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AKSJONER OG STREIKERETT.

Norske SAS-Flygeres Forening
har et blad" som kailes INTERN,
Der er det "høyt. under taket.
I et meget følelsesladet inn-
legg fra I, Hammersmark FS DC-lO,
må jeg tillate meg å sakse en
del ting. Innlegget er skrevet
like etter gå sakte-aksjonen i
NFO, og det er så gjennomsyret
av en viss hOldning, at hele
artikkelen burde vel ha vært
trykket hos oss også, men av
plasshensyn viI det bli bare
bruddstykker:

-Man er solidarisk overfor sine
egne egoistiske og smålige krav
uten å være villig til å innse
at man saboterer og undergraver
sine egne og .andres ~rbeidsplas-
ser. Er man solidarisk bør man
vise det overfor sin arbeids-
giver og sine kolleger ved å
vise måtehold i sin kravmental-
i tet, og ikke aks jonere, ____
----- Jeg viI kalle det sabo-
tasje og illojal opptreden av
en Ii ten gruppe ledet av noen
få maktsyke fagforeningspamper
som misforstår si tt' eget beste.
To A-4 sider med søl tilsvarende
overstående har Hr, Hammersmark
prestert. Jeg kan ikke i min
villeste fantasi tro at dette
er representativt for NSF.

Heldigvis er redaksjonen blitt
tilsendt også påfølgende ut-
gave av INTERN.

FORMANNEN HAR ORDET

W. Wilhelmsèn har heldigvis tatt
. tii motmæle og skrevet noen be-
vingede ord som en også bør ta
med før en trekker vidt-trekk-
ende sluttninger an~ flyger-
standen i SAS.

Etter avholdt Representanskapsmøte ble det
begrensede ,men positive endringersentralt.

En av NFOs nestorer, Svein Hansen SAS EVEOM
tiltrådte Sentralstyrets sekretariat som
teknisk sekretær,
Han skal i hovedsak sammen med formannen ta
seg av kontakten med LV(sertifikatspørsmål)
forhold vis a vis myndigheter generellt i
utdanningsspørsmål, Aci og ieAO.

-- Å kalle en lovlig konflikt
for sabotasje ledet av makt-
syke fagforeningspamper, er
temmelig drøy kost. Du virker
å ha lett for å be andre om
måtehold i sine krav, men sett
deg ned og les gjennom den kol-
lektivavtale som dekker ditt
forhold til SAS, og da spørs
det om du ikke er glad for det
som "fagforeningspampene" i de
siste 40 år har klart å bringe
frem av tilstander for sine med-
lemmer, en av hvilke du (omsider)
ble. ------__

For ikke å oppnå for mye SAS-dominans ble
Arvid Rosenberg BUOSL valgt til å erstatte
Morten Arnesen som organisasjonssekretzr,

Frs min side synes jeg å registrere en svak
økende vilje til å påta seg sentrale tillits-
verv,Gjennom kursaktivitet og arbeid i det
kommende .år skal disse 'signaler forsterkes.

* * *** **** **********

Vi skriver for tiden Anno- 1986 og a v.' dettefølger en hoved Tatiffrevisjon, so~ .et av
vårens event yr. . . ~. ..
NFO har behandlet kravene internt på Tariff-
konferanse 15, og 16,feb. hvor aIle avdeling-
er gjorde sine syn kjent,
På det nåværende tidspunkt kan ikke kravene
kommenteres ,men det synes .klart at det også
denne gang en blir seige tak.

Med aIle medlemmenes støtte og NFOi samlede
erfarings- og kompetanse"ivå entrer vi arena-
en med nøkterne holdninger til ~ forhand-
linger.

Dette siste kunne jeg ikke ha
skrevet bedre s jøl.
Jeg føler meg sikker på at de
som er spesielt interesserte
kan få en kopi av he Ie artik-
kelen til Hr, Hammersmark og
eventuell t tilsvar ved å hen-
vende seg til Norske SAS-Fly-
geres Forening,

red
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INFO Nr. 1. ?

