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Kjære lesere

Ja, så er det sommer igjen da,
i hvertfall på kalenderen og fer ie-
lis ta. Hva været angår så er det
vel ingen av våre landsdeler som
til nå har hatt det store og sta-
blie sommer vær. Men vår vane tro,
vi venter og håper i det lengste
fØr vi sier at dette er siste
ferien i dette landet. Neste
sommer er det like gaIt igjenn,
vi har liksom "tro på den Norske
sommer 

II .

For min egen del er det meste av
ferien over, i strikkejakke og
regntøy, selv om jeg ikke har vært
nord for Mjøsa.

Som dere ser utgir vi også dette nr.
i A-5 format, men om vi skal fort-
sette med det blir opp til dere.
på midt-siden finner dere en kupong
som vi viI at dere skal fylle ut og
sende tilbake til redaksjonen.
Vi Ønsker at dere lesere skal av-
gjøre hvilket format INFO skal ha
i fremtiden.

Til de av dere som enda har ferie
til gode ønsker jeg en god sådan,
og ellers en God sommer til aIle.

red.

( 1 r
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C-130 under avgang med Jato-fiasker.

Hi idet er tatt under Fiystevnet på

Gardermoen 16 juni

Q
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Det som har opptatt NFO's sentrale
organer, Sentralstyret og Tariff-
komi te - i vårperioden er revis jons-
forhandlingene på tariffavtalen og
hovedavtalespørsmå let.

Hva det endelige resul tatet ble antas
A være kjent, men jeg finner allikevel
grunn til A gi ytterligere kornen-
tarer vedrØrende forhandlingene gene-
relt og hovedavtalespørsmålet spesielt

NFO's tariffkrav var godt forberdet
gjennom Tariffkomi teén og Sentral-
styret bifallt uten større diskusjon
disse forslag. Man hadde mange ele-
menter A velge mellom, men ante
ganske tidlig at med NAF var det ikke
mye A hente. Det ene oppgjøret etter
det andre gikk utenom det vanlige
hurtig til mekling, dette fikk også
vi erfare ved forhandlingsstart.
Det var i grove trekk "nei" over hele
.linja. Allt var avhengig av hvordan
"jern~oppgjøret" gikk. NFO. brøt for-
handlingene og med den modellen NAF
legger opp til her mA vi basere oss
på harde tak ogsA i fremtiden.

Som hovedsaki hele oppgjøret lå
NFO.s Hovedavtale, oppsagt av NAF pA
grunn av at NFO i en beklagelig
periode sto tilsluttet PRIFO.

I prinsipp var det her snakk om at
NAP ikke ville gi oss en komplett og
fullverdig avtale slik vi hadd~i ~aSt

frem til da. Det var samarbeidsdelen
som her var det store stridsspørsmAlet
hvilket YS også i sin tid fikk erfare
da de forhandlet i sare ærend.
på dette spørsmålet var NFO kompro.
missløs og faren for streik var klar.
Igjen var det en styrke A vite at
he Ie NFO sto klar til karp på dette
vi tale punkt.
Etter brudd i mekling og besØk hos
Retterdal ble mekling gjennopptatt
med beskjed fra StatsrAden at ingen
streik skulle settes iverk før vi
igjen hadde besØkt hans kontor.
sAvidt vi tes er det at partene blir
innkallt til Statsråden TO ganger en
meget sjelden praksis.

Resultatet av hele opplegget ble at
når motparten erfarte at vi ikke
firte "fern på tolv", men sto på, at
NFO fikk en ny og fullgod Hovedavtale

med en samarbeidsdel som etter min
oppfattning er vesentlig bedre en YS
sin. Enkel te indi vider som har på-
stAtt at vi ikke ville få noen Hoved-
avtale og returnere til PRIFO. skulle
være ettertrykkelig satt på plass.

Oppgjøret er over og en forhåpentlig
vis varmere årstid stAr for dØren.

GOD SOMMR

Erik Throndsen
S I DE 3



( . .AEI annual conference 1~,,4 - OSltJ

Fra venstre: Nottingham, sekretær i AEI, Newmann,
formann t AEI og Leadbetter, kasserer.

Aircraft Engineers lntrenational,
som NFO er medlem av, holdt iår sin
9. Annual Conference, og denne g~ng
var det NFO som hadde gleden av a
være vertskap.
Konferansen pågikk over 4 dager,
hvorav siste dag (søndag) hoved-
saklig var avsatt til sight-seeing
og avslutning. For u-innvidde kan
nevnes at denne årlige konferanse,
hvor autoriserte flyteknikere kan
møtes og drØfte felles problemer,
har en klart faglig vinkling, hvor
sertifiseringsspørsmål av aIle
slag blir diskutert, o~ hvor man
sØker å oppnå internas)onal aner-
kjennelse og der1gjennom en viss
innflytelse i de organer som
trekker opp retningslinjene f~r de
fremtidige ettersyns- og vedlike-
holdssystemer for fly, deriblandt
sertifisering av flyteknikere m. v.
(ICAO) .

S mE 4

Problemet for oss flyteknikere er
at i mange land er de autoriserte
oppslukt av store, sentrale organ-
isasjoner, som fØlgelig ikke er
særlig interessert i å tale slike
små gruppers sak over for nasjonale
og internasjonale autoriteter.
Oerved har vi igjennom AEI vanske
ligheter med å få kontakt med de
vi viI nå, nemlig de autoriserte,
i denne oppbygningsfasen AEl befin-
ner seg i nå. Hi ttil har vi all tid .
fra lCAO' s side bli tt møtt med at
vi var for små og representerte for
få land til å få en offisiell aner-
kjennelse og dermed den plass vi
mener å ha krav på som en av de få
yrkesgrupper som er nevnt i ICAO
Annex I som skal ha sertifikater
for å kunne utfØre de sikkerhets-
messige oppgaver som flyvedlik.e-
hold- og ettersyn vi tterlig er.

iL:~~~~~~~o~~~~~~~~i;~ ~:~Ok~~~ ~~~~~~~~~~~~:~~~:J
I kjølvannet av det nye SAS har
det oppstAtt en rekke "nye" be-
greper og utrykk. Oisse skal i
fØlge ekspertene bidra til ett
eller annet som bedriften og de
ansatte kan nyte godt av i frem-
tiden. Nu da al t gAr meget bedre
som det ~eter, skal det for eks-
empel ikke snakkes om problemer.
I dagens filologisk avanserte .
verden skal det kommuniseres pa
et gjensidig plan for A lØse opp-
gaver.
Andre ord som er populære er:
"EntrepenØranda", "Kreativitet",
"Optisk resultat", "Strokes",
"Produktivitet", mfl.
Hvilket forhold har så den enkel te
ansatte til disse uttrykkene?
Er det slik at disse flotte ordene
bare bidrar til å Øke forvirringen
eller letter de forståelsen for
det som det blir snakket om? Er
det for eksempel sikkert at en ved
å bruke "adekvate synonymer" unngår
misforståelser?
Har vår lille verden i SAS bli tt

oo~co~ccccccc ~Q co CQ CC C cc c ceccoccc~ ccccccccccccccccccc

så komplisert at det har oppståt:
et akutt behov for filologer,
psykologer og andre eksperter fo~
A forklare de ansatte hva ledelse~
Ønsker?
Etter min mening har det blitt
skapt et marked for aIle disse
ekspertene for å bØte på de feil
som har blitt gjort tidligere, 0;
for å hjelpe "oss" opp og inn i
fremtiden. Oette er selvfølgelig
bra, men jeg håper alikevel at e~
spade stadig er en spade og ikke
net redskap til forflytting av jcrd".

Og hvordan "går det med det "sunDe
bondevettet"? Oet forsvant vel med
råd og utvalg i demokratiets nav~?
Siste skudd på stammen er kul tur.
Oet gir grunn til ettertanke når
en får hØre at kul turen har komme~
til oss ~ Som om vi nå har kommet
fra det ytterste mØrke og hednin;-
dom og inn i den si viliserte bedrift
verden. Var det noen som sa
"Rulturkuke"?

H .S.

fr
S I DE 15



Night-stop checker V~~Q~~~~~~.~~~~J

I Ar del tok det imidlertid obser-
vatører fra 3 ( :e ubetyd( ge land
i denne sammenli",ng, nemlig Australia
Holland og Hellas. Hvorvidt disse
viI slutte seg til AEI som medlemmer
gjennstlr nl I se, men vi hat jo
visse forhlpninger i 51 mite.

