02-596888
StYl'emediem: K. NAAS, BU, Sola,
Telefon 04-651011

StYl'emedlem: I. SØRAUNET, BU,TRD,
Teiefon 07-825950

KI_r. I...r.
Ja, så el' tiden inne for en ny
utgave av INFO. Jeg skaZ innrømme at vi enda ikke hal' klart
å få til den store forandringen
på bladet, men det arbeides med
saken. Roma ble jo heller ikke
bygget på en dag. Redaktøren har

mma ì7ilOO il GJa

søk t hje Zp hos "eksrertisen" og

fi

Te lefon 06-978586
Styremediem: T. TESSEM, fiF, Bodø

Te lefon 081-23070
Styremedlem: K. /fNNELAND, WF,Bodi

Te Zefon 081-23070

a il

hvert.

Neste nummer av INFO vil komme
ut i løpet av juni, så det ville
være fint om det innsendte stoff

~ ~ Ð trJ!i~y' ;

000

kom ti 1 redaksjonen før 1. juni.
Red.

.A~
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Styremedlem: A. ROSENBERG, BU,FBU
Telefon 02-524656
Styremedlem: B. NORDLI, Sterling,

il

hårer at dette kommer til å
sette sitt preg på bladet etter
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5. Nopsk Luftfaptsplan

Side

8. Opien te ping om den nye
sy ke lønnsopdningen

7. INFO fpa stypet iNFO
avd. SAS

Farmann.n har ardet
NFO avholdt seminal' i fophandlingsteknikk
på MUller Rotell i tiden 27-29/1-84.
Inkludept i dette våpt Reppesentantskaps-

møte. Kupset Val' en stop suksess, wje
nytt kom fop en dag og opplegget teknisk
sett vipket meget bpa.
Nåp det gjeldep Reppesentantskapsmøtet,
så ble dette avholdt i MUllep's konfepansesal i tpadisjonelle fopmep.
NFO hadde invitept to stypepeppesentantep

fpa Mekanikepfopeningen i He likoptep

Side 9.

Hva vil vi med NFO?

Side 10.

NFO's peppesentantskaps-

Sepvice (flyteknikepe) som obsepvatøpep
på Rep.møtet og deltagepe i kupset.
Dette fop å utvikle det faglige samapbeid

møte 1984

som al lepede ep etab lept gjennom NFO' s

Side 11. Nytt siden sist
Side 14. Ypksskolen og flyselskapen(
Side 15. Ep dette "Nye SAS"?

Side 16. "Nye SAS", skift og oveptid
Side 17. Utenlandspegulativet ep

pevidept.

Tekniske Utdannelseskomite. En annen side
var å ppesentepe våp opganisasjon slik at
HS ved fpemtidige vupdel"ngep av sitt
opganisasjonsfophol vet hva NFO ståp fop,
og hvordan vi arbeidep.

~

En annen viktig sak ep våPens tal"ffoppgjøp, og NFO hap samen med pesten av
Nopges befolkning høpt NAF's tpiadep om
nulloppgjøp, konkupanseevne og begpensningep i den lokale fophandlingspetten
hva økonomi angåp. Rvep fop seg, og også
samlet ep dette meget sentpale ting og

med en pekke fors lag ti L endl"ngep i
Overenskomsten gåp NFO til fophandlingep
med en meget nøktem attityde.

**
Avsluttningsvis hap vi to sakep som må
avklapes til våp tilfpedshet føp fophandlingene staptep, nemlig Hovedavtalen
som NAF hap sagt opp og spøpsmålet om
tal"ffavtale fop NFO avd. SAS's fly-

inspektøp-medlemmep.
Skuiie ikke dette lykkes vil atmosfæpen
bli meget anstpengt allepede i pevisjons-

fophandlingenes inn ldning.
El"k Thmndsen

Side 3

TARIFF 84 - KONFLIKT ELLER MINNELIG

LØSNING ?
VArens vakreste eventyr -tar~ffoppgjøret- nærmer seg med raske

skritt.

Hvordan er sA situasjonen for NFO's
vedkommende? Tari ffkomi teen er

liksom kontraktsforpliktet til en
optimistisk holdning, men det er
vel pA sin plass med litt kaldt
vann i blodet.

Som de fleste husker kom vAr nAværende overenskomst til verden
under vanskelige omstendigheter
vAren -82. Selv med Riksmeglingsmann Webster som jordmor (far),
var en del skjemmende fØdselsskader ikke til A unngA under den
tØffe nedkomsten.

Tariffkomi teen har derfor ved årets
oppgjør sett seg nØdt til å prioritere en oppflikking av avkommet i
den grad dette er mulig. Selv med
forbundsvise oppgjør denne gang,
har vi inge~ illusjoner om at NFO
skal klare å o~pnå større generelle
tillegg t ~n andre forbund, og vi
satser derfor mer på nØdvendige
justeringer RV avtaleteksten vedrØrende overtid, skiftarbeid og

(~I

I

,-,

rørt på lik linje med dem som har
slike ting som hovedsak under
oppgjøret. Det er ingen hemmelighet at NFO hadde sett en større
lØnnsdifferensiering mellom de
enkelte faggrupper i vår bransje,
mener erfaringsmessig er dette svært
vanskelig å få gehØr for under
hovedoppgjØr. Som of
test må en
nøye seg med å kjempe mot ytterligere lØnnsutjamning - og det ka
kan meget vel bli resul tatet denne
gang også - hvem vet ?
Det har selvfØlgelig liten hensikt
å spekulere i det som evt. kommer
til å skje under oppgjørets gang,
vi får heller ta problemene som
de kommer. Hovedsaken må da heller
være at Sekretariatet holder medlemmene i de enkel te avdelinger
lØpende orientert under forhandlingenes gang.

Tariffkomi teen.

(i

UTE~LA~DSREGULATIVET ER REVIDERT.

Etter to forhandlingsmØter og en
avstemming blant. de utenlands
stasjonerte flyteknikerne godkjente
NFO's styre avtaleforslaget.
Vi viI nedenfor forsØke å redegjØre
for de vesentligste endringene i
den nye avtalen som skal gjelde frem
til 3l/I2-85.
FØlgende paragrafer er endret, og

endringene er:

tilles, uten
at en nØdvendigvis må ha bodd
sammen i 2 år slik som den tidligere avtalen forlangte

§2.3 Gift/sambo sides

§ 3.2 Etter den nye avtalen har også
nå de som Ønsker å tjenestegjøre på en utenlandsstasjon
mellom 6 og 12 mndr. rett til
å besØke stasjonen for å se på
forholdene før avgjØrelse om

stasjonering tas.

§3.4 Flytekniker som blir rammet av
en bemanningsreduks jon på utestasjon viI nå ha de samme
rettighetene som om stasjonen
skulle legges ned innenfor de
2 fØrste årene av stasjonerings

tiden.

tjenestereiser m. v.

I skrivende stund har vi heller
ikke fått avklart avtalesi tuasjonen
for inspektØrene i SAS, noe vi fikk
tariffestet forrige gang.
Videre sitter vi med en oppsagt
Hovedatale som skal utgjøre Del I
i vår overenskomst, og det sier seg
selv at disse forhold må avklares
før selve tarifforhandlingene tar

til.Hovedavtalespørsmål kan f .eks.

ikke sidestilles med interessetvister i forbindelse med vanlige

tari fforhandlinger og må derfor

finne sin lØsning på utsiden av

§5. Kompensasjon for eventuell overtid, samt sØn- og helligdagsa:beid er Økt fra Skr. lOOO,til Skr.I400,- pro mnd. Videre
Økes antallet kompensasjonsdager fra 10 til 12 pro år.
Ønsker en å benytte disse dagene reduseres den Økonomiske

kompensasjonen fra Skr. 2I5,til Skr.300,-

§7.2 Utover utgiftene til visa,
dekkes nå også annen nødvendig
dokumentasjon for oppholdet på
utenlandsstasjonen av SAS

det kommende oppgjør ~

NAF har iår lagt seg på en særs
restriktiv og aggressiv linje foran
oppgjøret, noe som ikke akkurat
letter situasjonen. Selv om en hel

del spørsmål som f .eks. garanti-

ordningen, lik arbeidstid, lavere
pensjonsalder og regjeringens om-

tal te 5% grense for lØnnsvekst fra
1983 til 1984, ikke akkurat kan
sies å angå NFO, viI vi nok bli be-

Side 4

§9.I Engangserstatning til tropeutstyr Økes fra Skr.600,- til

Skr.900,-

§IO. I Premien til "Norsk Folketrygd viI fra nA av oli betalt av SAS i sin helhet.

§IO.3 Fra og med 1/1-84 viI SAS
dekke aIle utgiftene til syke
f~rsikring, lege, sykehusavgift, medisiner samt tannlege

behandling og ikke som fØr at
den utestasjonerte selv måtte
dekke utgifter tilsvarende 3%

av utenlandslØnnen. Rvis tannlegebehandlingen derimot overstiger Skr.6000,- pr.person
må utgiftene på forhånd godkjennes av SAS.

§I2.3 Ønsker den utestasjonerte å
dele opp sommerferien i 2,
viI den ansatte med familie
få utstedt SII billetter til
ferien i stedt for 51.
Utestasjonerte som har tjenestegjort mer enn 25 år, har nA
rett til å ta ut 3 ekstra
feriedager i tillegg til feri-

en. Dvs. den same ordning

s~m de som har fyll t 60 år.

§I2.4 utover feriebillettene kan nå
den utestasjonerte med fam.
få utstedt billetter for opp
til 4 ekstra besØk i hjemlandet. Forøvrig gjelder den
gamle ordningen med mulighet
for å få godkjent ekstra billetter av Area Manager hvis
dette skulle være påkrevet.

§I3.2 Etter nåværende avtale viI
den delen av lØnnen som betales i Skr. langt på vei være
devalueringsforsikret. Evt.
tap for den enkelte viI nå
bli beregnet retroaktivt en
gang pr. år. Videre viI også
kostnadene til overfØring og
vekslingsgebyr kompenseres av
SAS.

§I6 Forsikringssumen er Økt fra
5kr.I50.000,- til Skr.200.000,

i tillegg til nevnte endringer har
det tilkommet en protokolltilfØrsel som går ut på fØlgende:
SAS viI i inneværende år utarbeide
en betenkning vedrØrende prinsippet
for fastsettelse av hjemmelØnnsdelen. Denne skal så drøftes videre
med berørte faglige organisasjoner
under andre avtaleår.

i tilknytning til §7.2 dekker nå
SAS også utgiftene til utskifting
av fØrerkort hvor dette er nød-

vendig.

KHP.
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"NYE SAS" i SKIFT OG OVERTID.
Da J. C. overtok ledelsen i SAS i

ble det klart at man måtte rette
opp den utviklingen som var resultatet av flere års manglende styring og motivasjon. Som aIle vet
idag i har dette gått over all forventning, til glede for aIle som
er ansatt i SAS. Strategien var
klar, man skulle igjen sette pass-

as jerene i sentrum, og yde den

service kundene ville ha. Dette
fØrte til en rekke om-mØbleringer
innen avdelingene i og det viktigste, de avdelingene som i fØrste
rekke kom i kontakt med kundene
ble rustet opp, både når det
gjaldt nødvendig personell og ut-

styr.

For teknisk avdelings del i har
"Nye SAS" fØrt til at man har fått
flere flyvninger, større utnyttelse
av flyene, Øket krav om at flyene
skal gå "på tid", større krav til
standarden i cabinen og galley.
Disse momentene, i tillegg til
det faktum at man har Øket overhalings-intervallene og at flyene
selvfØlgelig blir eldre, har fØrt
til en vesentlig Øket arbeidsbelastning, spesiel t på TS.
Som eksempel kan nevnes Øket antall inspeksjoner av problemområder, som trykk-skott osv., og
gangtidsskift av komponenter som
faller utenfor flyet' s overhalings-

intervall.

1 tillegg kom i sommer (-83)
problemet med at en av de andre
basene ikke kunne klare det oppsatte programmet med A-cheker
(250 timer), pga. ferieloven i
landet og bemanningen. Dette
fØrte til at OSLTS tok på seg den
oppgaven, som ble IØst ved at man
gikk 'inn på en avtale hvor noen
(5-7 mann) fra ettermiddags-skift
(1455-2350) begynte på A-chechen
når flyet landet, vanligvis mellom
kl.2000 og 2200, og arbeidet utover natten til flyet var ferdig.
Denne ordningen IØste problemet
for SAS i sommer-perioden, og ga
en brukbar Økonomisk ordning for

(

('

Utover hØsten og vinteren har det
vist seg at arbeidsbelastningen
har Øket, s lik at ordningen med
overtid etter ettermiddags-skift
har blitt mer og mer vanlig.
Samtidig har belastningen på dagï

og ettermiddags-skiftet Øket slik
at det ikke er bemanning til å
ta annet enn checker og no-go
feil på flyene, mens andre feil
og mangler må henstå til nattstopp eller store checker.
Et annet resul tat av belastningen
er at utstyr og verktøy i hangar-

ene gjennom fiere år har forfalt
slik at man nå har måttet ta tre
mann ut av sine skift for kun å

ta seg av utstyret og bringedet

opp på et akseptabel t ni vå.

Monk ( ..'-ltplan
Moo St.meld nr. 36

ror 1983- bar Lunrarverket Illkbet med

Statens vegvesn og
Norges Statsaner råu

sin langtdslan ror Investerlnger og byggear-

belder. Luftartsplanen
str I en V1SS særslUlng

I det utvlklingroriøpet I
Invesrlngene og I
drinen av lunrarts-

temet drøfles opp mot
utvlklngsoriøpet på
Inntektslda, dvs. av-

g1ftpolltlkken, gjennom

krav ti kosnadsdek-

nlng og selvfansierlng.

på bakgrunn av den ovennevnte
situasjon må man kunne stille en
del spØrsmål:

Kjell Ødegåd

byrsjef
Samferdselsdepamentet

:.:. - -.' .' ..' ~:-. . , .~ -=: ""-.~': :,.' '.: ,:. S

Er det ønskeUg at bemanningen ved
OSLTS skaZ være sUk at man ikke kan ta
seg av andre feU og prob Zemer enn en
hviZken sam heZst Zinjestasjon, tiZ
tross for at OSL har overhaZingsansvaret
og en star deZ av deZe-Zagret foY' DC-9 ?

Er det ønskeZig å bruke forskjeZZige

~.~:~~ .~-:;:- :';""-:~~,'. ~'.:'. "'~~.. .:," :.:, '" _..'- ~ .~'~~'_. :::"'::, :':~""-- ":~

Meldingen ta s1es opp ra.

mebeiingelse for den sivile lufi-

fan sam avgifter, kostnadsek-

formeY' foY' akkord-system for å øke
produksjonen ved OSLTS ?

tertiken pi koniinentalsakke-

Er det ønskeUg å ruste opp OSLTS Mde

Er det ønskeZig at man avvikZer fZere

kurs på opparbeidede fridager foY' ikke
å komme i konfZikt med produksjonen ?

Er det'ønskeZig og forsvarZig å basere
virksomheten på overtid, når avdeZingen
i utgangspunktet går på heZkontinuerZig
ski ft ?

Er det samfunnsøkonomisk riktig å øke
bruen av overtid, når man vet at
arbeidsZøsheten i Norge stadig øker
( 80.000 pr.Jl/1-84) ?

len. uiviklingen av kortbanefly.

plasser og drftslingelsene for
kommunale flyplass,

Samf.rdslskomil~n har s:er-

dellapparl for A anslA hvordan

passsjrtfiken vii ulvikle s.g

under bestemte forutsetninger om
mo.llens forkarngsvarable,

invcstcringer frmskyndes. men
samtidig øker også inntekiene sam

gjør dei mulig A relisere nøv...
dige lilUk.
Prsdirr.ren,ieringen flyselskapene iverksatt sist sommer pâvir-

k.i iil .ksempeJ nivAeI pi trikk.n, men det gir ike uten videre

f.eks. A mIl. hvordan .ndr.de pri-

str pI flyreiser og .ndring.r i rutestrklur vii pAvirk. eUerspørslen

gnnnlag for A endre v.kSlforutsl-

.tter flyreiser.

difrerensieringer skulle plvire

noser
- , innaride og avveie nødven.

digc investringer ved Fomebu i

fomold iil bygg.arider v.d

an flyplasser
- A vurdere planJeggingspros.dy-

rene.

Diss aninger peker ut

For A forenke aridet med og
behandling.n av luf!fansplanen .r
bare etl uiviklingsforløp i lotaltra-

fikk.n Jagl iiI grnn. Hvilk.n be.
tydning dei vii II for planen sam

sentre prl.moder i - og

siyringsreskap hvis prognosene

form med - planidel.