S I DE 14

HØsten 1982 ble det dannet en gruppe
for I vurdere behovet for ansettelse
av seniortekniker ved OSLTSS etter
Hjermundrud/Sandbæk.
Ved siden av dette ble stillings-
instruks og Tarmacs funksjon ogsl
vurdert.
En annen ting som ogsl kom opp da var
varierende praksis med å ta snag-frie
checker (MSC) ute.
Gruppen vurderte dette og ble enige om
at man som en generell regel pi aIle
ettermiddagsskift skulle ta et fornuftig
antall check' er ut hvis værforholdene
var akseptable. Dette har fungert
utmerket. Utgangspunktet var således at
man ved dette skulle avlaste de allerede
dengang hardt pressede na ttski ft, samt
bidra til Økt produktivitet.
Det ble ogsl yttiyJc forstlelse for at
denne gevinst ikke helt skulle bli
borte ved I legge pI tilsvarende mer
planlagt arbeide (PMW)

De som har jobbet ved TSS i en Irrekke
har derfor en interessant utvikling I
berette.Hva som en gang startet med I
ta SWISSAIR ute lØrdags ettermiddag har
nl utviklet seg til enkel te netter I
ta 9 -ni- av 15 overnattende fly ute.
Pluss at man i tillegg begynner I kjøre
pi med planlagt arbeide ............
Tar du den, 51 tar du den, og den, og den.

Dette var ikke meningen da saken ble
behandlet i gruppen,man er på ville
veier og strekker strikken hel t ut.
Man ml imidlertid være varsom 51 ikke
taket glipper og man fir seg en for-
midabel smekk over egne hender.

Hva med et forrykende uvær i denne
forbindelse,vil det si at 9 av 15
fly ikke blir ferdige.... samtidig
som hele problematikken danner et lite
flatterende bilde av Hr.Carlzons nye
drive om selskapets fortreffelighet.

Vi anerkjenner selvfølgelig at det er
full t lovlig I ta slike checker ute
men plpeker naturliçvis at det er
lettere og overse en feil ute i mØrke
enn i en opplyst hangar, samt at forhol-
dene idag ikke er lagt tilrette for slik
utstrakt jobbing ute... for Eornebu er
i denne sammenheng I betrak te som base
eller er den ikke.......

En i uteseksjonen.

¡i

Fra dagsorden (som forøvrig besto
av 18 punkter) kan nevnes at de 5 k
"Delegates Reports" tok bortimot
en dag A gjennomgl, og det viser seg
at det rundt om tildels er store
problemer både internt i selskapene
og overfor de nasjonale luftfarts-
myndigheter. I flere land vil CAA
innføre 5 k "approval for Mainten-
ance", dvs. overlate kontroll og
ansvar til de enkelte selskaper,
noe vi pA det sterkeste motarbeider.

Ellers var det enighet om hvordan
vi skulle opptre i forbindelse med
bombevarsler etc. - i forbindelse
med terrorhandlinger som f .eks. ned-
skytingen av den syd-koreanske
jumoen o. l.

Det viktigste vedtaket på denne
konferansen kan vise seg A bli det
hvor man nedsatte en felles arbeids-
gruppe for A ta seg av endringsfor-
slagene til Annex I (flytekniske
sertifikater), en sak som skal opp
i ICAO PELTP 13 (Personnel and Lic-
ensing Training Panel) til hØsten.
Gjennom AEI har vi i flere Ir gjort
anstrengelser for A få med et prakt-
iserende, flyteknisk medlem i dette
pane let , men uten hell. Med denne
nyskapningen tror vi at vi kan komme
dette målet adskillig nærmere, dess-
uten er det viktig A ha felles opp-
fatning om hva som bør bli den nye
norm, blandt aIle AEI' 5 medlemmer,
og å fA disse synspunktene frem til
de rette kanaler, og òet mener vi å
kunne.oppnA selv uten et slikt
medlemsskap som vi anmoder om.

Denne arbedisgruppen (AEI Technical
Panel) viI bestå av et medlem fra
Scandinavia, et fra UK (England),
et fra India og to medlemmer fra
Australia (som har 1900 autoriserte
medlemmer i en forening) - i til-
legg kommer en observatør fra Hellas

. k'

I~

Fra venstre: Throndsen (Norge), Samiotis (Hellas) og
Kambourakis (Hellas).

SIDE 5
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AEI konferanse i Oslo 24.-28. mai 1984

Konferansen ble holdt på Mullerhotell
Mastemyr i representative omgivelser.
Delegater fra Sverige, England, Frankriket,
India,Norge samt observatører fra Neder-
land, Grekenland og Australia møtte.
Observatørene vurderer medlemsskap. Dette
er en meget gledelig utvikling for vår
internasjonale organisasjon so~ i hoved-
sak steller med sertifikatspørsmål
ICAO ANNEX i.

Sam nevnt hadde vi Federal President of
Austalian Licensed Engineers tilstede,
han representerte 1900 flytekniker fra
Australia og dette var aIle på hele
kontinentet. Sammen med de andre cb seva-
tørene et meget nyttig bekjentskap.

Det viktigste faglige sam kom ut av kon-
feransen var at det ble nedsatt et panel
av representanter fra Norge, England, India
og Australia sam skal forberede våre
holdninger og innflytelse ved ICAOs be-
andling av ANNEX 1 til hØsten.

Som vertsskap kom NFO meget godt ut av
ùet,med seightseeing på Oslofjorden,
Holmenkollen og BygdØy samt en aften
iNFO regi. At sistnevnte ble vellykket
og kostnadmesig nØkternt sky Ides ikke
minst bidrag fra Edmund Grohshennig og
Morten Arnesen sam henholdsvis stilte
privat bolig til diposisjon og besørget
.utmerket koldtbord med norske spesiali-
teter.
Reklamemateriell sam penner og koffort-
bånd ble gitt av SAS.

Neste konferanse holdes i England og vi
imØteser ytterligere til~~ttning innen
da.

ET

AEI-symbolet laget av indiske mekanikere overrekkes.
Fra venstre: Rao ( India). Nottingham sam er sekretær i
AEI (England, Newman sam er fonnann i AEI (England)
og Rath ( India).

SIDE 6
SIDE 13



side - ansvaret må i alle fall til-
ligge dem som på denne noe smålige
måte sØker å desavuere NFO og for-
eningens medlemmer.

I forbindelse med oppstart av lokale
forhandlinger i de enkel te bedrifter,
viI vi til slutt minne om at aIle
krav, beregninger og evt. protokoller
må oversendes Sekretariatet snarest :

GOD SOMMR

NFO Tariffkomite.

A vr.~mninl~resultatet

For de av dere som er interessert
i det ,ga avstemmingen fØlgende
resul tat:

B. SAFE, avgi tte stm. 79. av disse
78 JA, I NEI
F.O.F., avgitte stm. 17. av disse
17 JA
W.F., avgitte stm. 40. av disse
40 JA
SAS, avgitte stm. 119. av disse
103 JA, II NEI.
Dessuten ble 5 stemmer forkastet
i SAS.

Det totale resultat blir som
fØlger: Avgi tte stemmer 255,
av disse 238 JA og 12 NEI, og
altså 5 forkastede.

I slutten av m~i fikk vi i SAS en
"For din Info" fra informasjonsav-
delingen, undertegnet av STODI,
Personell og Organisasjon, en in for-
masjon om lØnnspolitikken i SAS.
Bakgrunnen for informasjonen var
lØnnsavtalen som var inngått mellom
SAS og cabin-crew, som ga et langt
hØyere iønnstillegg enn for andre
grupper. Man Ønsket også å in for-
mere om lØnnspoli tikken over lande-
grensene, hvor forskjellige arbeids-
taker-grupper må samenliknes med
samenliknbare grupper i ens eget
land. Dette burde selvfØlgelig
fungere bra. Problemet blir sel v-
fØlgelig de regionale personal-
avdelingenes evne til å finne rette
"båsene ll .

Det blir også skrevet at man Ønsker
at aIle skal fØle at man blir satt
pris på, for det arbeid man utfØrer,
og at dette skal skje gjennom lØnnen.

Samtidig som den nevnte informasjonen
ble sendt ut, kom Inside SAS med en
kronikk skrevet av Jan Carlson som
handler om "det ytre og det indre
hotet". Han setter her fingeren på

SIDE 12

det som i lang tid har opptatt oss,
nemlig forskjellsbehandling mellom
grupper, noe som snarest burde av-
skaffes, men som det synes som om
enkelte Ønsker å opprettholde som et
styringsmiddel. Som et eksempel kan
nevnes diet-regulativet hvor det
finnes flere forskjellige diet-satser
for forskjellige grupper. I Norge er
det for tiden en forskjell på rundt
100 kroner pro døgn, selv om man bor
på samme hotel. Med andre ord et
skjult lØnns-tillegg, stik- i strid
med påstandene i "For din info".

En annen ting som er med på å skape
"det indre hotet", er hvordan man
plasserer de forskjellige gruppene
i sine "lønnsbåser". Hva skal legges
til grunn, er det utdannelse, an-
svar, sosial status eller evnen til
å drive press?

Men aIle disse tingene er vel perso-
nal-avdelingen villig til å rette
opp ved hØstens lokale forhandling-
er?

O.H.

til å delta. t ~idet blir . hoved-
sak utført pr. JrreSpOndk Je og
med ihvertfall et avsluttende felles
møte i løpet av september eller
oktober d. å. På konferansen ble det
enighet om et foreiøpig konsept og
en fremdriftsplan som tar sikte på
at vi skal ha dette mest mulig klart
innen ICAO starter opp til høsten.
Medlemsforeningene setter sin lit
til at dette opplegget kan føre noe
lenger en det vi hittil har oppnådd,
og i mellomtiden fortsetter våre
anstrengelser for å få flere til å
slutte seg til AEI, som jo er den
eneste organisasjon som bare organ-
iserer autoriserte og som kun taler
deres sak.
Under konferansen ble det streik i
den offentlige sektor, noe som med-

. fØrte visse problemer, men vårt ut-
merkede sekretariat klarte fint de
problemer som oppsto.
Lørdag kveld .var hele konferansen
samlet til Garden Party hjemmehos
et av våre medlemmer, Edmund Gros-
hennig, og selskapet ble særdeles
vellykket og godt mottatt blandt
våre utenlandske venner. ~ilstede
var også invi tert vårt æresmedlem
John Giæver, og det er vel unØd-
vendig å si at han trivdes som
fisken i vannet blandt aIle disse
"fagforeningspampene" :
En hjertelig takk til Kari og
Edmund for at vi fikk anledning til
å bruke deres hjem til en slik til-
stelning.

Fra NFO i s side del tok Throndse~.
Arnesen, Rosenberg, Groshenn ig cg
undertegnede - noen var selvsag~
tilstede bare delvis og andre var
sjåfører og altmuligmenn for å :å
det hele til å gå sammen.
Og det gjorde det på en utmerke~
måte, selv om vi ble sittende e~
par timer på Mosseveien under a~-
slutningen, og se det Ene fly e~ter
det andre ta av fra Fornebu, utc~
de tiltenkte delegater ombord.
Etterpå har vi sjekket at aIle ~r
kommet hjem, velberget.

Til slutt viI jeg bare tilfØye at
konferansen fant sted på Müller
Hotell på Mastemyr og varte fra 24.
mai til 28 mai.

En hjertelig takk må også rette,
til SAS vi Regionssjef Bache-
Mathiesen som var meget behjelpelig
med å skaffe billetter til AEI'£
formann Mike Newman ( som er an,att
i et fraktselskap og ikke får fri-
billetter på vanlig måte) , samt en
del annet utstyr som i hØy grad bi-
dro til å gjøre konferansen så vel-
lykket som den ble..
Hjertelig takk:

Neste Annual Conference viI fin~e
sted i England, antagvis i augu,tl
september måned - 8 5.

Svein Hansen

*~** * ** ************ ******* * * *****
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Nytt siden sist

American Airlir.es (AA) har satset
på MD80 som sitt mellom-distanse
fly i fremtiden. AA har ùestilt 67
stk. MD82 og tatt opsjon på 100.
AA har nå 20 stk.i bruk og får 13
ti I i løpet av 1984. Dersom de om-
gjør opsjonen til fast bentilling
viI det si at de totalt viI ha 200
MD80, det største flykjøp i his to-
rien når det g;elder antall fly og
penger. (3300 r:i ll. dollar)

.....
Airbus Industr~e har bestemt seg
for å sette igang produksjon av
A-320, en 150 seter for kort og
mellom-distanse. Etter planene viI
den første fly i februar-mars 1987,
og settes i rute i 1988. A.I. for-
venter å selge 1000 A-320, og viI
"break-even" ved 600 solgte fly.
A.I. planlegger også å bygge TA-9,
en strukket, ny-teknologi A-300.

....
ICAO vurderer nå å endre reglene
for å fly over områder uten landings-
muligheter. De gjeldende reglene,
kalt "90-minut~ers reglen", krever
at to-motors fly ikke på noe punkt
på en rute er mer enn 90 minutter
fra en flyplass med begge motorene
operative, eller 120 minutter på
en-motor-hastighet. Disse reglene
er 30 år gamle og basert på stempel-
motor drevne fly. Både B-767 og
A-310 er idag kapable ti 1 å fly
Lange ruter sor: etter de gjeldene
regler trafikeres av 3- og 4-motors
fly.
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Boeing skrev i uken 12-19 mai kor.t-
rakt på nye fly verdt 1250 mill.
dollar, bL.a. en ordre på 10 stk.
B-747-300 til Saudia, med 70 Bcter
på første klasse.....
Douglas har startet produksjon av
sivile DC-l0 igjen, ètter at Federal
Express, Born frakter små-pakker over
hele USA, har bestilt 6 DC-l0. De
skal ha en DC-l0-30 CF (Convertible
Frighter) og fem DC-l0-30F (Frighter)
Dette har ført til at Mc Donnell
Dou~lan igjen har begynt å se pá
muZ"gheten til å produsere det de
kaller MD-XXX, som vil bZi en mod-
ernisert DC-IO. En utgave som på
tegnebrettet er 22 feet lenger en
DC-IO-30 og har 50 seter mer. Ti Z nå
har MD ordre på totalt 434 DC-IO
hvorav 388 er levert. '

....
Det sveitsiske selskapet Crossair
har overtatt sin første Saab-Fair-
child SF-340. Den ble Levert noe
forsinket på grunn av en del pro-
ble~er som oppsto under sertifi-
ser"ngen, bZ.a. en del vibrasjoner
under take-off som .dct var vanske ligå få rettet på. .....
British Aerospace har Levert den
siste BAC-III som viZ bli bygget.
Den er levert tiZ et engelsk selskap,
men skal operere som executive jet
i Midt-østen.

Betraktning-" om tr" 'rrrevisjonen 1984

Av tekniske endringer forøvrig i
avtaleverket, ble resul tatet ikke så
godt s~m Ønsket. NAF og arbeidsg i v-
erne k)ørte et beinhardt lØp her, Tariffkomi te~n sitter også med E~
ved til stadighet å referere til det fØlelse av.at den åpenlyse forfcr-
"generelle tiget" (SkytØen/Jern&Metall) deling som ved hvert oppgjør ko=er
som angivelig skulle vært gått, og at de LO-organiserte til del, viI cjøre
det fØlgelig var umulig å gjøre noe de etterfØlgende lokale forhandí inger
for NFO spesielt. Vi kan vel slå fast vanskeligere enn nØdvendig.
a~ det ikke er arbeidsgivernes for- Vi tenker spesielt på at man unèer
t)eneste at flybransjen i denne om- forhandlinger om Flyoverenskomsten
gang unngikk en avorlig konflikt~ (LO) , uten engang å måtte ta ru~àen

om meklingsmannen, blir enig om
generelle lønnstillegg som gir
større uttellinger til ufaglærte enn
til våre medlemmer med offentlice
sertifikater, samt den form for - auto-
matikk som i de senere år har ko~et
til syne, nemlig at verkstedklub~ene
i sine forhandlinger automatisk får
de avtaler og fordeler NFO har sli tt
~e~ frem til - pluss litt oppå der
ig)en for at det skikkelig skal synes
at LO-organiserte all tid er i stand
til å oppnå mer enn NFO's medle~er,
og det engang uten å gjøre annet enn
å gjennomføre noen ordinære forhand-
l~ngsrunder (f .eks. utØkning av smuss
tillegg og endring av den 5 k "dagse-
paragrafen"). Vi må snart spørre om
smusstillegget skal utgjøre mer enn
sertifikattilleggene våre?

For NFO's del er tariffrevisjonen nå
over for denne gang - hva ble så
resul tatet og hva med utsiktene frem
over?

Økonomisk ble vel resultatet som
fryktet, det samme generelle tillegg
og en ramme som for Øvrige grupper,
dvs. 5,9%. I midlertid ble serti-
f ika tti lleggene våre omg jort ti 1
prosentuelle stØrrelser, slik at vi
ved senere reguleringer kan få en
automatisk regulering av disse til-
leggene som er så vik tig for 055.
Utover dette var det ikke mulig å
komme uten konflikt, og selv med
konflikt ville resultatet vært hØyst
usikkert, bl.a. på grunn av lØnns-
nemdspØkelset.

For NFO var jo HovedavtalespØrsmålet
av vesentlig betydning å få en til-
fredsstillende lØsning på - og det
mener vi at vi klarte - selv om det
ikke var mulig å oppnå vår opprinne
lige målsetning om at NFO skulle ha
en Hovedavtale identisk med LO-NAF
avtalen. Den avtale vi oms ider kom
frem til på "overtid", skulle sikre
055 like rettigheter (og plikter)
med Øvrige LO-organiserte på samme
arbeidsplass, og der lå i grunnen
NFO's målsetning.

Øvrige endringer i overenskomsten
er jo medlemene kjent med gjennom
uravstemningen.
Vårt . annet hovedproblem fra forrige
oppg)Ør, nemlig krav om tariffavtale
for inspektørene i SAS, fikk ikke
en for oss tilfredsstillende løsning
selv om disse nå omfattes sv Fly- '
teknikeroverenskomsten. Vi maktet
ikke å avklare lØnnsspørsmålet i
denne omgang, man ble henvist til
de lokale lønnsforhandlinger i SAS
(vanligvis i oktober måned) .