Oslo-omr.t og for planen g.ner.1t - .r det lik. viklig A ha for-

Trallpr
Med de V.kslfoniseining.r i
økonoi og oljeprser m. v. sam er

yalgt, gir prgnosemoll.n .n
tnrikv.k,1 pi i gjMomsnitl 4,4
986-9.

ike slAr iii - for flyplassyst.m.t i
stA.lse for sam selve prgnosen.
Tral1vekst. Pivlrknlng

Øker triken mer .M rontsatl,
viI ik. dei nøv.ndigvis føre iil

behov for nyinv.stering.r pi flyplassene, ikk. ide. iilf.lI.r .n har

ov.ilapasitel i an.gg.ne .Iler nI

v.kst.n skjer i ltiksvak. peo-

der. Det viI avhenge av hvor og
nAr ltikøkningen skjer. Rabai-

flyselskapene ba Iedig kapaite.
detle .r ik. nøvendigYis um-

m.nrallend me I.dig kapaitel
pi flyplassne. jfr. Boø sam fi¡

den og koslnadssiden. A vgiflSinn.

økninger. J investeringssammen-

for Ilruteplasne utenfor

dimensjonering BV ekspedisjons-

OSI(Hmr.t bygg.r pI OSLO-me

bygning.r og par.ringsarl.r
m. v. Om vi ii bart fra rajoli.

pl.ssene .r forllig iVlrtatl v.d
4 legg. iil en flil prnlandel iii

nye og størr rabaU.r.

Samme tnfikprognoser er be-

benytl for frmskrving av 0.10'

liitemltik.n mellom stamfly.

trendn, mAue dei innføre, stadig

nyttel i planen båd pA iMtektssi.

i.klene .r for de trafikavhengige
del.r best.mi ut fra antalte lrafik-

dellen, Iiregninger. ,

ning.ne (trndn). Dersm pr..

iilbudene er utroni for l tte
av trafiken pi de lidspunkter hvor

Inntekùr og kosn...r

Trapokonomisk insiiiuu ut.
vikl.i i i 976 den moll sam .r

omrls flytr.fik. Ptgnosen.
Side 16

letlere OSlo-modllen.
Hensikl.n viI v:ere I fA .1 mo-

pi iMI.kter og kostnader. Om
trfik.n skulle øk. mer eM an-

tatl. øk.r i så fall drflSkoslnane
og behov.t for kapaitelSutvidelse!

- A basre plann pi trfikprog-

Ar I

O.H.

Nord-Norg. og pi V.sllandei, har

skilt bedt depanmentel om:

psi. pro Ar 1982-l5 og 3,2 psi. pro

de ansatte.

bere hensyn iil inl.mtriken i

ning, Ukstliii ovenor flyselLuftfansv.ilei i saarid med
skapene. planegging av lufthav- TØI taU opp arid.i for A komp.

nene. Økonomisiyng. helikop-

med personeZZ og tidsmessige ZokaZer
og utstyr ?

d.n Oslo-reu.d. trafik. For A ta

heng henyllS sam. prognoser i

..ring 08 .rrekiiYisering. rAr i..

v.re .1I.r slerk... trarikøkning
.nn roruisau vanligvis uislag bAde

kapasitetsrisi sist sommer om it.
k. for.
NAr dell nevnes. er dei for I fl I

frem for dei føn hvor viktig de

.r .1 maredinig. lipain¡ir

fra flyselskapne sid og er iil-

passi ..nnnalholdns kOlnaikk. ..n debou om prgnsei
trffsikk.rli vir. ror si.ill inn
strkiur. OS omv.ndi. Demesl bø

";.-P s SAMFERDSEl NR. 1- 198

Er d..~.
dill: I(NYE 5F15Wr
i

(,

på vurderingen av planen, bruk-

Med hensyn ti 'lalens anlegg

bari oom siyring,in,irmeni. De

plantekni.ke samenhenger mel.

10m fakii.k trrikvek.t, innleklerl
kOSlnader, trarikprognoser og

best mulig kooinen. Det inne-

slanar på henhld.vi, 13 m'lpr.

i forindlse med oljevirksamhlen på kontinenlalsokkelen, er

lpen.
I planleggingen kan dleds for-

meldingens opplegg at deMc res-

skjellge fagmyOOighelers for-

passa.jer i dimensjorend time
for nasjonalelinteasjonale luft.
havner, og 10 'lpr. pasasjer i
dimnsjonerende ti for nasjo-

og ijeSler for helikoplrtiken

blerer al planeggingen ml bli

krav . iii utbyggingsslaOOar må
først gå. ener i sømmene. Det ve.
..nllge er al en undr oppfølging

innlekter fr viroomhlen selv,

skrfler, retningslinjer og mv bli
ivarlan. både Lufñar.verkets eg-

dv.. utn belaSlning for det øvrge

kombina.jon mo dllige arids-

av planen i budsjnsammenheng

lufñarYSlem.

ne og and etlers, Siøy vii i
denne oversiklSplagging mltle

forlld for de sam ha siii arid i

bli ivartan på lik linje mo anre

ekspeisjonsbyggene ligger i de

hensyo mod sikt pl en salidig

omrder sam foreslls oom nunsle

Jg ellers følger med i disse sa.

sursinnsats fullt ut mA dekkes BV

Spøm1et om l elablere et

nale lufilvner.

Akpigrnsen for lrngsol i

mmenhenger og korrgerer eUer
hven i forhold iii de polili,ke .iy-

økonoisyslem for Lufñarverket
i liki mo systmene sam an-

~ng'måi.

avveiel ardisponering og hel-

veod, i stlens forvaltningsbedrfte bebude. tan opp ved revi-

helSlø,ning.

0konomlstyrng

Ioveslering.prgrt bygger

bygninger mo for lav arlsta-

sjon av planen. Samtidig vii de-

i meldingen legge. det vekt på
.1 de offenllige iilta innen lufifaren blir prorilen slik at de for-

da nevnr meldingen Boø mod

haYnne på både m.h.t. drift 08

på bestemle mv iii ,taarr og
normr i lufñannlggene. Valgte
krterier for dirnsjonering BV
ekspeisjonsbygninger ta "I-

trnn og kvalileler nyisportn

oar i forhold iii aOOre transportr,
,kal siyrkes.
Likeså ses det oom vikiig al utbyggingen av nypla."ene kan skje
i et lempo oom er lilpasst den
"tviking safunnet øn.ker i ny-

:rari.en, og som blant aMet

kommer iii utiikk i ellerspirslen.
For å oppnå dene må avgifiene

senes .Iik al de gir lilslrkkelig
innlekler for l gjnnmføre ßØvendige utbyggingslilia. Satiig
b0r avgiflene utfonn slik at de

ivspeiler kostnadene ved oiuen
av Ilyplasne. OgsA ko.inader

forbundet med reuksjç i BV IJns-

kede miljøvirnini-cr ...å inngl i
(Ostnasgrunnlaget for avgiftene.
Fra en safunnsøkonoi.:isk

'ynsvinkel viI ko.tnadrinlering
av avgiftssySlemel og planens mv

til seJvfinansiering gi garnti for
en ikke for .Ierk salSing.

Den forlld.vis sierke ""lie
økning i den økononuske plan-

rammen 19869 i forlld Iii

paementet utrede aJternative mAter A organisere og rinansiere luft-

investeringer.
Depaemenlel ml således VUf.
dere avgiftsySlemet oom ledd i
den frmtidige økonomi.tyrng.

Pi non avgifimnder blir dei
mer kont bebudet en viss om-

legging. Dei gjlder avgifler på

Sam eksmpel på ek.peisjons8,3 m'lpr. pass i dim. tie. Sam
ek50mpler på lilfrdsSlileOOe
aralslaOOar nevne. ÁOl med

gangspunkt i passasjenalel i 30.

21,8 og Va:rne. mod 18,0 m'

trvJest ti i dimnsjonerings~

Med 4% Irlig veksi i trafiken
viI en lpningssland på 20 m'l

Irel. Denne timetrik ullede. av
lrpa.sasjenalet.
Med bakgrnn i LuftarsverkelS
egot enarnger foresJAs en minste4

pro pa. i dimensjonrend lime

bli reu50n iii 13,5 i løpet av en
I O-lrperiode.

trrik mo mind Ily, avgifler på

Flyplassyslmd i Osdel

avgift. Á lokalisre og be.temme

Dei er uñøn kon5Okvensaalyser for 4 alternative trfikordlinger
mellom Fomeb" og Garnnn.

helikoprtiken og siøyreialert

kosin bar på disse omnder

arid.

vii mve el beiydelig ulrdning.-

Allernaliv

0

I

ß

II

Lumpltr

Fornebu (mil, pass.)

7

5.5

4

0

0

1,5

3

7

1650

1340

1370

1560

Krvene iii planlegging innen
.ivil luftan har endt seg i tal
mo de ,kle krav oom stille. iii
,amfenlsplanlegging generell og
tiJ planleggingen i kommuner og
fylker. Luftarsverket er' allerede
gin ansvart for at en samordnet
fy.iskløkonooù.k oversiktsplan-

leggng blir gjnnomføn.
Vi fra dagens forhld og anlalle
utviking mA det for hver srørre

lufU1vn forlas en vuering av

aie akvileler med sikle på prio-

cammen 1982-85 på vel 4 psi. pro

riie tiiaprgr med mllsel.

!r i gjnnomsnin. mA ses i sa-

tinger og virninger.

menheng med prgnosen (oom av
mange er betrtel oom lav) og de
iJlantekniske sammenhnger sam
:r rIlstede.

ak50ptale .taar.

J iiidelsen av disse luft-

havnplanne må 'latlige, fylkeskommunale og kommunale inte-

Garnnn (null. pa,)
Inve.tering (oùll. kr)

Stalens og IlY5OI.kapne. Irlige merostnr iiI invesleringer og drfi
samt trrikanlenes hlige merkosinader (ink. lidskosinader) i all. I. ß og
II i fomold iiI all. 0, viI i siørrlseoordn kunne bli sam vi.i neenfor.
0

I

ß

II

0

100

40

500

1810

1210
210

94

740
320

Altemativ

Àrlige merkoSlnadr

(mil. krner)
Antall hussiander
siøybelasel over
EFN 65 dBA mo

- lilen utskifnung av Ily
-forventet ui.kiftng av fly

240

180

EFN. Ekrlv~nl ßy"'~vå

ressr sal brukerinteressene bli

. I uibyggngen av FornbulGar-

demin er det prn,ipae spirsmål
for Slotinge om en .ka opprell-

holde Fo oom Ntellyplas i
frmtidn eller ei. Velges den

.trtegi al Fou Iegge. oe og
al al rUl- og clirtik .kal

glover Garnnn. b0r investringene pi Fobu av.lunes n1
ornbygginlOne i iilkytning iii ny
4. etje pi ekspeisjosbygninlOn

or fullfll.

I meldiin kokludi mo at

de aal\konak kOlIM

ror utøina Il dr i- iiaei

Som siste del av et DC-9-80 difference-kurs;' var åtte mann fra LGWOM,
CPHTS og OSLTS, og to instruktØrer
fra OSLTH på tjenestereise til ZRH.
Dette endte desverre opp i en episode som gjør at spørsmålet: Er
dette Det Nye SAS? , har blitt

aktuelt.

Tiden gikk, og vi var flere ganger
i kontakt med ZRHKK som lovet å
gjøre hva hun kunne for å få oss
hjem. Noen telex derimot FIKK VI
ALDR1. Teknikerne fra LGWOM måtte
til slutt KJØPE billetter med et
engelsk selskap for å komme til
London, da de i alle fall ikke
ville nå noen forbindelse i CPH.

Torsdag morgen dro vi avsted på
våre SI - S2 billetter, med forsikring fra OSLTH om at booking og
listing frem og tilbake var ordnet,
og at det ikke var noe problem med
plassen. 1nstruktØrene hadde S1
billetter hele veien, i henhold
til gjeldende avtaler. Forskjellsbehandlingen her blir selvfØlgelig
brukt som et instrument av bedriften.

For oss andre endte det med at vi
kom med de siste SR og SK flyene
fra ZRH, takket være stasjonssjefen
fikk jeg klapp-setet i cockpit,
det siste ledige setet den kvelden.
Dette resul terte i at vi var hjemme
klokken 2345 iØrdag kveld. Vel
hjemme i aSL, 12 timer etter at vi
sjekket inn i ZRH, passe trette og
arge undret vi oss hvorfor vi ikke
Etter en meget bra praksis hos Swiss- hadde fått noen telex fra aSLTH.
air, checket vi inn for å reise hjem Det er derfor jeg spØr om dette
med SK 602, iØrdag middag. Skolens
skal være "Det Nye SAS"?
vinterferie begynte forØvrig etterKanskje aSLTH kan gi oss svaret
fØlgende mandag. Dette resulterte
i neste numer ?
at vi med våre S2 billetter fikk
Stand-by kort, og kom sel vfØlgelig
ikke med flyet. våre kollegaer som
a.H.
var på ferie på sine R1 billetter og
instruktØrene på sine S1 billetter
kom med flyet, helt korrekt i henhold til billett-bestemmelsene.
(A nnonsens)

1 fØlge SAS stasjonssjef og SRskranke personale var alle flightene fra ZRH til CPH fulle resten av
kvelden. Vi tok derfor kontakt med
en av de ansvarlige på TH over telefon fo å få en telex til SAS stasjon
sjef for om mulig å få våre billetter oppgradert til S1, slik at vi
skulle ha en noe større sjanse til
å komme hjem til våre respektive
stasjoner. Flere av oss skulle på
jobb dagen etter, og det er jo
kjent at teknisk avdeling ikke er
direkte overbemannet. LGW var
blandt annet bemannet med avlØsere
fra OSLOM. 1 tillegg var det som
nevnt iØrdag middag og alle hadde
familier hjemme som ventet. Vi ble
over telefon lovet at man skulle
gjøre det beste ut av saken, og vi

skulle få svar via telex.

GRA TU-

LERER,

SAS
- med innsatsen.
Det er lov å prove

seg. Men likevel: Det
er fortsatt bare
Spantax som er

SPANTAX

betyli, vm ve vdi IV fly-

pWq. Ui fn deii vu.
riii pe aJimv 0 .., ut 10m

I\ dem de mljø10

t

ulempne pi ai ik bill' ii

i- II .,_ pI'",
3AMFEDSEL NR. I - i~
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YRKESSKOLEN OG FL YSELSKArENE,

Som formannen i sentralstyret iNFO blir( nne noe or-~flaPisk, da flyskrev i forrige nr. av INFO, kom s;lskapene i~ke tar nø~vendig, yare
. Sogn VideregAende Skole, Flymakan- pa, ele!ene na~ de er pa pr~ksis.
- ike.rlinjen, NFO og SAS fram til 'en Slik sikkerh~tsopplegget pa fly-

. ordning med vikar :for en av lærerne plassen~ e~ idag, ~r det svært
ved Flymekanikerlinjen, mens denne vanskeli'! .a korne i kontakt med .

var pA Brush-up-kurs pA DC-9 i SAS. flybrans)en, bortsett fra den peri-

.Ettersom
, . jeg
. var
oden
elevene er pA praksis, derfor
den heldige A fA
denne oppgaven, viI jeg korne med
noen betraktninger om denne "opp-

'levelse'i1". For det første, selve

lærer-jobben, som var meget interessant og som dreide seg om Flylære (Flight Controls) i t~ori og
en god del praksis pA fly og systemer. Skolenhar, en del vet, en
F-86K og endel system-modeller i
'forbindelse med denne. "K"-en er
her et meget godt hjelpemiddel i
opplæringen av bAde system-forstAelse, bruk av vektøy og mAleinstru-

menter,' og ikke minst nAr det

ibransjen.' ,

'gjelder holdningen til sikkerheten

Men, for også her er det et stort

MEN. Det jeg opplever som negati vt

burde denne efektiviseres.
I denne forbindelse viI jeg nevne
at bAde skolen, LV og NFO arbeider
for.A finne en løsning, slik at
Flymekanikerlinjen kan flyttes til

Fornebu.

En annen sak er flyselskapenes
generelt passive holdning til skolen.
Det er en kjensgjerning at 80-90% av
aIle som begynner pA de flytekniske
avdelingene i selskapene, nettopp
korner fra Flymekanikerlinjen pA

Sogn.
Til slutt viI jeg bare frembringe
mitt Ønske om at samarbeidet mellom
Flymekanikerlinjen og NFO viI fortsette, og at man ogsA kan opprette
samårbeid med .Flymekanikerlinjen i

ved skolen, er at den har for Ii ten Stavanger.
kontakt med "bransjen" gjennom flyselskapene. Elevene er som kjent

pA praksis ute i flyselskapene pA
Fornebu, men slik jeg opplever det

NAr det gjelder flyselskapene, viI
jeg hApe at de ogsA kan utvide sam-

arbeidet med skolene. 0H.