Det er tariffkomite~ns oppfatni~g at
det skal bli meget vanskelig å få
til en akseptabel løsning for c1sse
~ten å risikere en lokal arbeicskamp
i SAS - det er selvsagt meget be-
klagelig dersom selskapet innta~ en
slik steil holdning som vi har sterk
mistanke om at de viI gjøre.
på en annen side er det jo en viss
rettferdighet i at det selskap som
på tross av årelange forhandlincer
ikke viI endre på et system sop.-
innebærer at et avansement fra ~ly-
tekniker til inspektør skal være
ensbetydende med en ganske betyclig
lønnsreduksjon .(!), må ta de be:ast-
ninger som vi frykter nå ligger
foran oss i denne sak. Det ville jo
være urettferdig dersom SAS' prcblem
er skulle veltes over på de andre
selskaper som har løst sine lig~ende
problemer for år tilbake:

D~nne poli tikk som fra NAF og arbeids
giverne fØres nokså konsekvent er
kun egnet til å skape uro inne~
en~elte bedrifter, og vi frykter at
slik fremprovosert misnøye kan med-
fØre andre utslag enn de som mulig-
ens er ti 1 tenkt fra arbeidsg i verne¡
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SETT KRYSS: Vi får vel gjøre et nytt forsØk på
å tilfredsstille redaktørens behov
for innlegg.

JEG SYNES AT INFO SKAL KOMME UT I A-4 FORMAT c=
Her i vest er også sommeren kommet
for full t, og det er skjØnt. Det
gjør en noe lettere til sinns om
det er mye å gjøre hjemme og på
jobb.JEG SYNES AT - INFO SKAL KOMME UT I A-S FORMAT c:

NAVN.... l' I. I. I.... I. I.. I.. I. i' .Avn/sTED,. i.... I.....

Ved Tekn. avd. er det travel t som
vanlig. HØsten og vinteren har gått
med til forberedelser for B-767.
I alt har 30 mann gått på kurs og
vært hos Boeing i Seattle for simu-
latortrening og testing for LV.
Halvparten var også en tur i Canada
hos Pasific Western for familiser -
ing og jobbtrening. Noen i Vancouver
og noen i Callgory. I al t var vi
borte i 4 uker. Eneste bakdelen med
turen var at det var vinter over
der også, ellers var det en fin tur
spesiel tetter testingen for LV var
ferdig. 4 timers samenhengende
opphold i simulatoren under testen
var hardt og krevende. De som ikke
fikk jobbtrening i Canada fikk den
på Sola ved flyets ankomst. Det er
en uke som man sen t vi 1 9 lemme, an
mange årsaker.

SEND KUPONGEN TIL INFO-REDAKSJONEN vi T.TVETEN OSLTS-E

ELLER PR. POS-T T I L BOKS 60, 133~ FORNEBU

~,."". ...........~. ......"'.-.. ."'-. . Ellers går denne sommeren også,
uten at det blir noen skikk på
våre etterlengtede "brush-up"-
kurs pga. dårlig planlegging i
visse avdelinger. Et F-28 kurs med
få mann ble isteden presset inn,
samt et lite brush up kurs på
B-737 i GOT. I aug./sept. starter
et nytt B-767 kurs på Sola.
Nå bØr de rette instanser sette
seg ned å få gjennomarbeidet et
program for brush up kurs for
årene fremover. Denne gang en
trodde vi ærlig talt på det som
ble lovet ifjor hØst, men nå er
strikken tØyd til bristepunktet.

Ryktene sier ellers at Busy Bee
har tenkt å kjØpe flere F-27, og
det må jo bety at inspeksjons av-
delingen må utvides for å Klare
arbeidsmengden. Utvidet hangar
plass trengs også spesiel t med
tanke på B-767 inspeksjon.
Nå har vår fØrste B-767 vært i
drift i ca.2 mndr. og aIle er for-_

nøyd hi ttil, så vidt jeg vet.
Endel mindre tekniske feil har det
vært, men ingen av alvorlig karak-
ter. Det største problemet er vel
å få overbevist enkelte høyt på
strå at også dette flyet krever
liggetid for å få unnagjort tekn.
service etc. som står i forhold
til størrelsen. Det er å tro på
julenissen dersom en tror at en
flytekniker på jobb av gangen er
tilstrekkelig for å holde stor-
fuglen i lufta til rett tid. Noen
Korte nattetimer lØper fort avsted.

At B-767 er drivstoffvennlig i
forhold til andre fly viser dette
eks. fra en 2 timers tur fra Ar-
landa til London, hvor vi sammen-
likner med en A-300. Vi tok av med
ca. ett min.diff., og dette var det
same ved ankomst, vi gikk i fl.370
mens de gikk i fl. 310. Vårt forbruk
var 8500 kg mens Airbussen brukte
12500 kg. De hadde ca.35 pax mer
enn oss.

Når en tenker tilbake på kurstiden
på B-767 som var 4 mndr. teori og
I mnd. i USA, så er det godt å vite
at en er ferdig. Hvis en ser på hva
som ble lest på fri tiden, ca. 3 t.
pro dag i 4 mndr. blir det ca.350t,
viI en forstå hva som ligger bak et
slikt sertifikat. Desverre var det
noen som ikke besto eksamen, disse
måtte en tur til Luton i England
for ny testrunde. Videre må jo de
fleste av oss reise endel til STO
for å få den nØdvendige praksis
for å få beholde sertifikatet.
Al t i al t kreves det mye av den
enkel te og dennes familie.

Derfor en Ii ten historie på slutten,
det er om den unge flymekanikeren
som gjerne ville ta ut sertifikat.
Han var sammen med) ei jente, men
det Var vanskelige tider for det
ble mye lesing. Det skulle bli bed-
re siden, de ble gift og fikk barn.
Kona måtte hysje på ungene for enten
sov far eller han leste til nytt
sertifikat. Tiden den går og barne-
barna Kommer til og er på besøk.
Bestemor hysjer igjen, bestefar
leser til nytt sertifikat og trenger
ro!
God sommer! J .K.L.
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I F( INDELSE M~ AT INFO SIST GANG KOM lET NYTT FORMAT

HAR Vi FATT FORSKJELLI GE REAKSJONER pA DETTE,

NOEN UTT ALER SEG POS I T I VT OM FORMATET, OG SYNES DET

OK, ANDRE IGJEN ER KRITISKE TIL AT Vi FORLOT A-4 OG

VIL GJERNE HA TILBAKE DET.

DERFOR KJÆRE LESERE HAR Vi LAGET EN SVARKUPONG SOM Vi

BER DERE FYLLE UT OG SENDE TI L INFO-REDAKSJONEN.

FR I STEN FOR I NNSENDELSE ER SATT T I L is SEPTEMBER.

A dog named Sex

(Written by a Norwegian)

For protection, my rather got me a Germ Shepherd dog.
Yen he found out I vas Noregian, da dog bit me. He vas a
vondertul vatch dog. Vun night vbile I vas bein held up by
a robber, de dog vatched.

Vi i REDAKSJONSKOMITE~N VIL sA SØRGE FOR AT INFO NR.3

sA BLI R UTGITT i DET FORMAT SOM LESERNE SELV ØNSKER.

Most people who hav dogs call dem Rover or Spot. I called

11 dog "SEX". As I later roun. out, Sex is an embarassin
nam, Vun day I took Sex ror a va. and he ran away fran me.
I spent hours looking ror da dog. A cop cam ooær and asked
me, ''Wat are you doing in the alley at 4 in the morning?" I
replied, "Looking ror Sex". My cue comes up Thuriday.

Vun day I vent to city Hall to get a dog licenie, and told the
clerk, i vould like a license ror Sex." He said, "1 would like
one too." So I said, "But die is a dog." He said, "i don't
car. how she looks, "So I said, "You don't understand: I've
had Sex since I vas two years old." He said, "You must have been
a very strong baby."

i told him dat vhen my vife and I separated, ve vent to cour
to right ror custod or da dog. I said, "Your Honor, i had Sex
before i vas married." And he said, "Me too."

f

Den i told him dat after i got maried, Sex left me, he said,
"Me too." Vhen I told him dat VU time i had Sex on TV, he said,
"Show Orf!" I told him it vas a contest. He said, "You should
have sold tickets."

I also told da judge about da time vhen my vUe an I vere on
our honeymoon and ve took along da dog. I told da clerk dat i
vanted a room to sleep in and anodder room for Sex. Da clerk
said dat every room in da motel vas for Sex.

II

Den, i said, "You don't understand, Sex keeps me avake at
night," And da clerk said, "Me too."

I
.

i $,
m

~' l ~ -=- - 1
'~.. '1 WI l

i give up!
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Nytt siden sist

American Airlir.es (AA) har satset
på MD80 som sitt mellom-distanse
fly i fremtiden. AA har ùestilt 67
stk. MD82 og tatt opsjon på 100.
AA har nå 20 stk.i bruk og får 13
ti I i løpet av 1984. Dersom de om-
gjør opsjonen til fast bentilling
viI det si at de totalt viI ha 200
MD80, det største flykjøp i his to-
rien når det g;elder antall fly og
penger. (3300 r:i ll. dollar)

.....
Airbus Industr~e har bestemt seg
for å sette igang produksjon av
A-320, en 150 seter for kort og
mellom-distanse. Etter planene viI
den første fly i februar-mars 1987,
og settes i rute i 1988. A.I. for-
venter å selge 1000 A-320, og viI
"break-even" ved 600 solgte fly.
A.I. planlegger også å bygge TA-9,
en strukket, ny-teknologi A-300.

....
ICAO vurderer nå å endre reglene
for å fly over områder uten landings-
muligheter. De gjeldende reglene,
kalt "90-minut~ers reglen", krever
at to-motors fly ikke på noe punkt
på en rute er mer enn 90 minutter
fra en flyplass med begge motorene
operative, eller 120 minutter på
en-motor-hastighet. Disse reglene
er 30 år gamle og basert på stempel-
motor drevne fly. Både B-767 og
A-310 er idag kapable ti 1 å fly
Lange ruter sor: etter de gjeldene
regler trafikeres av 3- og 4-motors
fly.
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Boeing skrev i uken 12-19 mai kor.t-
rakt på nye fly verdt 1250 mill.
dollar, bL.a. en ordre på 10 stk.
B-747-300 til Saudia, med 70 Bcter
på første klasse.....
Douglas har startet produksjon av
sivile DC-l0 igjen, ètter at Federal
Express, Born frakter små-pakker over
hele USA, har bestilt 6 DC-l0. De
skal ha en DC-l0-30 CF (Convertible
Frighter) og fem DC-l0-30F (Frighter)
Dette har ført til at Mc Donnell
Dou~lan igjen har begynt å se pá
muZ"gheten til å produsere det de
kaller MD-XXX, som vil bZi en mod-
ernisert DC-IO. En utgave som på
tegnebrettet er 22 feet lenger en
DC-IO-30 og har 50 seter mer. Ti Z nå
har MD ordre på totalt 434 DC-IO
hvorav 388 er levert. '

....
Det sveitsiske selskapet Crossair
har overtatt sin første Saab-Fair-
child SF-340. Den ble Levert noe
forsinket på grunn av en del pro-
ble~er som oppsto under sertifi-
ser"ngen, bZ.a. en del vibrasjoner
under take-off som .dct var vanske ligå få rettet på. .....
British Aerospace har Levert den
siste BAC-III som viZ bli bygget.
Den er levert tiZ et engelsk selskap,
men skal operere som executive jet
i Midt-østen.

Betraktning-" om tr" 'rrrevisjonen 1984

Av tekniske endringer forøvrig i
avtaleverket, ble resul tatet ikke så
godt s~m Ønsket. NAF og arbeidsg i v-
erne k)ørte et beinhardt lØp her, Tariffkomi te~n sitter også med E~
ved til stadighet å referere til det fØlelse av.at den åpenlyse forfcr-
"generelle tiget" (SkytØen/Jern&Metall) deling som ved hvert oppgjør ko=er
som angivelig skulle vært gått, og at de LO-organiserte til del, viI cjøre
det fØlgelig var umulig å gjøre noe de etterfØlgende lokale forhandí inger
for NFO spesielt. Vi kan vel slå fast vanskeligere enn nØdvendig.
a~ det ikke er arbeidsgivernes for- Vi tenker spesielt på at man unèer
t)eneste at flybransjen i denne om- forhandlinger om Flyoverenskomsten
gang unngikk en avorlig konflikt~ (LO) , uten engang å måtte ta ru~àen

om meklingsmannen, blir enig om
generelle lønnstillegg som gir
større uttellinger til ufaglærte enn
til våre medlemmer med offentlice
sertifikater, samt den form for - auto-
matikk som i de senere år har ko~et
til syne, nemlig at verkstedklub~ene
i sine forhandlinger automatisk får
de avtaler og fordeler NFO har sli tt
~e~ frem til - pluss litt oppå der
ig)en for at det skikkelig skal synes
at LO-organiserte all tid er i stand
til å oppnå mer enn NFO's medle~er,
og det engang uten å gjøre annet enn
å gjennomføre noen ordinære forhand-
l~ngsrunder (f .eks. utØkning av smuss
tillegg og endring av den 5 k "dagse-
paragrafen"). Vi må snart spørre om
smusstillegget skal utgjøre mer enn
sertifikattilleggene våre?

For NFO's del er tariffrevisjonen nå
over for denne gang - hva ble så
resul tatet og hva med utsiktene frem
over?

Økonomisk ble vel resultatet som
fryktet, det samme generelle tillegg
og en ramme som for Øvrige grupper,
dvs. 5,9%. I midlertid ble serti-
f ika tti lleggene våre omg jort ti 1
prosentuelle stØrrelser, slik at vi
ved senere reguleringer kan få en
automatisk regulering av disse til-
leggene som er så vik tig for 055.
Utover dette var det ikke mulig å
komme uten konflikt, og selv med
konflikt ville resultatet vært hØyst
usikkert, bl.a. på grunn av lØnns-
nemdspØkelset.

For NFO var jo HovedavtalespØrsmålet
av vesentlig betydning å få en til-
fredsstillende lØsning på - og det
mener vi at vi klarte - selv om det
ikke var mulig å oppnå vår opprinne
lige målsetning om at NFO skulle ha
en Hovedavtale identisk med LO-NAF
avtalen. Den avtale vi oms ider kom
frem til på "overtid", skulle sikre
055 like rettigheter (og plikter)
med Øvrige LO-organiserte på samme
arbeidsplass, og der lå i grunnen
NFO's målsetning.

Øvrige endringer i overenskomsten
er jo medlemene kjent med gjennom
uravstemningen.
Vårt . annet hovedproblem fra forrige
oppg)Ør, nemlig krav om tariffavtale
for inspektørene i SAS, fikk ikke
en for oss tilfredsstillende løsning
selv om disse nå omfattes sv Fly- '
teknikeroverenskomsten. Vi maktet
ikke å avklare lØnnsspørsmålet i
denne omgang, man ble henvist til
de lokale lønnsforhandlinger i SAS
(vanligvis i oktober måned) .

Det er tariffkomite~ns oppfatni~g at
det skal bli meget vanskelig å få
til en akseptabel løsning for c1sse
~ten å risikere en lokal arbeicskamp
i SAS - det er selvsagt meget be-
klagelig dersom selskapet innta~ en
slik steil holdning som vi har sterk
mistanke om at de viI gjøre.
på en annen side er det jo en viss
rettferdighet i at det selskap som
på tross av årelange forhandlincer
ikke viI endre på et system sop.-
innebærer at et avansement fra ~ly-
tekniker til inspektør skal være
ensbetydende med en ganske betyclig
lønnsreduksjon .(!), må ta de be:ast-
ninger som vi frykter nå ligger
foran oss i denne sak. Det ville jo
være urettferdig dersom SAS' prcblem
er skulle veltes over på de andre
selskaper som har løst sine lig~ende
problemer for år tilbake:

D~nne poli tikk som fra NAF og arbeids
giverne fØres nokså konsekvent er
kun egnet til å skape uro inne~
en~elte bedrifter, og vi frykter at
slik fremprovosert misnøye kan med-
fØre andre utslag enn de som mulig-
ens er ti 1 tenkt fra arbeidsg i verne¡

S I DE 11 forts. :



side - ansvaret må i alle fall til-
ligge dem som på denne noe smålige
måte sØker å desavuere NFO og for-
eningens medlemmer.

I forbindelse med oppstart av lokale
forhandlinger i de enkel te bedrifter,
viI vi til slutt minne om at aIle
krav, beregninger og evt. protokoller
må oversendes Sekretariatet snarest :

GOD SOMMR

NFO Tariffkomite.

A vr.~mninl~resultatet

For de av dere som er interessert
i det ,ga avstemmingen fØlgende
resul tat:

B. SAFE, avgi tte stm. 79. av disse
78 JA, I NEI
F.O.F., avgitte stm. 17. av disse
17 JA
W.F., avgitte stm. 40. av disse
40 JA
SAS, avgitte stm. 119. av disse
103 JA, II NEI.
Dessuten ble 5 stemmer forkastet
i SAS.

Det totale resultat blir som
fØlger: Avgi tte stemmer 255,
av disse 238 JA og 12 NEI, og
altså 5 forkastede.