.,¡. v .HHI".i",,11 """,,,",,"""""""",,,,:.,,. tiHI. ,JIIII.I,1"' .'''','''.1'",,,,,1111 '"''111

Flekanier frister mest

:; Gutta tra Bjøråsen ungdomsskole på Romøå8

INFO FRA SY'"':T INFO / '.SAS
\

Etter vel 3 mndr. med nytt styre

iNFO avd. SAS er det pA sin plass

med informas jon til medlemmene.
Dette viI. i fremtiden fortrinnsvis
foregA gjennom INFO, bortsett fra
spesielle saker.
En sak som kanskje er av stor interesse er kjeledressene vi fikk i forbindelse med NCI. Her har det vært
avholdt et møte med del tagere fra
STO, CPH og OSLo Flere forslag til
nye farger ble fremlagt, men det
ble vedtatt A sy tre prøver i fargen
lyseblå (vAr gamle farge) etter

sarne modell som den nye (NCIl
kjeledressen.. Disse viI bli lagt ut
i STO, CPH og OSL, kornen tarer mottas med takk.
Maintenance Releas saken og Linecheck mekanikeren har jo versert
frem og tilbake i lengre tid, men
anses nok en' gang for gravlagt
etter at gjeldende hAndbok nA er

bli tt revidert.

Inspektøravtalen er jo også en sak
som har pAgått en del Ar. Paralellt
med dette har det pågAtt forhandli-

nger for de utestasjonerte flyteknikerne. Her var det heller Ii te å

hente, noen smA forandringer ble det
jo, men kravene ble langt ifra oppfylt. Tilbudet ble sendt til de angjelende medlerner til uravsternning
Resultatet her ble 50/50 slik at det
ble opp til avd. styret A avgjøre
saken. Sentralstyret kunne vanske",,,11,,,,,.," ,,",,,,11""1/11"",,,111"'111 .',1 1& ."'IHI

~_ ;.. . '~l.' klatret helt opp I flyet på

. . ,'j; verkøtedet på Sogn, da

. ''' J:~t yrkeBBkolen holdt nåpent
. '.,;"U hUB... Både Ove. Jonny,

Ronny og Ståle har tått
grundlg yrkeBvellednlng
av lærer Stelnar Buset. I

åttende ble .de utpl8.llert

I arbeldsllvet og Jonny

havnet på hotell. - Jeg
v8.ket d8.Be'r hele da-

gen. Femte'dagen Btrel.
ka jeg og flkk Bltte I1tt I
reBepBjonen, . torteller

. Jonny. -Så hotellnæi'ln-

ga er jeg helt terdlg
med. Da heller flymeka-

nlker.' (Foto: Jon Hauge)

vcd Fomebu enn vcd Ganrmn.
Me nyici.kapene. dnrb- 01 it-

iii "nere A velge mollom cl"'maii-

pillosadr er 'i- undr all.

gini f" 199. Velg.. all, 01 vii

n eM ror alt IU, er de omvendl
m.h.l. trfibnienes tilbniertcnl'

inve"enngsomfangei undr I.

ri. I beskvelsn av all. UI er

De Fomebu dein ,kal 001-

ningen vcd Fombu ile sk

de Ape ror allmimnyiing 08

"" ba ror ny",'sltperi. vii

'tani drrtsulgir"'r øke inm'f1y,
",I,kapne, . investenngslosinadr
blir lavere.
Depainniel monor al Fol1bu ni o~lihlde' og rore,11r
gjnnmføn' el .1 : bygge.nnn

.1984-1989 som er relle, ror al"'r-

nativene I og II. Førsle byggelrM

forl"'I"'r uividelse av ekspedi'jon'bygningene p1 Fornbu og

Garermn mcd henhld,vi,
1~~ og 2500 m' som reprsen!eer vesenilig øki komfort ror de
reisend. Plann viI gi 11 m' pro

pasjer i dimensjonerend time
vcd utløpl av 1989.

1 oppleggei er innbyggel f"hei

SBC - Scandi vavian Business CDmuter
har vært pA trappene en tid nA.
Dette er et fri ttstående selskap
som skal leie fly og tjenester fra
andre selskaper, bl. a. B. B., FOF og

WF i fØrste rekke. Dette viI man
forsØke å komme igang med snarest

mulig. En del av disse flyene, viI
bli bygget om (NCIl.

DC-9-80 og signering av,A/C-Iog
er en sak som har avstedkommet
mye korrespondanse og mange møter
Det blir nA avholdt diff-kurser
ved OSLTH, og de fØrste teknikerne er klare til å ta imot flyet.

PA ekstraordinært styremøte 9. feb
ble det vedtatt at ved bestått
diff-kurs kan man signere i A/C
log pA fly som er registrert
utenfor skandinavia, men kun så
lenge det finnes en gyldig handling-avtale med vedkommende sel-

skap.

Ellers kan vi opplyse at det for
tiden pAgår forhandlinger om ny
hovedavtale mellom NFO og' NAF.
Tariff-forhandlingene startet
22 mars, da ble yAre krav frem-

parten.

lagt for mot

SRI.
.'A I II 1.1 '~I" 11","",.,," '" 'f" '" lHN"'~'"
Luftarplanen I miL. 198kronr:

vene I 01 II ror den videre ulbyi'
bY81etrnn mAlte øk.. i rotld ii
ali. log II mo 110 mill, kr,

ronsa vcd IeWnl av Fobu.

lig se at det å gå ut i en konflikt
ville løse problemene, sA avtalen
ble underskrevet.

Dei rorui",ii. at ,i-ybellloverskrde de nivle !Om vii f'
gA av nye ,iøysokar ror trfi.
en 1983. pcl mA alsere en

rorbigAende økning i 'i-yn/ylei i
den ¡inod 'om gAr mod ror A

"'tte Garrmn i ,rand iii A ra

imoi oveñøringer rra Fobu.

Fro iii år 200 .,kal 'IØyen redusere, i rorhold iil nivlei 1983 ind
5dBA.

Forslagei repre"'nterer en 'al-

,ing pi Fomebu mo Garrmn

1982-85

i. Invesieringer (,iinypla,ser) .....'.
2. + Dnrtsuigirter
3. + KortbaneplaSsr ........: .,.c...

4. = Finan'ieringsbehov, ordinært
5. + Eksiem finansienng av Sola

6. +

8; .Avgifinntek",t m.v.
9. Undrdlmng, orinr

finan,ienng (4-)

3525

io

30

90.

145

.. f 71O!

3700
3410

3
..

lJi

, 290

!) Tot ovcnøringe tiliomuna Iiorbaplasr': ,"'

':.' ~.~. ..!~~::~~ ~~~~t~~.;::~~~~,., ,:

.~;',..,.~;t'f~"-, ",-.' ,

140')

. 300

,

......-...........

260

2 125

140')

....
....

............
,\.-.

1

1950

Heliloplrb ................

7. '= . Finan'ien~gsbeOOv i all

19869

910

.................

115

-

~.:.:i~1': :~~;:", ":..:.-.

.:....-: .

~' ;:~~..;." ':"'~7t~tlt ."""

som avlastning for bestemte tra.
fikkoppgaver 'om chariafik

og oversjøiske ruter. I sisle halv.
pan av 80-årene vii også rutetr-

fikk målle oveñøre p.g.a. mal,imallaei for 'IØy pi Fomebu.
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MEASURING

FIRE-EXTlr' . 'ISHER

FOLKETRYGDENS KAPITTEL 3 - KONTANTSTØNAD VEi 'YKDOM OG ( lSEL

BOTTLES: A f\_j METHOD
Pr...nt ..thod of parlodlolUy

KALT "SYKELØNNSORDN I ~GEN" ENDRES FRA. 1. MARS 1984.

InnfØring i bruk av egenmelding
kom ved lovendring, gjeldenèe fra
juli -78 og var klart en forenkling av regelverket med hensyn
til korttidsfravær. Den avlastet
legestanden og gay oss fordeler
ved å slippe reisetid og ventetid
på legens kontor. Vi viI i hØY
grad være tjent med at denne rett
til egenmelding alltid er til
stede, og bØr derfor begrense
bruken slik at retten ikke blir
tatt fra oss for perioder ved

. karens tid på 6 mndr.

En lege har derfor plikt til å
skrive en erklæring for et fravær
selv om det bare er en dag.
Nye regler i egenmeldingsordningen:

I. Varigheten av arbeidsforhold
som gir adgang til å nytte egen-

melding.

Ventetiden for rett til sykepenget fra arbeidsgiver inntrer
når arbeidstakeren har vært ansatt hos vedkommende arbeidsgiver i minst 2 mndr. Fra samme tidspunkt inntrer adgangen
til å bruke egenmelding for ny-

ansatte.

2. Egenmeldingsperiodens lengde.

En egenmeldingsperiode er 3 kal-

enderdager.

De nye reglene betyr at en nå
går over til å nytte kalenderdager i stede for fraværsdager
når egenmeldingsperioden beregnes. Dette betyr at dersom en
arbeidstaker bruker egenmelding
en fredag, må det legges frem
sykmelding fra lege fra og med
mandag hvis vedkommende fortsatt
er syk, selv om lØrdag og sØndag
ikke har vært arbeidsdager.
Retten til å benytte egenmelding
i den arbeidsgiverperioden (for
2 uker framover) er dermed også
bruk t opp.

Dette betyr videre at hvis en
rabeidstaker benytter egenmelding
en fredag, og har vanligvis 5
dagers arbeidsuke, og er tilbake
på arbeid mandag, regnes dette som
bare I dag. Da kan en nytte egenmelding 2 dager til i samme arbeids-

gi verperiode.

."gMng 'tr....ttngufeh... batU..
t.a dUi,.1n, thi .-unt. or llquld In
th_ t. . U...oneu.lng l.-l. Ilncl
thi boUl.. hiv. to bi r-Ðnd 'rGa
t.hi .t rar.rt. Al togUhl" t t tlk..
about. 34 ..n houri to glt thi Job

doni.

By uilng . -l-cIUid r~t.tlan-

typ. 1 tqutd livil "'II", thi -.une

or liquId Din h cheçbd .Ithout
hawing to r-ÐVI thi boUl.. fr_ thi

ihant'. redcing thi .in houri to
ttvi Dr ih.

.B-767 POTABLE WATER
SERVICE DOOR
ADJUSTMENT
Boiing trfad hird on thh ani

.nd can bi proud or IU "goor-proo'"
potabli .iter .irwln p.nil doon.

Boiing plind i Itop on the

'orwird ind in dreln panil door. to

DC-10 CLOCK

RED-DOT INDICATION:
BA TTERY PROBLEMS?
DC-10 il.otronlc alock rid-dot

Indtoithn tollowtng in APU Itart ..y

potnt to b.u.ry proM.i. It

ahouLd be noted. how.yir. that thh

Indlcnlan .L.a "y occur .hin 'h.

.1 rcnt, bittirl.i in In good

condition.

ki.p thi L-.hipad rour, dnln velvi
h.ndle rr_ being l.ft open .hin the
..rvlci panel door" clo.ad. But

.tv. Invinlgitlon. c_ up .Ith 'hi

thi cOllny hli round th.t, It thi

.achinlc;

atop br.cket Ii llIroplrly polUlon-

On. ii r c.rrhr. ,tUr tntlf

taUo.'ng polnti at Int.rNt to thi

id, It h polllbl. to i,.vi the drain

i AI rcrift be'tiry ,rou
conMoUon conteet rHIU.n,

yilvi hindl. p.rihUy op.n, .Llow-

.ftar r.plec..t or til

Ing poUbl. .u., to lNk out. Th.

luk Liad. to uftnt.d .hUI 10.

3. Når retten til sykepenger i egenmeldingsperioden bortfaller.
Retten til sykepenger i egenmeldingsperioden skal falle bort
dersom fortsatt arbeidsufØrhet/
sykdom ikke blir bekreftet av
lege den fjerde dagen.
Dette betyr at arbeidsgi veren
skal ha melding den dagen leg

en

bekrefter sykdommen.

4. Begrensning av egenmeldingsretten
i spesielle arbeidsforhold.

In MdUton. thie ne _Chad

do.. not require dliaonn,ot.ton ind

ntUUng at iny or t.hi plu-ltng,

..eductng the chane.. or running Into

addltlonil ..lnUnlnce-lnducld iya-

ingsdagene. Dersom denne si tua-

sjonen kan oppstå, må det legges
frem sykemelding fra lege for å
få sykepenger.
5. Antall egenmeldninger.

Arbeidstakerne får rett til -4egenmeldingsperioder i lØpet av
12 måneder.
Dette betyr at en arbeidstaker
kan ha inntil 3 fraværsdager i

4 arbeidsgi verperioder (3 arbeidsgi verperioder for ikke

å miste retten) - i lØpet av
12 måneder.
I fraværsdag med egenmelding i
en arbeidsgiverperiode, er det
samme som at en har brukt I egenmeldingsperiode, og at det er 3

perioder igjen - (2: for lkke å

miste retten) - i l.pet av 12mndr

wUhln the llitta. R.-yMi
bitterl.i _ri checked tor

A. . con..quinc.. 80. I ng
rac...nda . check ot thi .top

condltlon ind dfacrep.ncii. but

brackn adJuat..nt.

..ra round to be noral. In

L. lHklgl.

condition .nd tunatlonlng.

A po.ilbli dnwbick 0' thh typi

WIth thi iirylci door op.n,

looi.n the two itop bnckU tininir.
.utttclinUy to pl,.U the breckit '0

i loth hUlry cOrwctora ..'I

t..intun chingii. Th. ..lgMng

brackot to tull trev.l or IdJultant

.nhad hii no IUch dhidventegi.

towardi thi dr.ln .,lvi hindle

. AMDt. control circuit bra-

0' ..iiiring h thi rict thit liquid

lnlLi.n IUbJic' to v.rlltlanl.Uh

tound to bi In good codUlon.

bi lIyad under ltght torci. MaVI thi

ir ....ur.."t. rnMLad that

Itorward 'awird. thi hlngil. Cloi,

Thii n. ..tho ihold bi

ideptebli to iU it rerer, ',pel, but
It..-i only bi u..d on boUll. ..0..

propirly. but It "i replaced
ind thi raayad part ..t to the

SlOlly riopin thi door ind ..rk

the Itap bricket In reLation to thi

bi uaad on botU.. cont.lnlng Freon.

.,untlng brick.t. Noy. thi itop

Th. apnlUng prlnclpL. or th.

MnDl') 0.28 tnchi. to obtitn 'hi
proper gip. Tighten the ri.tini,.

acttvi r.dtltton pelll, .ora "ii l,

the unU ... functtonlng,

the door ciretully.

oantanU Oln be ..aurid. It cannt

liquid Livil .itar ta 'h., ridlo-

Egenmelding kan ikke nyttes når
det får til fØlge at arbeidstakeren blir borte fra arbeidet
også Etter at vedkommende er
blitt arbeidsfør/frisk igjen.
Dette er situasjoner som viI
kunne oppstå for arbeidstakere
som skulle ha reist offshore,
eller oppdrag utenfor egen bedrift på en av de tre egenmeld-

grounding bucket, .. do to
1.5 .tlllo... which II well

IOCU.. l.t I ani.

ahap ror clo..r ...SnaUon.
No _It'nctloni .1,. round.

bracket an I..iy r~ the door

i a..ck Dr thi con'iit r.itat.nOl bib..n bett.rh. ind the
tllght ingln"r'i clock ah..MI
thit thi yoltagi drop ov.r the
powir line "i only 0.2 volt..

end rech.ck tor prDplr door clDlun.

through gii thin through liquid.

""in ..aurl ng, thi detector h

plicld iraund thi bon l. lI thit thi

HIGH PRESSURE

.hlch .1 II not trlggir a ract
cpl,.'lon.

bottli Ii bittain thi rMlo-acttvl
aourci ind thi ...iiring il_nt.

GREASE GUN:
EXERCISE CAUTION

i InltlaUon or aurgi lo.d..

Dependl ng upon thi -lunt or
rMilltlan ihit rechii thi IolnttL-

Alroren II"'rr... luhrlcatlon
I. on. or tho.. routtni t..ki not
g.n,rally con.,d.red dangiraua Dr

circuit. alad i _a
yoLtlge drop (."Qlnc, Invir-

gllirltl. light PUlIII -lan i.po.id

.11 rlcentLy riportiid that. _et.nlc

lltor Ii ..nittlvi il_nt tn'

to rldliUon), th. photu.ltlpU.r

.t II ricetvi . c.rUln ..nt or
ria-

light pul... Bnd produci i cor
pondlng ilictrlcal ilgnal.

-iin thi ditector ta .ovid
werilCGlly along the bottli, thi

ItgnalatLL very, dipindtng upon the
pr.iinci or liquid. It II IlIriint

to levil the ilrcreft prior to
conducting thi chick., ind thi
t-.ireturi or thi bottle ..it bi
within ipiitftad ll.lta.

ter J or on. yoU oyir tha

bittery ti,.in.li.

... tnJured durtng the lubrlo.tlon at
In F-27 Landtng g.ar.

A ttng.,... Injurid ...n a..'.
rr. thi hlgh-re.1U1' gun phrcid
the .kln. It Ie llIlretlv. whin
uilng thle equl~.nt th.t the hind'
.n car.ruiiy loaatid .nd br.oed,
thit the u..r'i tGaUng fa ri,. .nd
thit . hind-hi ld pr...un gun fa
grlppid iol Idly .Ith the rlngi,.
plecid i..y trl- the nazzli.