I slutten av m~i fikk vi i SAS en
"For din Info" fra informasjonsav-
delingen, undertegnet av STODI,
Personell og Organisasjon, en in for-
masjon om lØnnspolitikken i SAS.
Bakgrunnen for informasjonen var
lØnnsavtalen som var inngått mellom
SAS og cabin-crew, som ga et langt
hØyere iønnstillegg enn for andre
grupper. Man Ønsket også å in for-
mere om lØnnspoli tikken over lande-
grensene, hvor forskjellige arbeids-
taker-grupper må samenliknes med
samenliknbare grupper i ens eget
land. Dette burde selvfØlgelig
fungere bra. Problemet blir sel v-
fØlgelig de regionale personal-
avdelingenes evne til å finne rette
"båsene ll .

Det blir også skrevet at man Ønsker
at aIle skal fØle at man blir satt
pris på, for det arbeid man utfØrer,
og at dette skal skje gjennom lØnnen.

Samtidig som den nevnte informasjonen
ble sendt ut, kom Inside SAS med en
kronikk skrevet av Jan Carlson som
handler om "det ytre og det indre
hotet". Han setter her fingeren på

SIDE 12

det som i lang tid har opptatt oss,
nemlig forskjellsbehandling mellom
grupper, noe som snarest burde av-
skaffes, men som det synes som om
enkelte Ønsker å opprettholde som et
styringsmiddel. Som et eksempel kan
nevnes diet-regulativet hvor det
finnes flere forskjellige diet-satser
for forskjellige grupper. I Norge er
det for tiden en forskjell på rundt
100 kroner pro døgn, selv om man bor
på samme hotel. Med andre ord et
skjult lØnns-tillegg, stik- i strid
med påstandene i "For din info".

En annen ting som er med på å skape
"det indre hotet", er hvordan man
plasserer de forskjellige gruppene
i sine "lønnsbåser". Hva skal legges
til grunn, er det utdannelse, an-
svar, sosial status eller evnen til
å drive press?

Men aIle disse tingene er vel perso-
nal-avdelingen villig til å rette
opp ved hØstens lokale forhandling-
er?

O.H.

til å delta. t ~idet blir . hoved-
sak utført pr. JrreSpOndk Je og
med ihvertfall et avsluttende felles
møte i løpet av september eller
oktober d. å. På konferansen ble det
enighet om et foreiøpig konsept og
en fremdriftsplan som tar sikte på
at vi skal ha dette mest mulig klart
innen ICAO starter opp til høsten.
Medlemsforeningene setter sin lit
til at dette opplegget kan føre noe
lenger en det vi hittil har oppnådd,
og i mellomtiden fortsetter våre
anstrengelser for å få flere til å
slutte seg til AEI, som jo er den
eneste organisasjon som bare organ-
iserer autoriserte og som kun taler
deres sak.
Under konferansen ble det streik i
den offentlige sektor, noe som med-

. fØrte visse problemer, men vårt ut-
merkede sekretariat klarte fint de
problemer som oppsto.
Lørdag kveld .var hele konferansen
samlet til Garden Party hjemmehos
et av våre medlemmer, Edmund Gros-
hennig, og selskapet ble særdeles
vellykket og godt mottatt blandt
våre utenlandske venner. ~ilstede
var også invi tert vårt æresmedlem
John Giæver, og det er vel unØd-
vendig å si at han trivdes som
fisken i vannet blandt aIle disse
"fagforeningspampene" :
En hjertelig takk til Kari og
Edmund for at vi fikk anledning til
å bruke deres hjem til en slik til-
stelning.

Fra NFO i s side del tok Throndse~.
Arnesen, Rosenberg, Groshenn ig cg
undertegnede - noen var selvsag~
tilstede bare delvis og andre var
sjåfører og altmuligmenn for å :å
det hele til å gå sammen.
Og det gjorde det på en utmerke~
måte, selv om vi ble sittende e~
par timer på Mosseveien under a~-
slutningen, og se det Ene fly e~ter
det andre ta av fra Fornebu, utc~
de tiltenkte delegater ombord.
Etterpå har vi sjekket at aIle ~r
kommet hjem, velberget.

Til slutt viI jeg bare tilfØye at
konferansen fant sted på Müller
Hotell på Mastemyr og varte fra 24.
mai til 28 mai.

En hjertelig takk må også rette,
til SAS vi Regionssjef Bache-
Mathiesen som var meget behjelpelig
med å skaffe billetter til AEI'£
formann Mike Newman ( som er an,att
i et fraktselskap og ikke får fri-
billetter på vanlig måte) , samt en
del annet utstyr som i hØy grad bi-
dro til å gjøre konferansen så vel-
lykket som den ble..
Hjertelig takk:

Neste Annual Conference viI fin~e
sted i England, antagvis i augu,tl
september måned - 8 5.

Svein Hansen

*~** * ** ************ ******* * * *****
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AEI konferanse i Oslo 24.-28. mai 1984

Konferansen ble holdt på Mullerhotell
Mastemyr i representative omgivelser.
Delegater fra Sverige, England, Frankriket,
India,Norge samt observatører fra Neder-
land, Grekenland og Australia møtte.
Observatørene vurderer medlemsskap. Dette
er en meget gledelig utvikling for vår
internasjonale organisasjon so~ i hoved-
sak steller med sertifikatspørsmål
ICAO ANNEX i.

Sam nevnt hadde vi Federal President of
Austalian Licensed Engineers tilstede,
han representerte 1900 flytekniker fra
Australia og dette var aIle på hele
kontinentet. Sammen med de andre cb seva-
tørene et meget nyttig bekjentskap.

Det viktigste faglige sam kom ut av kon-
feransen var at det ble nedsatt et panel
av representanter fra Norge, England, India
og Australia sam skal forberede våre
holdninger og innflytelse ved ICAOs be-
andling av ANNEX 1 til hØsten.

Som vertsskap kom NFO meget godt ut av
ùet,med seightseeing på Oslofjorden,
Holmenkollen og BygdØy samt en aften
iNFO regi. At sistnevnte ble vellykket
og kostnadmesig nØkternt sky Ides ikke
minst bidrag fra Edmund Grohshennig og
Morten Arnesen sam henholdsvis stilte
privat bolig til diposisjon og besørget
.utmerket koldtbord med norske spesiali-
teter.
Reklamemateriell sam penner og koffort-
bånd ble gitt av SAS.

Neste konferanse holdes i England og vi
imØteser ytterligere til~~ttning innen
da.

ET

AEI-symbolet laget av indiske mekanikere overrekkes.
Fra venstre: Rao ( India). Nottingham sam er sekretær i
AEI (England, Newman sam er fonnann i AEI (England)
og Rath ( India).

SIDE 6
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Night-stop checker V~~Q~~~~~~.~~~~J

I Ar del tok det imidlertid obser-
vatører fra 3 ( :e ubetyd( ge land
i denne sammenli",ng, nemlig Australia
Holland og Hellas. Hvorvidt disse
viI slutte seg til AEI som medlemmer
gjennstlr nl I se, men vi hat jo
visse forhlpninger i 51 mite.

S I DE 14

HØsten 1982 ble det dannet en gruppe
for I vurdere behovet for ansettelse
av seniortekniker ved OSLTSS etter
Hjermundrud/Sandbæk.
Ved siden av dette ble stillings-
instruks og Tarmacs funksjon ogsl
vurdert.
En annen ting som ogsl kom opp da var
varierende praksis med å ta snag-frie
checker (MSC) ute.
Gruppen vurderte dette og ble enige om
at man som en generell regel pi aIle
ettermiddagsskift skulle ta et fornuftig
antall check' er ut hvis værforholdene
var akseptable. Dette har fungert
utmerket. Utgangspunktet var således at
man ved dette skulle avlaste de allerede
dengang hardt pressede na ttski ft, samt
bidra til Økt produktivitet.
Det ble ogsl yttiyJc forstlelse for at
denne gevinst ikke helt skulle bli
borte ved I legge pI tilsvarende mer
planlagt arbeide (PMW)

De som har jobbet ved TSS i en Irrekke
har derfor en interessant utvikling I
berette.Hva som en gang startet med I
ta SWISSAIR ute lØrdags ettermiddag har
nl utviklet seg til enkel te netter I
ta 9 -ni- av 15 overnattende fly ute.
Pluss at man i tillegg begynner I kjøre
pi med planlagt arbeide ............
Tar du den, 51 tar du den, og den, og den.

Dette var ikke meningen da saken ble
behandlet i gruppen,man er på ville
veier og strekker strikken hel t ut.
Man ml imidlertid være varsom 51 ikke
taket glipper og man fir seg en for-
midabel smekk over egne hender.

Hva med et forrykende uvær i denne
forbindelse,vil det si at 9 av 15
fly ikke blir ferdige.... samtidig
som hele problematikken danner et lite
flatterende bilde av Hr.Carlzons nye
drive om selskapets fortreffelighet.

Vi anerkjenner selvfølgelig at det er
full t lovlig I ta slike checker ute
men plpeker naturliçvis at det er
lettere og overse en feil ute i mØrke
enn i en opplyst hangar, samt at forhol-
dene idag ikke er lagt tilrette for slik
utstrakt jobbing ute... for Eornebu er
i denne sammenheng I betrak te som base
eller er den ikke.......

En i uteseksjonen.

¡i

Fra dagsorden (som forøvrig besto
av 18 punkter) kan nevnes at de 5 k
"Delegates Reports" tok bortimot
en dag A gjennomgl, og det viser seg
at det rundt om tildels er store
problemer både internt i selskapene
og overfor de nasjonale luftfarts-
myndigheter. I flere land vil CAA
innføre 5 k "approval for Mainten-
ance", dvs. overlate kontroll og
ansvar til de enkelte selskaper,
noe vi pA det sterkeste motarbeider.

Ellers var det enighet om hvordan
vi skulle opptre i forbindelse med
bombevarsler etc. - i forbindelse
med terrorhandlinger som f .eks. ned-
skytingen av den syd-koreanske
jumoen o. l.

Det viktigste vedtaket på denne
konferansen kan vise seg A bli det
hvor man nedsatte en felles arbeids-
gruppe for A ta seg av endringsfor-
slagene til Annex I (flytekniske
sertifikater), en sak som skal opp
i ICAO PELTP 13 (Personnel and Lic-
ensing Training Panel) til hØsten.
Gjennom AEI har vi i flere Ir gjort
anstrengelser for A få med et prakt-
iserende, flyteknisk medlem i dette
pane let , men uten hell. Med denne
nyskapningen tror vi at vi kan komme
dette målet adskillig nærmere, dess-
uten er det viktig A ha felles opp-
fatning om hva som bør bli den nye
norm, blandt aIle AEI' 5 medlemmer,
og å fA disse synspunktene frem til
de rette kanaler, og òet mener vi å
kunne.oppnA selv uten et slikt
medlemsskap som vi anmoder om.

Denne arbedisgruppen (AEI Technical
Panel) viI bestå av et medlem fra
Scandinavia, et fra UK (England),
et fra India og to medlemmer fra
Australia (som har 1900 autoriserte
medlemmer i en forening) - i til-
legg kommer en observatør fra Hellas

. k'

I~

Fra venstre: Throndsen (Norge), Samiotis (Hellas) og
Kambourakis (Hellas).

SIDE 5
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Fra venstre: Nottingham, sekretær i AEI, Newmann,
formann t AEI og Leadbetter, kasserer.

Aircraft Engineers lntrenational,
som NFO er medlem av, holdt iår sin
9. Annual Conference, og denne g~ng
var det NFO som hadde gleden av a
være vertskap.
Konferansen pågikk over 4 dager,
hvorav siste dag (søndag) hoved-
saklig var avsatt til sight-seeing
og avslutning. For u-innvidde kan
nevnes at denne årlige konferanse,
hvor autoriserte flyteknikere kan
møtes og drØfte felles problemer,
har en klart faglig vinkling, hvor
sertifiseringsspørsmål av aIle
slag blir diskutert, o~ hvor man
sØker å oppnå internas)onal aner-
kjennelse og der1gjennom en viss
innflytelse i de organer som
trekker opp retningslinjene f~r de
fremtidige ettersyns- og vedlike-
holdssystemer for fly, deriblandt
sertifisering av flyteknikere m. v.
(ICAO) .

S mE 4

Problemet for oss flyteknikere er
at i mange land er de autoriserte
oppslukt av store, sentrale organ-
isasjoner, som fØlgelig ikke er
særlig interessert i å tale slike
små gruppers sak over for nasjonale
og internasjonale autoriteter.
Oerved har vi igjennom AEI vanske
ligheter med å få kontakt med de
vi viI nå, nemlig de autoriserte,
i denne oppbygningsfasen AEl befin-
ner seg i nå. Hi ttil har vi all tid .
fra lCAO' s side bli tt møtt med at
vi var for små og representerte for
få land til å få en offisiell aner-
kjennelse og dermed den plass vi
mener å ha krav på som en av de få
yrkesgrupper som er nevnt i ICAO
Annex I som skal ha sertifikater
for å kunne utfØre de sikkerhets-
messige oppgaver som flyvedlik.e-
hold- og ettersyn vi tterlig er.

iL:~~~~~~~o~~~~~~~~i;~ ~:~Ok~~~ ~~~~~~~~~~~~:~~~:J
I kjølvannet av det nye SAS har
det oppstAtt en rekke "nye" be-
greper og utrykk. Oisse skal i
fØlge ekspertene bidra til ett
eller annet som bedriften og de
ansatte kan nyte godt av i frem-
tiden. Nu da al t gAr meget bedre
som det ~eter, skal det for eks-
empel ikke snakkes om problemer.
I dagens filologisk avanserte .
verden skal det kommuniseres pa
et gjensidig plan for A lØse opp-
gaver.
Andre ord som er populære er:
"EntrepenØranda", "Kreativitet",
"Optisk resultat", "Strokes",
"Produktivitet", mfl.
Hvilket forhold har så den enkel te
ansatte til disse uttrykkene?
Er det slik at disse flotte ordene
bare bidrar til å Øke forvirringen
eller letter de forståelsen for
det som det blir snakket om? Er
det for eksempel sikkert at en ved
å bruke "adekvate synonymer" unngår
misforståelser?
Har vår lille verden i SAS bli tt

oo~co~ccccccc ~Q co CQ CC C cc c ceccoccc~ ccccccccccccccccccc

så komplisert at det har oppståt:
et akutt behov for filologer,
psykologer og andre eksperter fo~
A forklare de ansatte hva ledelse~
Ønsker?
Etter min mening har det blitt
skapt et marked for aIle disse
ekspertene for å bØte på de feil
som har blitt gjort tidligere, 0;
for å hjelpe "oss" opp og inn i
fremtiden. Oette er selvfølgelig
bra, men jeg håper alikevel at e~
spade stadig er en spade og ikke
net redskap til forflytting av jcrd".

Og hvordan "går det med det "sunDe
bondevettet"? Oet forsvant vel med
råd og utvalg i demokratiets nav~?
Siste skudd på stammen er kul tur.
Oet gir grunn til ettertanke når
en får hØre at kul turen har komme~
til oss ~ Som om vi nå har kommet
fra det ytterste mØrke og hednin;-
dom og inn i den si viliserte bedrift
verden. Var det noen som sa
"Rulturkuke"?

H .S.

fr
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I F( INDELSE M~ AT INFO SIST GANG KOM lET NYTT FORMAT

HAR Vi FATT FORSKJELLI GE REAKSJONER pA DETTE,

NOEN UTT ALER SEG POS I T I VT OM FORMATET, OG SYNES DET

OK, ANDRE IGJEN ER KRITISKE TIL AT Vi FORLOT A-4 OG

VIL GJERNE HA TILBAKE DET.

DERFOR KJÆRE LESERE HAR Vi LAGET EN SVARKUPONG SOM Vi

BER DERE FYLLE UT OG SENDE TI L INFO-REDAKSJONEN.

FR I STEN FOR I NNSENDELSE ER SATT T I L is SEPTEMBER.

A dog named Sex

(Written by a Norwegian)

For protection, my rather got me a Germ Shepherd dog.
Yen he found out I vas Noregian, da dog bit me. He vas a
vondertul vatch dog. Vun night vbile I vas bein held up by
a robber, de dog vatched.

Vi i REDAKSJONSKOMITE~N VIL sA SØRGE FOR AT INFO NR.3

sA BLI R UTGITT i DET FORMAT SOM LESERNE SELV ØNSKER.

Most people who hav dogs call dem Rover or Spot. I called

11 dog "SEX". As I later roun. out, Sex is an embarassin
nam, Vun day I took Sex ror a va. and he ran away fran me.
I spent hours looking ror da dog. A cop cam ooær and asked
me, ''Wat are you doing in the alley at 4 in the morning?" I
replied, "Looking ror Sex". My cue comes up Thuriday.

Vun day I vent to city Hall to get a dog licenie, and told the
clerk, i vould like a license ror Sex." He said, "1 would like
one too." So I said, "But die is a dog." He said, "i don't
car. how she looks, "So I said, "You don't understand: I've
had Sex since I vas two years old." He said, "You must have been
a very strong baby."

i told him dat vhen my vife and I separated, ve vent to cour
to right ror custod or da dog. I said, "Your Honor, i had Sex
before i vas married." And he said, "Me too."

f

Den i told him dat after i got maried, Sex left me, he said,
"Me too." Vhen I told him dat VU time i had Sex on TV, he said,
"Show Orf!" I told him it vas a contest. He said, "You should
have sold tickets."

I also told da judge about da time vhen my vUe an I vere on
our honeymoon and ve took along da dog. I told da clerk dat i
vanted a room to sleep in and anodder room for Sex. Da clerk
said dat every room in da motel vas for Sex.