..Intaninc. b..1 Ilp.rvlllr -lo

p....d by .nathir h.ngar Gnlr to ..1.

c-~

I..

ltkely '0 C.Ui. Injur,. Howiy.r, It

Thle tip ... nlay.d to u. by i

**

oth.r th.n ih. AR Itirt

..ch.nta c..uIUy op.,ittng i high-

p,.iiur. gr.... gun In i poittlon In
.hlGh h. couLd h.vi b.in Injured. I.
cinful ind ciutlaui In thle
op.ratlon.

It ..1 thin ipp.rent thet r-d

dot probl.i ira not dui to

ihartci-Ing. tn 'h. .lectrlcal PO.r

IYIt. but tn the a'fr...ttlv.

behivlor or thi ilictronlc clock

yoLtag. liyal deUctor.
Although 'fltigl or the clock
powir circuIt &otl... dropa to 14

volta upon Inltl.tlon at th. AP

at.rt iequenc.. thtl .nld ba

conald.r.d '1 noral i,it_ be...

lar.

it

_7~~i I!7
~.~..~r-i

.. i h., .-__ _ - '" -.-::___ ' ! ,- __. ~
~,~
. " . .~--, hl~1--'
- -- ---.
Jl-.~=--;:;o~'; ,:- _.~~-- /_~/
~''I ,-'
i.l~-'
lodhtdC.I4'Slo,'iftt,
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Airbus Industri har nå i et års
tid prØveflØyet en A-30G med hva
de kaller Side-stick, en "stikke"
montert på sideconsolen i cockpit,
i stedet for den konvensjonelle
"stikka". Overføringen av kontrol-

HVA VI L VI ¡ ItD N, F, O,'r

mentpanel og "skrivebord" osv.
Det blir også drevet forsøk med
elektrisk overfØring av throttle,

hele tatt finnes flyteknikere i

flap- og speedbrake-handle, slik
at konstruktØrene kan se bort fra
aIle trinser, braketter og kabler
i cockpit området.

Dette har man selvfØlgelig ikke
fått gratis. De tilli tsvalgte har
hele tiden lagt ned et enormt

den form vi kjenner han idag.

arbeid som både har kostet 'svette

cccc:

...

og kroner, og som ikke minst har
vært en belastning for familien,
ettersom en stor del av fagforeningsarbeidet må foregå på fritiden. Personalavdelingen tar som
kjent ikke særlig hensyn" til at de

TRACKING DOWN CABIN NOISE

Lin. ..tnteninci cr.. ,. ..ked

Exun.h. notee .nd vtbntfon

to ...k out in trrttattng not..
nporUd by . OC-g crM' 'ollowing

....ur..nU curted out on two or

p....ng.,. c~i.t"U. exUna1Y.
.rfortl to lante the nun ind

iourci ira 'rut U.... -ich to chi

....punta" or thi lin. ..tnt.nanci
cr... on ill ihtfu. The ground cr..
run up thi ingfn,. II . .l.it. rlaort
end .....,.. not.. Le..ili tn uc... or

100db - Iqul'ilint to the iound of' .

rivet gun going u rull blale frDt

.~ut ilght ,ard, ..iy.
Th. "..ultl ire n...rchid by .

carrhr', BeQUatte dee.gn ipichlteti. who rind. .olut1on.

The vIbration .biarbere In-

23, .her. nol.. Lenle or 1DDdb end
-ire .ere encount.,.ed.
Where line ."tnten.nee e... in

. certeln f".-uency. I'. .tbretlon

PASSENGER SEAT

ib-Ðrb.r fa to b8 replaced, the

ENTERT AINMENT CENTER

ni be Uken epe,.t.

envhton. itre""t e..u ..rvtng...

ENIRE iie.-ily ..et be r-Ðnd. To
prennt detunlng, the Iiblltber ..et
Hontlr i the nut eiiedi I no the

absorber .el ght to th ben aii,. be
bee

ked or, to p.,.U the weight to be
roteted untt L aulaOl eefety ciible
eliick Ie obtetned.

. l.u rep.1 r ricH it)' thit

high II fr-equeney.

'SPOOKY' FLASHLIGHTS
Line aiitntenene. .ee running II

eebln pr...u,.. teet 'allowing II c,...
. Beeiiu" 0' II reduction 0'

the iii rer-iift'. cr-uhing .peed

in ord.,. to con..rwi ru.l, the
engine. .iire running -i. lo.e,.
,.p., iind retuntng to thle lower

rp. had n~t b..n cool"dfneted.

THE tlOLUTlON

The .fbretfon abearb.,. er-.
c.lled H1 and H2, .ccordlng to their
tuning. Thi hlgh..t noh. lnoli,
.tih . frequency of 125 Hz, ..re
_"lUred ti .pproxiaUely 82i H1. A

coter run of , ,100 crut..
ob..rntfon. reveeled a ii.t fr..
quent ly u.ed rp. or epproxf.Uøl,. 821
H1.

report of unusual nohe. heerd
tnfltght near . penenger door.

Stnce the beet .ey to tieck for the

not.. no to dupUc.i- tha 'n'Ught
'Hutlon on the ground, tha itrenrt
..1 pra..urlzed.

During thi pr..iu,.tzitlon t..t,

the ..chinlel. enentton... draw to
an onbend fi..hlfaht .that hiid

t Llu.tnlted. Followtng up, the p.r-

pLlXld aechinlc: nond that ell the

other tneUllad anboard fluhUgite
alao .1,.. on.

Hi .._ed th.t th.,. ..at be an

elrtMy ..pla".tlo" tar ouch e
"epoaky. beh.vior. Then ....

Aft.,. the tnatill.lton of

. property tuned -leorber., the cabtn
nol.. level could b. reduced by
.l_oet 10 db.

selskapene, og da spesiel t' med

h th.t ..eh engine vlbretton

lUlled on 8uh engln. Mount 'yoke

hid worked on the ii rcnrt hid
tn.d...rUnt ly tuned th_ lit too

Det har derfor forundret meg at
det stadig kommer for dagen mer
eller mindre pérsonlige avtaler
mellom enkelte medlemmer iNFO og

vener.ttan, .ep.chU,. n..r e..t roi

.in not tuned to the prop.r

frequincy. The,.e .erii two ,...ionii:

fleste iNFO arbeider skift.

the c.rrhr'. .frenft h... .hon the
eebln eld...ll etructun to b. the
crltlcel ere. for ..c....h. nol..

abeo,.b.,. I. v."y eccureU 1,. tuned to

.bol..
. Up5.5
decr...lng
cetn p,...r.
pot. tho i Ightod ni""
1 lghtl wint out.

mensom på sikt kan få uheldige

fagforening"" for flyteknikere, har

elektrisk (Fly-by-wire), via computor som viI holde flyet i en
stabilisert I G flyging så lenge
"stikka" ikke er påvirket. Også
Boeing har satset en del på "Flyby-wire" og "side-stick", hvilket
viI åpne for nye muligheter for
utforming av cockpit med instru-

i.i.ï.i.':'

kan værè til fordel for den "enkelte,

man som kjent oppnådd store fremganger for vår yrkesgruppe.
Ikke bare Økonomisk, men fØrst og
fremst ved å oppnå en rekke avtaler
som regulerer arbeidsforhold, utdannelse osv. Man har også oppnådd
å få et godt samarbeid med Luftfartsverket og internasjonale organisasjoner. Man kan kanskje si at det
er takket være NFO at det i det

pi t er fullstendig

len fra cock

avtaler som kanskje på kort .sikt

I de is årene som har gått siden
NFO (AFF) ble gjenopprettet som

enkel tmennesker i organisas jonen,

konsekvenser. Påstandén 'om at det
er enkel te mennesker i bedri ftene

som stadig prØver å få til slike
avtaler, kan selvfØlgelig være

riktig, men det skal tross al t

minst to parter til for å få til
en slik avtale.
på denne bakgrunn synes det som om
det er på tide med en debatt om
hva vî viI at NFO skal være for
medlemmene. Jeg viI derfor stille
en del spørsmål som synes relevante
i denne forbindelse:
Skai NFO kun ta seg av de økonomiske avtaiene, eiiep skai den også beskjeftige
seg med fagiige saker?
Skai NFO delta aktivt i forbindeise

med fopfpemmisep, stasjonePinger~
aviøsnin~ep osv., eiier skai dette
væpe heit 0PP tii bedPiftene og enk-

e ltmediemmene ?
Skai NFO arbeide for støpre. åpenhet
innen bedPiftene siik at eventueiie
mis iigheter og uheidige fophoid som
finnes kan avdekkes og rettes opp ?

O.H.

At li..' on. U.S. ..nufictu,.,.

collta
c.nUr, .nd,
...re
vtd-Ð.nu,.nt_nt
g..., cilcul.tor.
.ventually, .lc,.oci-ut.,.. .t Ll bi

..............

idded to the ...tc, 8Ovh, talevleton

............

----~..__.... .._....~.._-- ....

............

-----

..----

ind UL.phone ..rvtn no. enll.bl.

to .trUn. peei.ng.,..
. A Mnuf.ctu,..r h.e 12 ..et

lnetill.tlone ready to fl,. on, ai AI r
OC-1D. Th... portable unft. wHl b.
tn.teUed tn . iectloo of the
el rcran wtir' the 'Nt oecupønU

clnnot ..tch the onbo.rd IIvh. Tho"
, pre..n' de.t.go raplec.. the ...1 t,.iy
on the ...tbick. Th. g.i. .,.

-l.ddMt tn the tr.y, .Uh e
_-.rine-typ. _ttch 1I..t coverlnu

Reduserte egenmeldingsperioder fra
6 ganger pr. 12 måneder til 4
ganger, betyr al tså:

fhe-r-iti h.ndild video a-',
to prot.ct th_ fr_ iii lllt drlnk.

i egenmelding; ogget da ved å
telle 12 måneder bakover i tid
..har ,4 egenineldinge.r 'Edler fler

vil""~" kunne - nliste :retten i 6 mndr.

DET BLIR MED TILBAKEVIRKENDE KRAFT

an othir pa..'bla d-gi.

Som overgangsregel betyr dette:

By 188, the Mnuficturor
ånwtelone InIUUatlc:n. that cin b.
-iio,..d .. .flytng .ecr.terl....
Could they go au f.r .. to provld.

De arbeidstakere som pro 29. feb.

~

1984 i de siste 12 måneder har 4
eller 5 egenmeldinger mister ikke
retten automatisk pro i .mars 1984.
Men første gang pro I.mars 1984
som en arbeidstaker da benytter

cockpU ar. .tth vid.o glCOl e'
..ll ?
- Courtesy Interavid Alrletter.

.....

"Arbeidstakerens plikt" tîl å melde
fra til arbeidsgiver om sykefravær,
også nar det foreligger sykemelding

fra lege. -

Det er et krav at arbeidsgiver skal
ha melding om ethvert sykdomsfravær
fra fØrste fraværsdag ved egenmelding, som ved lege-erklæring.
Side 9
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NFD1. r.pr...ntant.kapsmøf'" 1984 '
Ârets representantskapsmØte ble avholdt på Müller Hotell, Mastemyr, i
forbindeIse med at YS-F/NFO kurs i

Transak s jonsanalyse/Forhandlings-

teknikk - al tså en hel t ny vri.

hadde fpasagt seg gjenvalg
-Innkomne fopslag (16 ialt) omhandlet fop det meste vedtektsendPingep, nye satsep fop til'
litsmannsapbeid m.v. og ble stopt
sett vedtatt uendpet.

Såvel kurset som selve Representant-

skapsmØtet må betegnes som en suksess
- og det er å håpe at denne formen
kan benyt tes ved senere anledninger.
NFO har omsider fått beskikket si tt
hus når det gjelder opplæring og

skolering av sine tilli tsvalgte,

idet et eget Studieutvalg med egne
studietillitsmenn i den enkelte
avdeling nå er vedtektsfestet samt at våre tidligere problemer
med penger fra Opplysnings- og Utviklingsfondet nå er historie.
En skikkelig tilli tsmannsutdannelse
viI derfor kunne påregnes av de som
i fremtiden skal ivareta våre
interesser over
for utenverden.

på dette kurset deltok 2 representanter fra Mekanikerforeningen i

Helikopter Service (HS), og de deltok også som oDservatører på selve

Represent antskapsmØtet.

I stikkords form kan gis et kort
resymé fra møtet:
-Sentpalstypets Åpsbepetning, Regnskap og Budsjett ble enstemmg god-

kjent.

-Vet ble budsjettept midlep tit fopbedIng og effektivisePing av medlemsbladet INFO
-NFO's Vedtektep ble vedtatt oppdatept
og evt. ompedigept i fopbindelse med
et mindpe og hendigepe format
-En pekke vedtektsendPingep ble vedtatt, b i. a. i fopbinde lse med opp-

pettelse av et eget Studieutvalg,

våp uttpeden av YS m. v.
-Åpsbepetningens hovedsakep: Tapiff
-83/ PRIFO-YS/ NFO's Hovedavtale/
Pi lot Check/ Maintenance Re lease/

Etter at inntrykkene har fått feset
seg, er det vel riktig å si at
dette er den hittil mest positive
sammenkomst innen foreningen siden
NFO kom seg på bena i 1969.
BI.a. var samværet med representanter fra HS hyggelig, spesielt
den seansen som ettertid viI bli
husket som " det store Dass-mØtet":
En engere forsamling inntok nemlig
hotellets herretoalett i kjelleren

NYTT'- 5IDE..

51ST.

Boeing har presentert og begynt
test-flyging av B-737-300. Dette
er en ny utgave av B-737 med nye

motorer, CFM 56 - 3, som er langt

mer stØysvake en JT 8 motorene.
Flyet har også fått ny avionic,
stort sett på linje med de nyutviklede flyene fra Boeing, B-757
og B-767.

~.

1l00lNO 737-30

medbringende nØdvendig fludium,

og etterhvert utviklet det seg
hØytflyvende, saklige og til dels
hØyrøstede betraktninger om både
NFO, HS, arbeidsgi verne, myndig-

hetene og andre begredligheter som
gjør livet vanskelig for oss "gutta"
Medlemmer ute i lovlig ærend ble
bryskt avvist i dØra med at "her e
er det møte", og at man heller
burde benyt te "damedoen":
Ettersom timene gikk ble det opprettet en skikkelig supply-tjeneste inn til den "engere krets"
- og man må formode at de fleste
problemer fant sin IØsning innen
"møtet" ebbet ut av seg selv på

morgenkvisten:

1( .. i;

TØr vi håpe på en reprise ?

S.H.

Den Vest-Tyske regjeringen har
gitt de tyske selskapene sam deltar i Airbus prosjektet et lånetilsagn på 430 mill. Nkr. for å
starte utviklingen av A-320.
Det ventes at den Engelske regjeringen viI gjøre det samme med det

fØrste.

... .

PSA i California har bestilt 20
BAc 146, og har tatt option på
ytterligere 25. PSA viI dermed ha
en flåte bare bestående av BAc 146

og MD-80 (DC-9-80).

Mc Donnell Douglas har skrinlagt
planene om å produsere en modernisert DC-IO, kall t ND-IOO. Det
eneste sivile flyet Mc Donnell
Douglas nå produserer er MD-80
(DC-9-80). DC-IO blir fortsatt
produsert og en del brukt fly blir
ombygget for U. S. Air Force under
betegnelsen KC-IO for In-Flight-

Refueling og transport.

Fpemtidig Ftyteknikep utdanne lse/
Fopsikpingsopdningep/ TaPiff- Og
TU-komiteens pappopt fop 1983 og
Studieutvalgets Åpspappopt med'Regn-

skap og Budsjett
-Valg i henhold til Vedtektene: Ingen
støppe endPingep i Sentpalstypet,
Studieutvalg, TaPiff- og TU-komiteep.
APnesen (SAS) ble ny sekpetær og
Hansen (FOF) rykket opp som nestformann ettep Langebpo (BU) som
Side 10
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Mc Donnell Douglas har kjØpt opp
Hughes Helicopter og viI satse på
utvikling og produksjon av helikoptere, en bransje MOD tidligere
ikke har del tatt i.

ttt
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NFD1. r.pr...ntant.kapsmøf'" 1984 '
Ârets representantskapsmØte ble avholdt på Müller Hotell, Mastemyr, i
forbindeIse med at YS-F/NFO kurs i

Transak s jonsanalyse/Forhandlings-

teknikk - al tså en hel t ny vri.

hadde fpasagt seg gjenvalg
-Innkomne fopslag (16 ialt) omhandlet fop det meste vedtektsendPingep, nye satsep fop til'
litsmannsapbeid m.v. og ble stopt
sett vedtatt uendpet.

Såvel kurset som selve Representant-

skapsmØtet må betegnes som en suksess
- og det er å håpe at denne formen
kan benyt tes ved senere anledninger.
NFO har omsider fått beskikket si tt
hus når det gjelder opplæring og

skolering av sine tilli tsvalgte,

idet et eget Studieutvalg med egne
studietillitsmenn i den enkelte
avdeling nå er vedtektsfestet samt at våre tidligere problemer
med penger fra Opplysnings- og Utviklingsfondet nå er historie.
En skikkelig tilli tsmannsutdannelse
viI derfor kunne påregnes av de som
i fremtiden skal ivareta våre
interesser over
for utenverden.

på dette kurset deltok 2 representanter fra Mekanikerforeningen i

Helikopter Service (HS), og de deltok også som oDservatører på selve

Represent antskapsmØtet.

I stikkords form kan gis et kort
resymé fra møtet:
-Sentpalstypets Åpsbepetning, Regnskap og Budsjett ble enstemmg god-

kjent.

-Vet ble budsjettept midlep tit fopbedIng og effektivisePing av medlemsbladet INFO
-NFO's Vedtektep ble vedtatt oppdatept
og evt. ompedigept i fopbindelse med
et mindpe og hendigepe format
-En pekke vedtektsendPingep ble vedtatt, b i. a. i fopbinde lse med opp-

pettelse av et eget Studieutvalg,

våp uttpeden av YS m. v.
-Åpsbepetningens hovedsakep: Tapiff
-83/ PRIFO-YS/ NFO's Hovedavtale/
Pi lot Check/ Maintenance Re lease/

Etter at inntrykkene har fått feset
seg, er det vel riktig å si at
dette er den hittil mest positive
sammenkomst innen foreningen siden
NFO kom seg på bena i 1969.
BI.a. var samværet med representanter fra HS hyggelig, spesielt
den seansen som ettertid viI bli
husket som " det store Dass-mØtet":
En engere forsamling inntok nemlig
hotellets herretoalett i kjelleren

NYTT'- 5IDE..

51ST.

Boeing har presentert og begynt
test-flyging av B-737-300. Dette
er en ny utgave av B-737 med nye

motorer, CFM 56 - 3, som er langt

mer stØysvake en JT 8 motorene.
Flyet har også fått ny avionic,
stort sett på linje med de nyutviklede flyene fra Boeing, B-757
og B-767.

~.

1l00lNO 737-30

medbringende nØdvendig fludium,

og etterhvert utviklet det seg
hØytflyvende, saklige og til dels
hØyrøstede betraktninger om både
NFO, HS, arbeidsgi verne, myndig-

hetene og andre begredligheter som
gjør livet vanskelig for oss "gutta"
Medlemmer ute i lovlig ærend ble
bryskt avvist i dØra med at "her e
er det møte", og at man heller
burde benyt te "damedoen":
Ettersom timene gikk ble det opprettet en skikkelig supply-tjeneste inn til den "engere krets"
- og man må formode at de fleste
problemer fant sin IØsning innen
"møtet" ebbet ut av seg selv på

morgenkvisten:

1( .. i;

TØr vi håpe på en reprise ?

S.H.

Den Vest-Tyske regjeringen har
gitt de tyske selskapene sam deltar i Airbus prosjektet et lånetilsagn på 430 mill. Nkr. for å
starte utviklingen av A-320.
Det ventes at den Engelske regjeringen viI gjøre det samme med det

fØrste.

... .

PSA i California har bestilt 20
BAc 146, og har tatt option på
ytterligere 25. PSA viI dermed ha
en flåte bare bestående av BAc 146

og MD-80 (DC-9-80).

Mc Donnell Douglas har skrinlagt
planene om å produsere en modernisert DC-IO, kall t ND-IOO. Det
eneste sivile flyet Mc Donnell
Douglas nå produserer er MD-80
(DC-9-80). DC-IO blir fortsatt
produsert og en del brukt fly blir
ombygget for U. S. Air Force under
betegnelsen KC-IO for In-Flight-

Refueling og transport.

Fpemtidig Ftyteknikep utdanne lse/
Fopsikpingsopdningep/ TaPiff- Og
TU-komiteens pappopt fop 1983 og
Studieutvalgets Åpspappopt med'Regn-

skap og Budsjett
-Valg i henhold til Vedtektene: Ingen
støppe endPingep i Sentpalstypet,
Studieutvalg, TaPiff- og TU-komiteep.
APnesen (SAS) ble ny sekpetær og
Hansen (FOF) rykket opp som nestformann ettep Langebpo (BU) som
Side 10
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Mc Donnell Douglas har kjØpt opp
Hughes Helicopter og viI satse på
utvikling og produksjon av helikoptere, en bransje MOD tidligere
ikke har del tatt i.

ttt
Side II
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Airbus Industri har nå i et års
tid prØveflØyet en A-30G med hva
de kaller Side-stick, en "stikke"
montert på sideconsolen i cockpit,
i stedet for den konvensjonelle
"stikka". Overføringen av kontrol-

HVA VI L VI ¡ ItD N, F, O,'r

mentpanel og "skrivebord" osv.
Det blir også drevet forsøk med
elektrisk overfØring av throttle,

hele tatt finnes flyteknikere i

flap- og speedbrake-handle, slik
at konstruktØrene kan se bort fra
aIle trinser, braketter og kabler
i cockpit området.

Dette har man selvfØlgelig ikke
fått gratis. De tilli tsvalgte har
hele tiden lagt ned et enormt

den form vi kjenner han idag.

arbeid som både har kostet 'svette

cccc:

...

og kroner, og som ikke minst har
vært en belastning for familien,
ettersom en stor del av fagforeningsarbeidet må foregå på fritiden. Personalavdelingen tar som
kjent ikke særlig hensyn" til at de

TRACKING DOWN CABIN NOISE

Lin. ..tnteninci cr.. ,. ..ked

Exun.h. notee .nd vtbntfon

to ...k out in trrttattng not..
nporUd by . OC-g crM' 'ollowing

....ur..nU curted out on two or

p....ng.,. c~i.t"U. exUna1Y.
.rfortl to lante the nun ind

iourci ira 'rut U.... -ich to chi

....punta" or thi lin. ..tnt.nanci
cr... on ill ihtfu. The ground cr..
run up thi ingfn,. II . .l.it. rlaort
end .....,.. not.. Le..ili tn uc... or

100db - Iqul'ilint to the iound of' .

rivet gun going u rull blale frDt

.~ut ilght ,ard, ..iy.
Th. "..ultl ire n...rchid by .

carrhr', BeQUatte dee.gn ipichlteti. who rind. .olut1on.

The vIbration .biarbere In-

23, .her. nol.. Lenle or 1DDdb end
-ire .ere encount.,.ed.
Where line ."tnten.nee e... in

. certeln f".-uency. I'. .tbretlon

PASSENGER SEAT

ib-Ðrb.r fa to b8 replaced, the

ENTERT AINMENT CENTER

ni be Uken epe,.t.

envhton. itre""t e..u ..rvtng...

ENIRE iie.-ily ..et be r-Ðnd. To
prennt detunlng, the Iiblltber ..et
Hontlr i the nut eiiedi I no the

absorber .el ght to th ben aii,. be
bee

ked or, to p.,.U the weight to be
roteted untt L aulaOl eefety ciible
eliick Ie obtetned.

. l.u rep.1 r ricH it)' thit

high II fr-equeney.

'SPOOKY' FLASHLIGHTS
Line aiitntenene. .ee running II

eebln pr...u,.. teet 'allowing II c,...
. Beeiiu" 0' II reduction 0'

the iii rer-iift'. cr-uhing .peed

in ord.,. to con..rwi ru.l, the
engine. .iire running -i. lo.e,.
,.p., iind retuntng to thle lower

rp. had n~t b..n cool"dfneted.

THE tlOLUTlON

The .fbretfon abearb.,. er-.
c.lled H1 and H2, .ccordlng to their
tuning. Thi hlgh..t noh. lnoli,
.tih . frequency of 125 Hz, ..re
_"lUred ti .pproxiaUely 82i H1. A

coter run of , ,100 crut..
ob..rntfon. reveeled a ii.t fr..
quent ly u.ed rp. or epproxf.Uøl,. 821
H1.

report of unusual nohe. heerd
tnfltght near . penenger door.

Stnce the beet .ey to tieck for the

not.. no to dupUc.i- tha 'n'Ught
'Hutlon on the ground, tha itrenrt
..1 pra..urlzed.

During thi pr..iu,.tzitlon t..t,

the ..chinlel. enentton... draw to
an onbend fi..hlfaht .that hiid

t Llu.tnlted. Followtng up, the p.r-

pLlXld aechinlc: nond that ell the

other tneUllad anboard fluhUgite
alao .1,.. on.

Hi .._ed th.t th.,. ..at be an

elrtMy ..pla".tlo" tar ouch e
"epoaky. beh.vior. Then ....

Aft.,. the tnatill.lton of

. property tuned -leorber., the cabtn
nol.. level could b. reduced by
.l_oet 10 db.

selskapene, og da spesiel t' med

h th.t ..eh engine vlbretton

lUlled on 8uh engln. Mount 'yoke

hid worked on the ii rcnrt hid
tn.d...rUnt ly tuned th_ lit too

Det har derfor forundret meg at
det stadig kommer for dagen mer
eller mindre pérsonlige avtaler
mellom enkelte medlemmer iNFO og

vener.ttan, .ep.chU,. n..r e..t roi

.in not tuned to the prop.r

frequincy. The,.e .erii two ,...ionii:

fleste iNFO arbeider skift.

the c.rrhr'. .frenft h... .hon the
eebln eld...ll etructun to b. the
crltlcel ere. for ..c....h. nol..

abeo,.b.,. I. v."y eccureU 1,. tuned to

.bol..
. Up5.5
decr...lng
cetn p,...r.
pot. tho i Ightod ni""
1 lghtl wint out.

mensom på sikt kan få uheldige

fagforening"" for flyteknikere, har

elektrisk (Fly-by-wire), via computor som viI holde flyet i en
stabilisert I G flyging så lenge
"stikka" ikke er påvirket. Også
Boeing har satset en del på "Flyby-wire" og "side-stick", hvilket
viI åpne for nye muligheter for
utforming av cockpit med instru-

i.i.ï.i.':'

kan værè til fordel for den "enkelte,

man som kjent oppnådd store fremganger for vår yrkesgruppe.
Ikke bare Økonomisk, men fØrst og
fremst ved å oppnå en rekke avtaler
som regulerer arbeidsforhold, utdannelse osv. Man har også oppnådd
å få et godt samarbeid med Luftfartsverket og internasjonale organisasjoner. Man kan kanskje si at det
er takket være NFO at det i det

pi t er fullstendig

len fra cock

avtaler som kanskje på kort .sikt

I de is årene som har gått siden
NFO (AFF) ble gjenopprettet som

enkel tmennesker i organisas jonen,

konsekvenser. Påstandén 'om at det
er enkel te mennesker i bedri ftene

som stadig prØver å få til slike
avtaler, kan selvfØlgelig være

riktig, men det skal tross al t

minst to parter til for å få til
en slik avtale.
på denne bakgrunn synes det som om
det er på tide med en debatt om
hva vî viI at NFO skal være for
medlemmene. Jeg viI derfor stille
en del spørsmål som synes relevante
i denne forbindelse:
Skai NFO kun ta seg av de økonomiske avtaiene, eiiep skai den også beskjeftige
seg med fagiige saker?
Skai NFO delta aktivt i forbindeise

med fopfpemmisep, stasjonePinger~
aviøsnin~ep osv., eiier skai dette
væpe heit 0PP tii bedPiftene og enk-

e ltmediemmene ?
Skai NFO arbeide for støpre. åpenhet
innen bedPiftene siik at eventueiie
mis iigheter og uheidige fophoid som
finnes kan avdekkes og rettes opp ?

O.H.

At li..' on. U.S. ..nufictu,.,.

collta
c.nUr, .nd,
...re
vtd-Ð.nu,.nt_nt
g..., cilcul.tor.
.ventually, .lc,.oci-ut.,.. .t Ll bi

..............

idded to the ...tc, 8Ovh, talevleton

............

----~..__.... .._....~.._-- ....

............

-----

..----

ind UL.phone ..rvtn no. enll.bl.

to .trUn. peei.ng.,..
. A Mnuf.ctu,..r h.e 12 ..et

lnetill.tlone ready to fl,. on, ai AI r
OC-1D. Th... portable unft. wHl b.
tn.teUed tn . iectloo of the
el rcran wtir' the 'Nt oecupønU

clnnot ..tch the onbo.rd IIvh. Tho"
, pre..n' de.t.go raplec.. the ...1 t,.iy
on the ...tbick. Th. g.i. .,.

-l.ddMt tn the tr.y, .Uh e
_-.rine-typ. _ttch 1I..t coverlnu

Reduserte egenmeldingsperioder fra
6 ganger pr. 12 måneder til 4
ganger, betyr al tså:

fhe-r-iti h.ndild video a-',
to prot.ct th_ fr_ iii lllt drlnk.

i egenmelding; ogget da ved å
telle 12 måneder bakover i tid
..har ,4 egenineldinge.r 'Edler fler

vil""~" kunne - nliste :retten i 6 mndr.

DET BLIR MED TILBAKEVIRKENDE KRAFT

an othir pa..'bla d-gi.

Som overgangsregel betyr dette:

By 188, the Mnuficturor
ånwtelone InIUUatlc:n. that cin b.
-iio,..d .. .flytng .ecr.terl....
Could they go au f.r .. to provld.

De arbeidstakere som pro 29. feb.

~

1984 i de siste 12 måneder har 4
eller 5 egenmeldinger mister ikke
retten automatisk pro i .mars 1984.
Men første gang pro I.mars 1984
som en arbeidstaker da benytter

cockpU ar. .tth vid.o glCOl e'
..ll ?
- Courtesy Interavid Alrletter.

.....

"Arbeidstakerens plikt" tîl å melde
fra til arbeidsgiver om sykefravær,
også nar det foreligger sykemelding

fra lege. -

Det er et krav at arbeidsgiver skal
ha melding om ethvert sykdomsfravær
fra fØrste fraværsdag ved egenmelding, som ved lege-erklæring.
Side 9
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MEASURING

FIRE-EXTlr' . 'ISHER

FOLKETRYGDENS KAPITTEL 3 - KONTANTSTØNAD VEi 'YKDOM OG ( lSEL

BOTTLES: A f\_j METHOD
Pr...nt ..thod of parlodlolUy

KALT "SYKELØNNSORDN I ~GEN" ENDRES FRA. 1. MARS 1984.

InnfØring i bruk av egenmelding
kom ved lovendring, gjeldenèe fra
juli -78 og var klart en forenkling av regelverket med hensyn
til korttidsfravær. Den avlastet
legestanden og gay oss fordeler
ved å slippe reisetid og ventetid
på legens kontor. Vi viI i hØY
grad være tjent med at denne rett
til egenmelding alltid er til
stede, og bØr derfor begrense
bruken slik at retten ikke blir
tatt fra oss for perioder ved

. karens tid på 6 mndr.

En lege har derfor plikt til å
skrive en erklæring for et fravær
selv om det bare er en dag.
Nye regler i egenmeldingsordningen:

I. Varigheten av arbeidsforhold
som gir adgang til å nytte egen-

melding.

Ventetiden for rett til sykepenget fra arbeidsgiver inntrer
når arbeidstakeren har vært ansatt hos vedkommende arbeidsgiver i minst 2 mndr. Fra samme tidspunkt inntrer adgangen
til å bruke egenmelding for ny-

ansatte.

2. Egenmeldingsperiodens lengde.

En egenmeldingsperiode er 3 kal-

enderdager.

De nye reglene betyr at en nå
går over til å nytte kalenderdager i stede for fraværsdager
når egenmeldingsperioden beregnes. Dette betyr at dersom en
arbeidstaker bruker egenmelding
en fredag, må det legges frem
sykmelding fra lege fra og med
mandag hvis vedkommende fortsatt
er syk, selv om lØrdag og sØndag
ikke har vært arbeidsdager.
Retten til å benytte egenmelding
i den arbeidsgiverperioden (for
2 uker framover) er dermed også
bruk t opp.

Dette betyr videre at hvis en
rabeidstaker benytter egenmelding
en fredag, og har vanligvis 5
dagers arbeidsuke, og er tilbake
på arbeid mandag, regnes dette som
bare I dag. Da kan en nytte egenmelding 2 dager til i samme arbeids-

gi verperiode.

."gMng 'tr....ttngufeh... batU..
t.a dUi,.1n, thi .-unt. or llquld In
th_ t. . U...oneu.lng l.-l. Ilncl
thi boUl.. hiv. to bi r-Ðnd 'rGa
t.hi .t rar.rt. Al togUhl" t t tlk..
about. 34 ..n houri to glt thi Job

doni.

By uilng . -l-cIUid r~t.tlan-

typ. 1 tqutd livil "'II", thi -.une

or liquId Din h cheçbd .Ithout
hawing to r-ÐVI thi boUl.. fr_ thi

ihant'. redcing thi .in houri to
ttvi Dr ih.

.B-767 POTABLE WATER
SERVICE DOOR
ADJUSTMENT
Boiing trfad hird on thh ani

.nd can bi proud or IU "goor-proo'"
potabli .iter .irwln p.nil doon.