II

Den, i said, "You don't understand, Sex keeps me avake at
night," And da clerk said, "Me too."

I
.

i $,
m

~' l ~ -=- - 1
'~.. '1 WI l

i give up!
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SETT KRYSS: Vi får vel gjøre et nytt forsØk på
å tilfredsstille redaktørens behov
for innlegg.

JEG SYNES AT INFO SKAL KOMME UT I A-4 FORMAT c=
Her i vest er også sommeren kommet
for full t, og det er skjØnt. Det
gjør en noe lettere til sinns om
det er mye å gjøre hjemme og på
jobb.JEG SYNES AT - INFO SKAL KOMME UT I A-S FORMAT c:

NAVN.... l' I. I. I.... I. I.. I.. I. i' .Avn/sTED,. i.... I.....

Ved Tekn. avd. er det travel t som
vanlig. HØsten og vinteren har gått
med til forberedelser for B-767.
I alt har 30 mann gått på kurs og
vært hos Boeing i Seattle for simu-
latortrening og testing for LV.
Halvparten var også en tur i Canada
hos Pasific Western for familiser -
ing og jobbtrening. Noen i Vancouver
og noen i Callgory. I al t var vi
borte i 4 uker. Eneste bakdelen med
turen var at det var vinter over
der også, ellers var det en fin tur
spesiel tetter testingen for LV var
ferdig. 4 timers samenhengende
opphold i simulatoren under testen
var hardt og krevende. De som ikke
fikk jobbtrening i Canada fikk den
på Sola ved flyets ankomst. Det er
en uke som man sen t vi 1 9 lemme, an
mange årsaker.

SEND KUPONGEN TIL INFO-REDAKSJONEN vi T.TVETEN OSLTS-E

ELLER PR. POS-T T I L BOKS 60, 133~ FORNEBU

~,."". ...........~. ......"'.-.. ."'-. . Ellers går denne sommeren også,
uten at det blir noen skikk på
våre etterlengtede "brush-up"-
kurs pga. dårlig planlegging i
visse avdelinger. Et F-28 kurs med
få mann ble isteden presset inn,
samt et lite brush up kurs på
B-737 i GOT. I aug./sept. starter
et nytt B-767 kurs på Sola.
Nå bØr de rette instanser sette
seg ned å få gjennomarbeidet et
program for brush up kurs for
årene fremover. Denne gang en
trodde vi ærlig talt på det som
ble lovet ifjor hØst, men nå er
strikken tØyd til bristepunktet.

Ryktene sier ellers at Busy Bee
har tenkt å kjØpe flere F-27, og
det må jo bety at inspeksjons av-
delingen må utvides for å Klare
arbeidsmengden. Utvidet hangar
plass trengs også spesiel t med
tanke på B-767 inspeksjon.
Nå har vår fØrste B-767 vært i
drift i ca.2 mndr. og aIle er for-_

nøyd hi ttil, så vidt jeg vet.
Endel mindre tekniske feil har det
vært, men ingen av alvorlig karak-
ter. Det største problemet er vel
å få overbevist enkelte høyt på
strå at også dette flyet krever
liggetid for å få unnagjort tekn.
service etc. som står i forhold
til størrelsen. Det er å tro på
julenissen dersom en tror at en
flytekniker på jobb av gangen er
tilstrekkelig for å holde stor-
fuglen i lufta til rett tid. Noen
Korte nattetimer lØper fort avsted.

At B-767 er drivstoffvennlig i
forhold til andre fly viser dette
eks. fra en 2 timers tur fra Ar-
landa til London, hvor vi sammen-
likner med en A-300. Vi tok av med
ca. ett min.diff., og dette var det
same ved ankomst, vi gikk i fl.370
mens de gikk i fl. 310. Vårt forbruk
var 8500 kg mens Airbussen brukte
12500 kg. De hadde ca.35 pax mer
enn oss.

Når en tenker tilbake på kurstiden
på B-767 som var 4 mndr. teori og
I mnd. i USA, så er det godt å vite
at en er ferdig. Hvis en ser på hva
som ble lest på fri tiden, ca. 3 t.
pro dag i 4 mndr. blir det ca.350t,
viI en forstå hva som ligger bak et
slikt sertifikat. Desverre var det
noen som ikke besto eksamen, disse
måtte en tur til Luton i England
for ny testrunde. Videre må jo de
fleste av oss reise endel til STO
for å få den nØdvendige praksis
for å få beholde sertifikatet.
Al t i al t kreves det mye av den
enkel te og dennes familie.

Derfor en Ii ten historie på slutten,
det er om den unge flymekanikeren
som gjerne ville ta ut sertifikat.
Han var sammen med) ei jente, men
det Var vanskelige tider for det
ble mye lesing. Det skulle bli bed-
re siden, de ble gift og fikk barn.
Kona måtte hysje på ungene for enten
sov far eller han leste til nytt
sertifikat. Tiden den går og barne-
barna Kommer til og er på besøk.
Bestemor hysjer igjen, bestefar
leser til nytt sertifikat og trenger
ro!
God sommer! J .K.L.
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Det som har opptatt NFO's sentrale
organer, Sentralstyret og Tariff-
komi te - i vårperioden er revis jons-
forhandlingene på tariffavtalen og
hovedavtalespørsmå let.

Hva det endelige resul tatet ble antas
A være kjent, men jeg finner allikevel
grunn til A gi ytterligere kornen-
tarer vedrØrende forhandlingene gene-
relt og hovedavtalespørsmålet spesielt

NFO's tariffkrav var godt forberdet
gjennom Tariffkomi teén og Sentral-
styret bifallt uten større diskusjon
disse forslag. Man hadde mange ele-
menter A velge mellom, men ante
ganske tidlig at med NAF var det ikke
mye A hente. Det ene oppgjøret etter
det andre gikk utenom det vanlige
hurtig til mekling, dette fikk også
vi erfare ved forhandlingsstart.
Det var i grove trekk "nei" over hele
.linja. Allt var avhengig av hvordan
"jern~oppgjøret" gikk. NFO. brøt for-
handlingene og med den modellen NAF
legger opp til her mA vi basere oss
på harde tak ogsA i fremtiden.

Som hovedsaki hele oppgjøret lå
NFO.s Hovedavtale, oppsagt av NAF pA
grunn av at NFO i en beklagelig
periode sto tilsluttet PRIFO.

I prinsipp var det her snakk om at
NAP ikke ville gi oss en komplett og
fullverdig avtale slik vi hadd~i ~aSt

frem til da. Det var samarbeidsdelen
som her var det store stridsspørsmAlet
hvilket YS også i sin tid fikk erfare
da de forhandlet i sare ærend.
på dette spørsmålet var NFO kompro.
missløs og faren for streik var klar.
Igjen var det en styrke A vite at
he Ie NFO sto klar til karp på dette
vi tale punkt.
Etter brudd i mekling og besØk hos
Retterdal ble mekling gjennopptatt
med beskjed fra StatsrAden at ingen
streik skulle settes iverk før vi
igjen hadde besØkt hans kontor.
sAvidt vi tes er det at partene blir
innkallt til Statsråden TO ganger en
meget sjelden praksis.

Resultatet av hele opplegget ble at
når motparten erfarte at vi ikke
firte "fern på tolv", men sto på, at
NFO fikk en ny og fullgod Hovedavtale

med en samarbeidsdel som etter min
oppfattning er vesentlig bedre en YS
sin. Enkel te indi vider som har på-
stAtt at vi ikke ville få noen Hoved-
avtale og returnere til PRIFO. skulle
være ettertrykkelig satt på plass.

Oppgjøret er over og en forhåpentlig
vis varmere årstid stAr for dØren.

GOD SOMMR

Erik Throndsen
S I DE 3
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Kjære lesere

Ja, så er det sommer igjen da,
i hvertfall på kalenderen og fer ie-
lis ta. Hva været angår så er det
vel ingen av våre landsdeler som
til nå har hatt det store og sta-
blie sommer vær. Men vår vane tro,
vi venter og håper i det lengste
fØr vi sier at dette er siste
ferien i dette landet. Neste
sommer er det like gaIt igjenn,
vi har liksom "tro på den Norske
sommer 

II .

For min egen del er det meste av
ferien over, i strikkejakke og
regntøy, selv om jeg ikke har vært
nord for Mjøsa.

Som dere ser utgir vi også dette nr.
i A-5 format, men om vi skal fort-
sette med det blir opp til dere.
på midt-siden finner dere en kupong
som vi viI at dere skal fylle ut og
sende tilbake til redaksjonen.
Vi Ønsker at dere lesere skal av-
gjøre hvilket format INFO skal ha
i fremtiden.

Til de av dere som enda har ferie
til gode ønsker jeg en god sådan,
og ellers en God sommer til aIle.

red.

( 1 r

"" =

C-130 under avgang med Jato-fiasker.

Hi idet er tatt under Fiystevnet på

Gardermoen 16 juni

Q
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