Boiing plind i Itop on the

'orwird ind in dreln panil door. to

DC-10 CLOCK

RED-DOT INDICATION:
BA TTERY PROBLEMS?
DC-10 il.otronlc alock rid-dot

Indtoithn tollowtng in APU Itart ..y

potnt to b.u.ry proM.i. It

ahouLd be noted. how.yir. that thh

Indlcnlan .L.a "y occur .hin 'h.

.1 rcnt, bittirl.i in In good

condition.

ki.p thi L-.hipad rour, dnln velvi
h.ndle rr_ being l.ft open .hin the
..rvlci panel door" clo.ad. But

.tv. Invinlgitlon. c_ up .Ith 'hi

thi cOllny hli round th.t, It thi

.achinlc;

atop br.cket Ii llIroplrly polUlon-

On. ii r c.rrhr. ,tUr tntlf

taUo.'ng polnti at Int.rNt to thi

id, It h polllbl. to i,.vi the drain

i AI rcrift be'tiry ,rou
conMoUon conteet rHIU.n,

yilvi hindl. p.rihUy op.n, .Llow-

.ftar r.plec..t or til

Ing poUbl. .u., to lNk out. Th.

luk Liad. to uftnt.d .hUI 10.

3. Når retten til sykepenger i egenmeldingsperioden bortfaller.
Retten til sykepenger i egenmeldingsperioden skal falle bort
dersom fortsatt arbeidsufØrhet/
sykdom ikke blir bekreftet av
lege den fjerde dagen.
Dette betyr at arbeidsgi veren
skal ha melding den dagen leg

en

bekrefter sykdommen.

4. Begrensning av egenmeldingsretten
i spesielle arbeidsforhold.

In MdUton. thie ne _Chad

do.. not require dliaonn,ot.ton ind

ntUUng at iny or t.hi plu-ltng,

..eductng the chane.. or running Into

addltlonil ..lnUnlnce-lnducld iya-

ingsdagene. Dersom denne si tua-

sjonen kan oppstå, må det legges
frem sykemelding fra lege for å
få sykepenger.
5. Antall egenmeldninger.

Arbeidstakerne får rett til -4egenmeldingsperioder i lØpet av
12 måneder.
Dette betyr at en arbeidstaker
kan ha inntil 3 fraværsdager i

4 arbeidsgi verperioder (3 arbeidsgi verperioder for ikke

å miste retten) - i lØpet av
12 måneder.
I fraværsdag med egenmelding i
en arbeidsgiverperiode, er det
samme som at en har brukt I egenmeldingsperiode, og at det er 3

perioder igjen - (2: for lkke å

miste retten) - i l.pet av 12mndr

wUhln the llitta. R.-yMi
bitterl.i _ri checked tor

A. . con..quinc.. 80. I ng
rac...nda . check ot thi .top

condltlon ind dfacrep.ncii. but

brackn adJuat..nt.

..ra round to be noral. In

L. lHklgl.

condition .nd tunatlonlng.

A po.ilbli dnwbick 0' thh typi

WIth thi iirylci door op.n,

looi.n the two itop bnckU tininir.
.utttclinUy to pl,.U the breckit '0

i loth hUlry cOrwctora ..'I

t..intun chingii. Th. ..lgMng

brackot to tull trev.l or IdJultant

.nhad hii no IUch dhidventegi.

towardi thi dr.ln .,lvi hindle

. AMDt. control circuit bra-

0' ..iiiring h thi rict thit liquid

lnlLi.n IUbJic' to v.rlltlanl.Uh

tound to bi In good codUlon.

bi lIyad under ltght torci. MaVI thi

ir ....ur.."t. rnMLad that

Itorward 'awird. thi hlngil. Cloi,

Thii n. ..tho ihold bi

ideptebli to iU it rerer, ',pel, but
It..-i only bi u..d on boUll. ..0..

propirly. but It "i replaced
ind thi raayad part ..t to the

SlOlly riopin thi door ind ..rk

the Itap bricket In reLation to thi

bi uaad on botU.. cont.lnlng Freon.

.,untlng brick.t. Noy. thi itop

Th. apnlUng prlnclpL. or th.

MnDl') 0.28 tnchi. to obtitn 'hi
proper gip. Tighten the ri.tini,.

acttvi r.dtltton pelll, .ora "ii l,

the unU ... functtonlng,

the door ciretully.

oantanU Oln be ..aurid. It cannt

liquid Livil .itar ta 'h., ridlo-

Egenmelding kan ikke nyttes når
det får til fØlge at arbeidstakeren blir borte fra arbeidet
også Etter at vedkommende er
blitt arbeidsfør/frisk igjen.
Dette er situasjoner som viI
kunne oppstå for arbeidstakere
som skulle ha reist offshore,
eller oppdrag utenfor egen bedrift på en av de tre egenmeld-

grounding bucket, .. do to
1.5 .tlllo... which II well

IOCU.. l.t I ani.

ahap ror clo..r ...SnaUon.
No _It'nctloni .1,. round.

bracket an I..iy r~ the door

i a..ck Dr thi con'iit r.itat.nOl bib..n bett.rh. ind the
tllght ingln"r'i clock ah..MI
thit thi yoltagi drop ov.r the
powir line "i only 0.2 volt..

end rech.ck tor prDplr door clDlun.

through gii thin through liquid.

""in ..aurl ng, thi detector h

plicld iraund thi bon l. lI thit thi

HIGH PRESSURE

.hlch .1 II not trlggir a ract
cpl,.'lon.

bottli Ii bittain thi rMlo-acttvl
aourci ind thi ...iiring il_nt.

GREASE GUN:
EXERCISE CAUTION

i InltlaUon or aurgi lo.d..

Dependl ng upon thi -lunt or
rMilltlan ihit rechii thi IolnttL-

Alroren II"'rr... luhrlcatlon
I. on. or tho.. routtni t..ki not
g.n,rally con.,d.red dangiraua Dr

circuit. alad i _a
yoLtlge drop (."Qlnc, Invir-

gllirltl. light PUlIII -lan i.po.id

.11 rlcentLy riportiid that. _et.nlc

lltor Ii ..nittlvi il_nt tn'

to rldliUon), th. photu.ltlpU.r

.t II ricetvi . c.rUln ..nt or
ria-

light pul... Bnd produci i cor
pondlng ilictrlcal ilgnal.

-iin thi ditector ta .ovid
werilCGlly along the bottli, thi

ItgnalatLL very, dipindtng upon the
pr.iinci or liquid. It II IlIriint

to levil the ilrcreft prior to
conducting thi chick., ind thi
t-.ireturi or thi bottle ..it bi
within ipiitftad ll.lta.

ter J or on. yoU oyir tha

bittery ti,.in.li.

... tnJured durtng the lubrlo.tlon at
In F-27 Landtng g.ar.

A ttng.,... Injurid ...n a..'.
rr. thi hlgh-re.1U1' gun phrcid
the .kln. It Ie llIlretlv. whin
uilng thle equl~.nt th.t the hind'
.n car.ruiiy loaatid .nd br.oed,
thit the u..r'i tGaUng fa ri,. .nd
thit . hind-hi ld pr...un gun fa
grlppid iol Idly .Ith the rlngi,.
plecid i..y trl- the nazzli.

..Intaninc. b..1 Ilp.rvlllr -lo

p....d by .nathir h.ngar Gnlr to ..1.

c-~

I..

ltkely '0 C.Ui. Injur,. Howiy.r, It

Thle tip ... nlay.d to u. by i
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oth.r th.n ih. AR Itirt

..ch.nta c..uIUy op.,ittng i high-

p,.iiur. gr.... gun In i poittlon In
.hlGh h. couLd h.vi b.in Injured. I.
cinful ind ciutlaui In thle
op.ratlon.

It ..1 thin ipp.rent thet r-d

dot probl.i ira not dui to

ihartci-Ing. tn 'h. .lectrlcal PO.r

IYIt. but tn the a'fr...ttlv.

behivlor or thi ilictronlc clock

yoLtag. liyal deUctor.
Although 'fltigl or the clock
powir circuIt &otl... dropa to 14

volta upon Inltl.tlon at th. AP

at.rt iequenc.. thtl .nld ba

conald.r.d '1 noral i,it_ be...

lar.
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_7~~i I!7
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YRKESSKOLEN OG FL YSELSKArENE,

Som formannen i sentralstyret iNFO blir( nne noe or-~flaPisk, da flyskrev i forrige nr. av INFO, kom s;lskapene i~ke tar nø~vendig, yare
. Sogn VideregAende Skole, Flymakan- pa, ele!ene na~ de er pa pr~ksis.
- ike.rlinjen, NFO og SAS fram til 'en Slik sikkerh~tsopplegget pa fly-

. ordning med vikar :for en av lærerne plassen~ e~ idag, ~r det svært
ved Flymekanikerlinjen, mens denne vanskeli'! .a korne i kontakt med .

var pA Brush-up-kurs pA DC-9 i SAS. flybrans)en, bortsett fra den peri-

.Ettersom
, . jeg
. var
oden
elevene er pA praksis, derfor
den heldige A fA
denne oppgaven, viI jeg korne med
noen betraktninger om denne "opp-

'levelse'i1". For det første, selve

lærer-jobben, som var meget interessant og som dreide seg om Flylære (Flight Controls) i t~ori og
en god del praksis pA fly og systemer. Skolenhar, en del vet, en
F-86K og endel system-modeller i
'forbindelse med denne. "K"-en er
her et meget godt hjelpemiddel i
opplæringen av bAde system-forstAelse, bruk av vektøy og mAleinstru-

menter,' og ikke minst nAr det

ibransjen.' ,

'gjelder holdningen til sikkerheten

Men, for også her er det et stort

MEN. Det jeg opplever som negati vt

burde denne efektiviseres.
I denne forbindelse viI jeg nevne
at bAde skolen, LV og NFO arbeider
for.A finne en løsning, slik at
Flymekanikerlinjen kan flyttes til

Fornebu.

En annen sak er flyselskapenes
generelt passive holdning til skolen.
Det er en kjensgjerning at 80-90% av
aIle som begynner pA de flytekniske
avdelingene i selskapene, nettopp
korner fra Flymekanikerlinjen pA

Sogn.
Til slutt viI jeg bare frembringe
mitt Ønske om at samarbeidet mellom
Flymekanikerlinjen og NFO viI fortsette, og at man ogsA kan opprette
samårbeid med .Flymekanikerlinjen i

ved skolen, er at den har for Ii ten Stavanger.
kontakt med "bransjen" gjennom flyselskapene. Elevene er som kjent

pA praksis ute i flyselskapene pA
Fornebu, men slik jeg opplever det

NAr det gjelder flyselskapene, viI
jeg hApe at de ogsA kan utvide sam-

arbeidet med skolene. 0H.

.,¡. v .HHI".i",,11 """,,,",,"""""""",,,,:.,,. tiHI. ,JIIII.I,1"' .'''','''.1'",,,,,1111 '"''111

Flekanier frister mest

:; Gutta tra Bjøråsen ungdomsskole på Romøå8

INFO FRA SY'"':T INFO / '.SAS
\

Etter vel 3 mndr. med nytt styre

iNFO avd. SAS er det pA sin plass

med informas jon til medlemmene.
Dette viI. i fremtiden fortrinnsvis
foregA gjennom INFO, bortsett fra
spesielle saker.
En sak som kanskje er av stor interesse er kjeledressene vi fikk i forbindelse med NCI. Her har det vært
avholdt et møte med del tagere fra
STO, CPH og OSLo Flere forslag til
nye farger ble fremlagt, men det
ble vedtatt A sy tre prøver i fargen
lyseblå (vAr gamle farge) etter

sarne modell som den nye (NCIl
kjeledressen.. Disse viI bli lagt ut
i STO, CPH og OSL, kornen tarer mottas med takk.
Maintenance Releas saken og Linecheck mekanikeren har jo versert
frem og tilbake i lengre tid, men
anses nok en' gang for gravlagt
etter at gjeldende hAndbok nA er

bli tt revidert.

Inspektøravtalen er jo også en sak
som har pAgått en del Ar. Paralellt
med dette har det pågAtt forhandli-

nger for de utestasjonerte flyteknikerne. Her var det heller Ii te å

hente, noen smA forandringer ble det
jo, men kravene ble langt ifra oppfylt. Tilbudet ble sendt til de angjelende medlerner til uravsternning
Resultatet her ble 50/50 slik at det
ble opp til avd. styret A avgjøre
saken. Sentralstyret kunne vanske",,,11,,,,,.," ,,",,,,11""1/11"",,,111"'111 .',1 1& ."'IHI

~_ ;.. . '~l.' klatret helt opp I flyet på

. . ,'j; verkøtedet på Sogn, da

. ''' J:~t yrkeBBkolen holdt nåpent
. '.,;"U hUB... Både Ove. Jonny,

Ronny og Ståle har tått
grundlg yrkeBvellednlng
av lærer Stelnar Buset. I

åttende ble .de utpl8.llert

I arbeldsllvet og Jonny

havnet på hotell. - Jeg
v8.ket d8.Be'r hele da-

gen. Femte'dagen Btrel.
ka jeg og flkk Bltte I1tt I
reBepBjonen, . torteller

. Jonny. -Så hotellnæi'ln-

ga er jeg helt terdlg
med. Da heller flymeka-

nlker.' (Foto: Jon Hauge)

vcd Fomebu enn vcd Ganrmn.
Me nyici.kapene. dnrb- 01 it-

iii "nere A velge mollom cl"'maii-

pillosadr er 'i- undr all.

gini f" 199. Velg.. all, 01 vii

n eM ror alt IU, er de omvendl
m.h.l. trfibnienes tilbniertcnl'

inve"enngsomfangei undr I.

ri. I beskvelsn av all. UI er

De Fomebu dein ,kal 001-

ningen vcd Fombu ile sk

de Ape ror allmimnyiing 08

"" ba ror ny",'sltperi. vii

'tani drrtsulgir"'r øke inm'f1y,
",I,kapne, . investenngslosinadr
blir lavere.
Depainniel monor al Fol1bu ni o~lihlde' og rore,11r
gjnnmføn' el .1 : bygge.nnn

.1984-1989 som er relle, ror al"'r-

nativene I og II. Førsle byggelrM

forl"'I"'r uividelse av ekspedi'jon'bygningene p1 Fornbu og

Garermn mcd henhld,vi,
1~~ og 2500 m' som reprsen!eer vesenilig øki komfort ror de
reisend. Plann viI gi 11 m' pro

pasjer i dimensjonerend time
vcd utløpl av 1989.

1 oppleggei er innbyggel f"hei

SBC - Scandi vavian Business CDmuter
har vært pA trappene en tid nA.
Dette er et fri ttstående selskap
som skal leie fly og tjenester fra
andre selskaper, bl. a. B. B., FOF og

WF i fØrste rekke. Dette viI man
forsØke å komme igang med snarest

mulig. En del av disse flyene, viI
bli bygget om (NCIl.

DC-9-80 og signering av,A/C-Iog
er en sak som har avstedkommet
mye korrespondanse og mange møter
Det blir nA avholdt diff-kurser
ved OSLTH, og de fØrste teknikerne er klare til å ta imot flyet.

PA ekstraordinært styremøte 9. feb
ble det vedtatt at ved bestått
diff-kurs kan man signere i A/C
log pA fly som er registrert
utenfor skandinavia, men kun så
lenge det finnes en gyldig handling-avtale med vedkommende sel-

skap.

Ellers kan vi opplyse at det for
tiden pAgår forhandlinger om ny
hovedavtale mellom NFO og' NAF.
Tariff-forhandlingene startet
22 mars, da ble yAre krav frem-

parten.

lagt for mot

SRI.
.'A I II 1.1 '~I" 11","",.,," '" 'f" '" lHN"'~'"
Luftarplanen I miL. 198kronr:

vene I 01 II ror den videre ulbyi'
bY81etrnn mAlte øk.. i rotld ii
ali. log II mo 110 mill, kr,

ronsa vcd IeWnl av Fobu.

lig se at det å gå ut i en konflikt
ville løse problemene, sA avtalen
ble underskrevet.

Dei rorui",ii. at ,i-ybellloverskrde de nivle !Om vii f'
gA av nye ,iøysokar ror trfi.
en 1983. pcl mA alsere en

rorbigAende økning i 'i-yn/ylei i
den ¡inod 'om gAr mod ror A

"'tte Garrmn i ,rand iii A ra

imoi oveñøringer rra Fobu.

Fro iii år 200 .,kal 'IØyen redusere, i rorhold iil nivlei 1983 ind
5dBA.

Forslagei repre"'nterer en 'al-

,ing pi Fomebu mo Garrmn

1982-85

i. Invesieringer (,iinypla,ser) .....'.
2. + Dnrtsuigirter
3. + KortbaneplaSsr ........: .,.c...

4. = Finan'ieringsbehov, ordinært
5. + Eksiem finansienng av Sola

6. +

8; .Avgifinntek",t m.v.
9. Undrdlmng, orinr

finan,ienng (4-)

3525

io

30

90.

145

.. f 71O!

3700
3410

3
..

lJi

, 290

!) Tot ovcnøringe tiliomuna Iiorbaplasr': ,"'

':.' ~.~. ..!~~::~~ ~~~~t~~.;::~~~~,., ,:

.~;',..,.~;t'f~"-, ",-.' ,

140')

. 300

,

......-...........

260

2 125

140')

....
....

............
,\.-.

1

1950

Heliloplrb ................

7. '= . Finan'ien~gsbeOOv i all

19869

910

.................

115

-

~.:.:i~1': :~~;:", ":..:.-.

.:....-: .

~' ;:~~..;." ':"'~7t~tlt ."""

som avlastning for bestemte tra.
fikkoppgaver 'om chariafik

og oversjøiske ruter. I sisle halv.
pan av 80-årene vii også rutetr-

fikk målle oveñøre p.g.a. mal,imallaei for 'IØy pi Fomebu.
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på vurderingen av planen, bruk-

Med hensyn ti 'lalens anlegg

bari oom siyring,in,irmeni. De

plantekni.ke samenhenger mel.

10m fakii.k trrikvek.t, innleklerl
kOSlnader, trarikprognoser og

best mulig kooinen. Det inne-

slanar på henhld.vi, 13 m'lpr.

i forindlse med oljevirksamhlen på kontinenlalsokkelen, er

lpen.
I planleggingen kan dleds for-

meldingens opplegg at deMc res-

skjellge fagmyOOighelers for-

passa.jer i dimensjorend time
for nasjonalelinteasjonale luft.
havner, og 10 'lpr. pasasjer i
dimnsjonerende ti for nasjo-

og ijeSler for helikoplrtiken

blerer al planeggingen ml bli

krav . iii utbyggingsslaOOar må
først gå. ener i sømmene. Det ve.
..nllge er al en undr oppfølging

innlekter fr viroomhlen selv,

skrfler, retningslinjer og mv bli
ivarlan. både Lufñar.verkets eg-

dv.. utn belaSlning for det øvrge

kombina.jon mo dllige arids-

av planen i budsjnsammenheng

lufñarYSlem.

ne og and etlers, Siøy vii i
denne oversiklSplagging mltle

forlld for de sam ha siii arid i

bli ivartan på lik linje mo anre

ekspeisjonsbyggene ligger i de

hensyo mod sikt pl en salidig

omrder sam foreslls oom nunsle

Jg ellers følger med i disse sa.

sursinnsats fullt ut mA dekkes BV

Spøm1et om l elablere et

nale lufilvner.

Akpigrnsen for lrngsol i

mmenhenger og korrgerer eUer
hven i forhold iii de polili,ke .iy-

økonoisyslem for Lufñarverket
i liki mo systmene sam an-

~ng'måi.

avveiel ardisponering og hel-

veod, i stlens forvaltningsbedrfte bebude. tan opp ved revi-

helSlø,ning.

0konomlstyrng

Ioveslering.prgrt bygger

bygninger mo for lav arlsta-

sjon av planen. Samtidig vii de-

i meldingen legge. det vekt på
.1 de offenllige iilta innen lufifaren blir prorilen slik at de for-

da nevnr meldingen Boø mod

haYnne på både m.h.t. drift 08

på bestemle mv iii ,taarr og
normr i lufñannlggene. Valgte
krterier for dirnsjonering BV
ekspeisjonsbygninger ta "I-

trnn og kvalileler nyisportn

oar i forhold iii aOOre transportr,
,kal siyrkes.
Likeså ses det oom vikiig al utbyggingen av nypla."ene kan skje
i et lempo oom er lilpasst den
"tviking safunnet øn.ker i ny-

:rari.en, og som blant aMet

kommer iii utiikk i ellerspirslen.
For å oppnå dene må avgifiene

senes .Iik al de gir lilslrkkelig
innlekler for l gjnnmføre ßØvendige utbyggingslilia. Satiig
b0r avgiflene utfonn slik at de

ivspeiler kostnadene ved oiuen
av Ilyplasne. OgsA ko.inader

forbundet med reuksjç i BV IJns-

kede miljøvirnini-cr ...å inngl i
(Ostnasgrunnlaget for avgiftene.
Fra en safunnsøkonoi.:isk

'ynsvinkel viI ko.tnadrinlering
av avgiftssySlemel og planens mv

til seJvfinansiering gi garnti for
en ikke for .Ierk salSing.

Den forlld.vis sierke ""lie
økning i den økononuske plan-

rammen 19869 i forlld Iii

paementet utrede aJternative mAter A organisere og rinansiere luft-

investeringer.
Depaemenlel ml således VUf.
dere avgiftsySlemet oom ledd i
den frmtidige økonomi.tyrng.

Pi non avgifimnder blir dei
mer kont bebudet en viss om-

legging. Dei gjlder avgifler på

Sam eksmpel på ek.peisjons8,3 m'lpr. pass i dim. tie. Sam
ek50mpler på lilfrdsSlileOOe
aralslaOOar nevne. ÁOl med

gangspunkt i passasjenalel i 30.

21,8 og Va:rne. mod 18,0 m'

trvJest ti i dimnsjonerings~

Med 4% Irlig veksi i trafiken
viI en lpningssland på 20 m'l

Irel. Denne timetrik ullede. av
lrpa.sasjenalet.
Med bakgrnn i LuftarsverkelS
egot enarnger foresJAs en minste4

pro pa. i dimensjonrend lime

bli reu50n iii 13,5 i løpet av en
I O-lrperiode.

trrik mo mind Ily, avgifler på

Flyplassyslmd i Osdel

avgift. Á lokalisre og be.temme

Dei er uñøn kon5Okvensaalyser for 4 alternative trfikordlinger
mellom Fomeb" og Garnnn.

helikoprtiken og siøyreialert

kosin bar på disse omnder

arid.

vii mve el beiydelig ulrdning.-

Allernaliv

0

I

ß

II

Lumpltr

Fornebu (mil, pass.)

7

5.5

4

0

0

1,5

3

7

1650

1340

1370

1560

Krvene iii planlegging innen
.ivil luftan har endt seg i tal
mo de ,kle krav oom stille. iii
,amfenlsplanlegging generell og
tiJ planleggingen i kommuner og
fylker. Luftarsverket er' allerede
gin ansvart for at en samordnet
fy.iskløkonooù.k oversiktsplan-

leggng blir gjnnomføn.
Vi fra dagens forhld og anlalle
utviking mA det for hver srørre

lufU1vn forlas en vuering av

aie akvileler med sikle på prio-

cammen 1982-85 på vel 4 psi. pro

riie tiiaprgr med mllsel.

!r i gjnnomsnin. mA ses i sa-

tinger og virninger.

menheng med prgnosen (oom av
mange er betrtel oom lav) og de
iJlantekniske sammenhnger sam
:r rIlstede.

ak50ptale .taar.

J iiidelsen av disse luft-

havnplanne må 'latlige, fylkeskommunale og kommunale inte-

Garnnn (null. pa,)
Inve.tering (oùll. kr)

Stalens og IlY5OI.kapne. Irlige merostnr iiI invesleringer og drfi
samt trrikanlenes hlige merkosinader (ink. lidskosinader) i all. I. ß og
II i fomold iiI all. 0, viI i siørrlseoordn kunne bli sam vi.i neenfor.
0

I

ß

II

0

100

40

500

1810

1210
210

94

740
320

Altemativ

Àrlige merkoSlnadr

(mil. krner)
Antall hussiander
siøybelasel over
EFN 65 dBA mo

- lilen utskifnung av Ily
-forventet ui.kiftng av fly

240

180

EFN. Ekrlv~nl ßy"'~vå

ressr sal brukerinteressene bli

. I uibyggngen av FornbulGar-

demin er det prn,ipae spirsmål
for Slotinge om en .ka opprell-

holde Fo oom Ntellyplas i
frmtidn eller ei. Velges den

.trtegi al Fou Iegge. oe og
al al rUl- og clirtik .kal

glover Garnnn. b0r investringene pi Fobu av.lunes n1
ornbygginlOne i iilkytning iii ny
4. etje pi ekspeisjosbygninlOn

or fullfll.

I meldiin kokludi mo at

de aal\konak kOlIM

ror utøina Il dr i- iiaei

Som siste del av et DC-9-80 difference-kurs;' var åtte mann fra LGWOM,
CPHTS og OSLTS, og to instruktØrer
fra OSLTH på tjenestereise til ZRH.
Dette endte desverre opp i en episode som gjør at spørsmålet: Er
dette Det Nye SAS? , har blitt

aktuelt.

Tiden gikk, og vi var flere ganger
i kontakt med ZRHKK som lovet å
gjøre hva hun kunne for å få oss
hjem. Noen telex derimot FIKK VI
ALDR1. Teknikerne fra LGWOM måtte
til slutt KJØPE billetter med et
engelsk selskap for å komme til
London, da de i alle fall ikke
ville nå noen forbindelse i CPH.

Torsdag morgen dro vi avsted på
våre SI - S2 billetter, med forsikring fra OSLTH om at booking og
listing frem og tilbake var ordnet,
og at det ikke var noe problem med
plassen. 1nstruktØrene hadde S1
billetter hele veien, i henhold
til gjeldende avtaler. Forskjellsbehandlingen her blir selvfØlgelig
brukt som et instrument av bedriften.

For oss andre endte det med at vi
kom med de siste SR og SK flyene
fra ZRH, takket være stasjonssjefen
fikk jeg klapp-setet i cockpit,
det siste ledige setet den kvelden.
Dette resul terte i at vi var hjemme
klokken 2345 iØrdag kveld. Vel
hjemme i aSL, 12 timer etter at vi
sjekket inn i ZRH, passe trette og
arge undret vi oss hvorfor vi ikke
Etter en meget bra praksis hos Swiss- hadde fått noen telex fra aSLTH.
air, checket vi inn for å reise hjem Det er derfor jeg spØr om dette
med SK 602, iØrdag middag. Skolens
skal være "Det Nye SAS"?
vinterferie begynte forØvrig etterKanskje aSLTH kan gi oss svaret
fØlgende mandag. Dette resulterte
i neste numer ?
at vi med våre S2 billetter fikk
Stand-by kort, og kom sel vfØlgelig
ikke med flyet. våre kollegaer som
a.H.
var på ferie på sine R1 billetter og
instruktØrene på sine S1 billetter
kom med flyet, helt korrekt i henhold til billett-bestemmelsene.
(A nnonsens)

1 fØlge SAS stasjonssjef og SRskranke personale var alle flightene fra ZRH til CPH fulle resten av
kvelden. Vi tok derfor kontakt med
en av de ansvarlige på TH over telefon fo å få en telex til SAS stasjon
sjef for om mulig å få våre billetter oppgradert til S1, slik at vi
skulle ha en noe større sjanse til
å komme hjem til våre respektive
stasjoner. Flere av oss skulle på
jobb dagen etter, og det er jo
kjent at teknisk avdeling ikke er
direkte overbemannet. LGW var
blandt annet bemannet med avlØsere
fra OSLOM. 1 tillegg var det som
nevnt iØrdag middag og alle hadde
familier hjemme som ventet. Vi ble
over telefon lovet at man skulle
gjøre det beste ut av saken, og vi

skulle få svar via telex.

GRA TU-

LERER,

SAS
- med innsatsen.
Det er lov å prove

seg. Men likevel: Det
er fortsatt bare
Spantax som er

SPANTAX

betyli, vm ve vdi IV fly-

pWq. Ui fn deii vu.
riii pe aJimv 0 .., ut 10m

I\ dem de mljø10

t

ulempne pi ai ik bill' ii

i- II .,_ pI'",
3AMFEDSEL NR. I - i~
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"NYE SAS" i SKIFT OG OVERTID.
Da J. C. overtok ledelsen i SAS i

ble det klart at man måtte rette
opp den utviklingen som var resultatet av flere års manglende styring og motivasjon. Som aIle vet
idag i har dette gått over all forventning, til glede for aIle som
er ansatt i SAS. Strategien var
klar, man skulle igjen sette pass-

as jerene i sentrum, og yde den

service kundene ville ha. Dette
fØrte til en rekke om-mØbleringer
innen avdelingene i og det viktigste, de avdelingene som i fØrste
rekke kom i kontakt med kundene
ble rustet opp, både når det
gjaldt nødvendig personell og ut-

styr.

For teknisk avdelings del i har
"Nye SAS" fØrt til at man har fått
flere flyvninger, større utnyttelse
av flyene, Øket krav om at flyene
skal gå "på tid", større krav til
standarden i cabinen og galley.
Disse momentene, i tillegg til
det faktum at man har Øket overhalings-intervallene og at flyene
selvfØlgelig blir eldre, har fØrt
til en vesentlig Øket arbeidsbelastning, spesiel t på TS.
Som eksempel kan nevnes Øket antall inspeksjoner av problemområder, som trykk-skott osv., og
gangtidsskift av komponenter som
faller utenfor flyet' s overhalings-

intervall.

1 tillegg kom i sommer (-83)
problemet med at en av de andre
basene ikke kunne klare det oppsatte programmet med A-cheker
(250 timer), pga. ferieloven i
landet og bemanningen. Dette
fØrte til at OSLTS tok på seg den
oppgaven, som ble IØst ved at man
gikk 'inn på en avtale hvor noen
(5-7 mann) fra ettermiddags-skift
(1455-2350) begynte på A-chechen
når flyet landet, vanligvis mellom
kl.2000 og 2200, og arbeidet utover natten til flyet var ferdig.
Denne ordningen IØste problemet
for SAS i sommer-perioden, og ga
en brukbar Økonomisk ordning for

(

('

Utover hØsten og vinteren har det
vist seg at arbeidsbelastningen
har Øket, s lik at ordningen med
overtid etter ettermiddags-skift
har blitt mer og mer vanlig.
Samtidig har belastningen på dagï

og ettermiddags-skiftet Øket slik
at det ikke er bemanning til å
ta annet enn checker og no-go
feil på flyene, mens andre feil
og mangler må henstå til nattstopp eller store checker.
Et annet resul tat av belastningen
er at utstyr og verktøy i hangar-

ene gjennom fiere år har forfalt
slik at man nå har måttet ta tre
mann ut av sine skift for kun å

ta seg av utstyret og bringedet

opp på et akseptabel t ni vå.

Monk ( ..'-ltplan
Moo St.meld nr. 36

ror 1983- bar Lunrarverket Illkbet med

Statens vegvesn og
Norges Statsaner råu

sin langtdslan ror Investerlnger og byggear-

belder. Luftartsplanen
str I en V1SS særslUlng

I det utvlklingroriøpet I
Invesrlngene og I
drinen av lunrarts-

temet drøfles opp mot
utvlklngsoriøpet på
Inntektslda, dvs. av-

g1ftpolltlkken, gjennom

krav ti kosnadsdek-

nlng og selvfansierlng.

på bakgrunn av den ovennevnte
situasjon må man kunne stille en
del spØrsmål:

Kjell Ødegåd

byrsjef
Samferdselsdepamentet

:.:. - -.' .' ..' ~:-. . , .~ -=: ""-.~': :,.' '.: ,:. S

Er det ønskeUg at bemanningen ved
OSLTS skaZ være sUk at man ikke kan ta
seg av andre feU og prob Zemer enn en
hviZken sam heZst Zinjestasjon, tiZ
tross for at OSL har overhaZingsansvaret
og en star deZ av deZe-Zagret foY' DC-9 ?

Er det ønskeZig å bruke forskjeZZige

~.~:~~ .~-:;:- :';""-:~~,'. ~'.:'. "'~~.. .:," :.:, '" _..'- ~ .~'~~'_. :::"'::, :':~""-- ":~

Meldingen ta s1es opp ra.

mebeiingelse for den sivile lufi-

fan sam avgifter, kostnadsek-

formeY' foY' akkord-system for å øke
produksjonen ved OSLTS ?

tertiken pi koniinentalsakke-

Er det ønskeUg å ruste opp OSLTS Mde

Er det ønskeZig at man avvikZer fZere

kurs på opparbeidede fridager foY' ikke
å komme i konfZikt med produksjonen ?

Er det'ønskeZig og forsvarZig å basere
virksomheten på overtid, når avdeZingen
i utgangspunktet går på heZkontinuerZig
ski ft ?

Er det samfunnsøkonomisk riktig å øke
bruen av overtid, når man vet at
arbeidsZøsheten i Norge stadig øker
( 80.000 pr.Jl/1-84) ?

len. uiviklingen av kortbanefly.

plasser og drftslingelsene for
kommunale flyplass,

Samf.rdslskomil~n har s:er-

dellapparl for A anslA hvordan

passsjrtfiken vii ulvikle s.g

under bestemte forutsetninger om
mo.llens forkarngsvarable,

invcstcringer frmskyndes. men
samtidig øker også inntekiene sam

gjør dei mulig A relisere nøv...
dige lilUk.
Prsdirr.ren,ieringen flyselskapene iverksatt sist sommer pâvir-

k.i iil .ksempeJ nivAeI pi trikk.n, men det gir ike uten videre

f.eks. A mIl. hvordan .ndr.de pri-

str pI flyreiser og .ndring.r i rutestrklur vii pAvirk. eUerspørslen

gnnnlag for A endre v.kSlforutsl-

.tter flyreiser.

difrerensieringer skulle plvire

noser
- , innaride og avveie nødven.

digc investringer ved Fomebu i

fomold iil bygg.arider v.d

an flyplasser
- A vurdere planJeggingspros.dy-

rene.

Diss aninger peker ut

For A forenke aridet med og
behandling.n av luf!fansplanen .r
bare etl uiviklingsforløp i lotaltra-

fikk.n Jagl iiI grnn. Hvilk.n be.
tydning dei vii II for planen sam

sentre prl.moder i - og

siyringsreskap hvis prognosene

form med - planidel.

Oslo-omr.t og for planen g.ner.1t - .r det lik. viklig A ha for-

Trallpr
Med de V.kslfoniseining.r i
økonoi og oljeprser m. v. sam er

yalgt, gir prgnosemoll.n .n
tnrikv.k,1 pi i gjMomsnitl 4,4
986-9.

ike slAr iii - for flyplassyst.m.t i
stA.lse for sam selve prgnosen.
Tral1vekst. Pivlrknlng

Øker triken mer .M rontsatl,
viI ik. dei nøv.ndigvis føre iil

behov for nyinv.stering.r pi flyplassene, ikk. ide. iilf.lI.r .n har

ov.ilapasitel i an.gg.ne .Iler nI

v.kst.n skjer i ltiksvak. peo-

der. Det viI avhenge av hvor og
nAr ltikøkningen skjer. Rabai-

flyselskapene ba Iedig kapaite.
detle .r ik. nøvendigYis um-

m.nrallend me I.dig kapaitel
pi flyplassne. jfr. Boø sam fi¡

den og koslnadssiden. A vgiflSinn.

økninger. J investeringssammen-

for Ilruteplasne utenfor

dimensjonering BV ekspedisjons-

OSI(Hmr.t bygg.r pI OSLO-me

bygning.r og par.ringsarl.r
m. v. Om vi ii bart fra rajoli.

pl.ssene .r forllig iVlrtatl v.d
4 legg. iil en flil prnlandel iii

nye og størr rabaU.r.

Samme tnfikprognoser er be-

benytl for frmskrving av 0.10'

liitemltik.n mellom stamfly.

trendn, mAue dei innføre, stadig

nyttel i planen båd pA iMtektssi.

i.klene .r for de trafikavhengige
del.r best.mi ut fra antalte lrafik-

dellen, Iiregninger. ,

ning.ne (trndn). Dersm pr..

iilbudene er utroni for l tte
av trafiken pi de lidspunkter hvor

Inntekùr og kosn...r

Trapokonomisk insiiiuu ut.
vikl.i i i 976 den moll sam .r

omrls flytr.fik. Ptgnosen.
Side 16

letlere OSlo-modllen.
Hensikl.n viI v:ere I fA .1 mo-

pi iMI.kter og kostnader. Om
trfik.n skulle øk. mer eM an-

tatl. øk.r i så fall drflSkoslnane
og behov.t for kapaitelSutvidelse!

- A basre plann pi trfikprog-

Ar I

O.H.

Nord-Norg. og pi V.sllandei, har

skilt bedt depanmentel om:

psi. pro Ar 1982-l5 og 3,2 psi. pro

de ansatte.

bere hensyn iil inl.mtriken i

ning, Ukstliii ovenor flyselLuftfansv.ilei i saarid med
skapene. planegging av lufthav- TØI taU opp arid.i for A komp.

nene. Økonomisiyng. helikop-

med personeZZ og tidsmessige ZokaZer
og utstyr ?

d.n Oslo-reu.d. trafik. For A ta

heng henyllS sam. prognoser i

..ring 08 .rrekiiYisering. rAr i..

v.re .1I.r slerk... trarikøkning
.nn roruisau vanligvis uislag bAde

kapasitetsrisi sist sommer om it.
k. for.
NAr dell nevnes. er dei for I fl I

frem for dei føn hvor viktig de

.r .1 maredinig. lipain¡ir

fra flyselskapne sid og er iil-

passi ..nnnalholdns kOlnaikk. ..n debou om prgnsei
trffsikk.rli vir. ror si.ill inn
strkiur. OS omv.ndi. Demesl bø
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TARIFF 84 - KONFLIKT ELLER MINNELIG

LØSNING ?
VArens vakreste eventyr -tar~ffoppgjøret- nærmer seg med raske

skritt.

Hvordan er sA situasjonen for NFO's
vedkommende? Tari ffkomi teen er

liksom kontraktsforpliktet til en
optimistisk holdning, men det er
vel pA sin plass med litt kaldt
vann i blodet.

Som de fleste husker kom vAr nAværende overenskomst til verden
under vanskelige omstendigheter
vAren -82. Selv med Riksmeglingsmann Webster som jordmor (far),
var en del skjemmende fØdselsskader ikke til A unngA under den
tØffe nedkomsten.

Tariffkomi teen har derfor ved årets
oppgjør sett seg nØdt til å prioritere en oppflikking av avkommet i
den grad dette er mulig. Selv med
forbundsvise oppgjør denne gang,
har vi inge~ illusjoner om at NFO
skal klare å o~pnå større generelle
tillegg t ~n andre forbund, og vi
satser derfor mer på nØdvendige
justeringer RV avtaleteksten vedrØrende overtid, skiftarbeid og

(~I

I

,-,

rørt på lik linje med dem som har
slike ting som hovedsak under
oppgjøret. Det er ingen hemmelighet at NFO hadde sett en større
lØnnsdifferensiering mellom de
enkelte faggrupper i vår bransje,
mener erfaringsmessig er dette svært
vanskelig å få gehØr for under
hovedoppgjØr. Som of
test må en
nøye seg med å kjempe mot ytterligere lØnnsutjamning - og det ka
kan meget vel bli resul tatet denne
gang også - hvem vet ?
Det har selvfØlgelig liten hensikt
å spekulere i det som evt. kommer
til å skje under oppgjørets gang,
vi får heller ta problemene som
de kommer. Hovedsaken må da heller
være at Sekretariatet holder medlemmene i de enkel te avdelinger
lØpende orientert under forhandlingenes gang.

Tariffkomi teen.

(i

UTE~LA~DSREGULATIVET ER REVIDERT.

Etter to forhandlingsmØter og en
avstemming blant. de utenlands
stasjonerte flyteknikerne godkjente
NFO's styre avtaleforslaget.
Vi viI nedenfor forsØke å redegjØre
for de vesentligste endringene i
den nye avtalen som skal gjelde frem
til 3l/I2-85.
FØlgende paragrafer er endret, og

endringene er:

tilles, uten
at en nØdvendigvis må ha bodd
sammen i 2 år slik som den tidligere avtalen forlangte

§2.3 Gift/sambo sides

§ 3.2 Etter den nye avtalen har også
nå de som Ønsker å tjenestegjøre på en utenlandsstasjon
mellom 6 og 12 mndr. rett til
å besØke stasjonen for å se på
forholdene før avgjØrelse om

stasjonering tas.

§3.4 Flytekniker som blir rammet av
en bemanningsreduks jon på utestasjon viI nå ha de samme
rettighetene som om stasjonen
skulle legges ned innenfor de
2 fØrste årene av stasjonerings

tiden.

tjenestereiser m. v.

I skrivende stund har vi heller
ikke fått avklart avtalesi tuasjonen
for inspektØrene i SAS, noe vi fikk
tariffestet forrige gang.
Videre sitter vi med en oppsagt
Hovedatale som skal utgjøre Del I
i vår overenskomst, og det sier seg
selv at disse forhold må avklares
før selve tarifforhandlingene tar

til.Hovedavtalespørsmål kan f .eks.

ikke sidestilles med interessetvister i forbindelse med vanlige

tari fforhandlinger og må derfor

finne sin lØsning på utsiden av

§5. Kompensasjon for eventuell overtid, samt sØn- og helligdagsa:beid er Økt fra Skr. lOOO,til Skr.I400,- pro mnd. Videre
Økes antallet kompensasjonsdager fra 10 til 12 pro år.
Ønsker en å benytte disse dagene reduseres den Økonomiske

kompensasjonen fra Skr. 2I5,til Skr.300,-

§7.2 Utover utgiftene til visa,
dekkes nå også annen nødvendig
dokumentasjon for oppholdet på
utenlandsstasjonen av SAS

det kommende oppgjør ~

NAF har iår lagt seg på en særs
restriktiv og aggressiv linje foran
oppgjøret, noe som ikke akkurat
letter situasjonen. Selv om en hel

del spørsmål som f .eks. garanti-

ordningen, lik arbeidstid, lavere
pensjonsalder og regjeringens om-

tal te 5% grense for lØnnsvekst fra
1983 til 1984, ikke akkurat kan
sies å angå NFO, viI vi nok bli be-

Side 4

§9.I Engangserstatning til tropeutstyr Økes fra Skr.600,- til

Skr.900,-

§IO. I Premien til "Norsk Folketrygd viI fra nA av oli betalt av SAS i sin helhet.

§IO.3 Fra og med 1/1-84 viI SAS
dekke aIle utgiftene til syke
f~rsikring, lege, sykehusavgift, medisiner samt tannlege

behandling og ikke som fØr at
den utestasjonerte selv måtte
dekke utgifter tilsvarende 3%

av utenlandslØnnen. Rvis tannlegebehandlingen derimot overstiger Skr.6000,- pr.person
må utgiftene på forhånd godkjennes av SAS.

§I2.3 Ønsker den utestasjonerte å
dele opp sommerferien i 2,
viI den ansatte med familie
få utstedt SII billetter til
ferien i stedt for 51.
Utestasjonerte som har tjenestegjort mer enn 25 år, har nA
rett til å ta ut 3 ekstra
feriedager i tillegg til feri-

en. Dvs. den same ordning

s~m de som har fyll t 60 år.

§I2.4 utover feriebillettene kan nå
den utestasjonerte med fam.
få utstedt billetter for opp
til 4 ekstra besØk i hjemlandet. Forøvrig gjelder den
gamle ordningen med mulighet
for å få godkjent ekstra billetter av Area Manager hvis
dette skulle være påkrevet.

§I3.2 Etter nåværende avtale viI
den delen av lØnnen som betales i Skr. langt på vei være
devalueringsforsikret. Evt.
tap for den enkelte viI nå
bli beregnet retroaktivt en
gang pr. år. Videre viI også
kostnadene til overfØring og
vekslingsgebyr kompenseres av
SAS.

§I6 Forsikringssumen er Økt fra
5kr.I50.000,- til Skr.200.000,

i tillegg til nevnte endringer har
det tilkommet en protokolltilfØrsel som går ut på fØlgende:
SAS viI i inneværende år utarbeide
en betenkning vedrØrende prinsippet
for fastsettelse av hjemmelØnnsdelen. Denne skal så drøftes videre
med berørte faglige organisasjoner
under andre avtaleår.

i tilknytning til §7.2 dekker nå
SAS også utgiftene til utskifting
av fØrerkort hvor dette er nød-

vendig.

KHP.
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J. Fopmannen hap opde t.
4. Tapiff 84- konflikt

e L le I' minne lig løsning
Side
Side

5. Nopsk Luftfaptsplan

Side

8. Opien te ping om den nye
sy ke lønnsopdningen

7. INFO fpa stypet iNFO
avd. SAS

Farmann.n har ardet
NFO avholdt seminal' i fophandlingsteknikk
på MUller Rotell i tiden 27-29/1-84.
Inkludept i dette våpt Reppesentantskaps-

møte. Kupset Val' en stop suksess, wje
nytt kom fop en dag og opplegget teknisk
sett vipket meget bpa.
Nåp det gjeldep Reppesentantskapsmøtet,
så ble dette avholdt i MUllep's konfepansesal i tpadisjonelle fopmep.
NFO hadde invitept to stypepeppesentantep

fpa Mekanikepfopeningen i He likoptep

Side 9.

Hva vil vi med NFO?

Side 10.

NFO's peppesentantskaps-

Sepvice (flyteknikepe) som obsepvatøpep
på Rep.møtet og deltagepe i kupset.
Dette fop å utvikle det faglige samapbeid

møte 1984

som al lepede ep etab lept gjennom NFO' s

Side 11. Nytt siden sist
Side 14. Ypksskolen og flyselskapen(
Side 15. Ep dette "Nye SAS"?

Side 16. "Nye SAS", skift og oveptid
Side 17. Utenlandspegulativet ep

pevidept.

Tekniske Utdannelseskomite. En annen side
var å ppesentepe våp opganisasjon slik at
HS ved fpemtidige vupdel"ngep av sitt
opganisasjonsfophol vet hva NFO ståp fop,
og hvordan vi arbeidep.

~

En annen viktig sak ep våPens tal"ffoppgjøp, og NFO hap samen med pesten av
Nopges befolkning høpt NAF's tpiadep om
nulloppgjøp, konkupanseevne og begpensningep i den lokale fophandlingspetten
hva økonomi angåp. Rvep fop seg, og også
samlet ep dette meget sentpale ting og

med en pekke fors lag ti L endl"ngep i
Overenskomsten gåp NFO til fophandlingep
med en meget nøktem attityde.

**
Avsluttningsvis hap vi to sakep som må
avklapes til våp tilfpedshet føp fophandlingene staptep, nemlig Hovedavtalen
som NAF hap sagt opp og spøpsmålet om
tal"ffavtale fop NFO avd. SAS's fly-

inspektøp-medlemmep.
Skuiie ikke dette lykkes vil atmosfæpen
bli meget anstpengt allepede i pevisjons-

fophandlingenes inn ldning.
El"k Thmndsen

Side 3
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Nopsk Fiyteknikep Qpqanisasjon
REDAKSJONSKOMITE

Utkorr!?1' 4 :oanger rr. år.

Redaktør: Tel'je Tveten, TS-E, SAS.
Adl'esse: Postboks 60, 1330,
Os 10 Lufthavn.

II

SAS: Odd Haldal', OSLTS-E

Widerøes: Tl'ygve Tessem, Bodø

FOF: Helge Hansen, OSLTR-A

a

BU: Arvid Rosenbel'g, FBU

STERLING: Bjøl'n Nordli, GEN
C7

Tanker og meningel' i "INFO" behøver ikke å være NFO's offisielle syn.
Ettertry/kk og sitat er tillatt ved oppgivelse av kiide.

NFO'. ..ntral.tyr. 15184
Formann: ERIK THRONDSEN, SAS,

Te lefon 02-596888
Nestformann: HELGE HANSEN, FOF,

Te lefon 02-530900
Sekretær: MORTEN ARNESEN, SAS,

Te lefon 02-596888
Kasserer: DAGBJART LANGELAND, FOF,
Telefon 02-530900

Styremedlem: E. FØRRISDAL, SAS,
Telefon 02-596888
Styremedlem: H. SCHJELDRUP, SAS,

Te lefon 02-596888
StYl'emediem: K. NAAS, BU, Sola,
Telefon 04-651011

StYl'emedlem: I. SØRAUNET, BU,TRD,
Teiefon 07-825950

KI_r. I...r.
Ja, så el' tiden inne for en ny
utgave av INFO. Jeg skaZ innrømme at vi enda ikke hal' klart
å få til den store forandringen
på bladet, men det arbeides med
saken. Roma ble jo heller ikke
bygget på en dag. Redaktøren har

mma ì7ilOO il GJa

søk t hje Zp hos "eksrertisen" og

fi

Te lefon 06-978586
Styremediem: T. TESSEM, fiF, Bodø

Te lefon 081-23070
Styremedlem: K. /fNNELAND, WF,Bodi

Te Zefon 081-23070

a il

hvert.

Neste nummer av INFO vil komme
ut i løpet av juni, så det ville
være fint om det innsendte stoff

~ ~ Ð trJ!i~y' ;

000

kom ti 1 redaksjonen før 1. juni.
Red.

.A~

ii

Styremedlem: A. ROSENBERG, BU,FBU
Telefon 02-524656
Styremedlem: B. NORDLI, Sterling,

il

hårer at dette kommer til å
sette sitt preg på bladet etter
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FO RHAN nLI NGSS IT UASJONEN .

BRunn I FORHANnLINGENE

28 .I~ARS 1984.

ETTER TRE MØTER MELLOM NAF OG NRJ,UTEN FREMGANG
OMKR I NG HOVEDPUNKTENE, FANT N FOs FORHANDLERE DET

NYTTELØST A FORTSETTE. PLASSFRATREDELSE ER MEDDEL T
NAF/RIKSMEGLlNGSMAtJNEI¡ OG KAri TIDLIGST FINNE STED

14.APRIL,sA FREMT MEKLING IKKE FØRER FREM.
NÆRMERE I NFORMASJON FØLGER.

N FOs SENT MLSTY RE.

o

D

NUMMER 1

1984

N F 0 : Den enste nol"ske ol"anisasjon som
ivaretar autorisel"te j7yteknikeres

interesser.