Hvor er INFO Nr,l.?
Det forefinnes ikke.
Det ble aldri laget.
Ikke i 1986.
Årsak:
Usedvanlig Ii ten stofftilgang.
Det kan ikke være slik at en
skal klippe, klippe fra andre
for å absolutt få til et blad
i rett tid.
Det er fattet vedtak om en
kvartalsvis utgivelse av
medlemsbladet. Stol ikke på
at redaktøren får inn nok stoff.
Produser sjøl.

red

INFO viI denne gang en bære
preg av en hendelse som ligger
litt tilbake i tid. Nemlig den
etterhvert så berømte eller
utskjellte gå-sakte aksjonen
i SAS ved juletider, At det nå
er gått så lenge siden, viI
vel gjøre sitt til at en del
sår er leget, og det kan muli-
gens bare rippe opp i ting at
det her kommer på trykk,
Det er skåret ned med hard
hånd på alt stoffet som kom inn
til redaks jonen angående denne
konflikten, og det hadde vært
mulig å skrive to blad bare om
den. så lenge det ikke har
vært annet enn det te å fylle
bladet med, har det altså dratt
ut i tid før stoffet er kommet
på trykk.

red

4.

'ER INFO J(O/1IiN?

REDAKSJONSKOMITE INFO

R . Dybwad
J. Starholm
G. Hoel
B,Nordli
A.Rosenberg
B . Hansen

form.
medl,

SAFE
SAS
FOF
STERL.
SAFE
Widerøe

Stoff som trykkes i bladet
trenger ikke'være foreningens
offisielle syn.

Den 19. desember ble vi så innkalt
til Rettedal, uten at det her fremkom
nye elementer av verdi.

Denne dato var også lønningsdag, og
SAS had de nedlagt en kjempejobb i
løpet av siste natt for å kunne gjen-
omføre lønnstrekk for den resterende
del av desember, en periode hvor ingen
visste om det ville bli konflikt eller
ikke.
Av medlemmene ble dette oppfattet som
ren provokasjon, og resultatet var en
spontan sit-down aksjon, hvoretter
selskapet slo retrett og lovte full
tilbakebetaling innen 48 timer.

Utover kvelden var det uformelle
samtaler igang med bedriften, og
mulighetene for en løsning kunne
være innen rekkevidde.
Samtidig kom det teleks fra linje-
stasjonene i Nord-Norge med forslag
om å forsøke å kjøre med normalt
tempo frem til julaftens siste flight
for på denne måte å hjelpe publikum
hjem til jul - et slikt tiltak ble
ansett for både nødvendig og good-
will skapende.

/~..~.r
Styret sluttet seg enstemmig til
forslaget, unntatt Paulsen som satt
i samtaler med bedriften på dette
tidspunkt.
Nyhetene om dette slo ned som en
bombe i radioens kveldsnyheter,
hvoretter bedriften følte seg
snytt, og straks avbrøt de ufor-
melle samtalene.

Vi har ennå ikke skjønt hvorfor be-
driften reagerte på at vi på denne
måte gjenopptok arbeidet, dette
burde jo absolutt være i bedriftens
interesse dersom man overhode bryr
seg om sine kunder.

Det er en rar verden vi lever i.

Art. fort setter neste nr.

(Innlegget er noe forkortet- red.)

Jæ BEGR./PEIi'£ IKKE, .,
1WeE.. 'OEM HIlfl DOSIA
OV£R.$KiJV'DET hlW ZlE.
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LokalforhandlinRer OR konflikt mellom
SAS OR NFO avd. SAS 1985/86.

Jeg skal med dette forsøke å gi en
relativt kortfattet oversikt over den
situasjon som vi aIle har vært i gjen-
om, sett fra vår side.

Før vi satte oss til forhandlingsbordet
den 10. desember 1985 hadde avdelingen
aktivt deltatt i møter og seminarer
med sikte på å legge om driften ved
OSLTS til en enda mer rasjonell og
strømlinjeformet drift, end a Oslo-
basen på forhånd var den langt over-
legne og beste driftsorganisasjonen
innen teknisk.
Vår andel av de millionbesparelser
som det her ble lagt opp til skulle
vi .oppnå gjennom et nytt og mer rett-
ferdig lønnssystem - trodde vi.

Et gjennomarbeidet og vel preparert
for slag , basert på den nye organisa-
sjonen, ble oversendt bedriften alle-
rede i september måned, ingenting
skulle være ukjent for mot parten når
det ble dags å sette seg til forhand-
lingsbordet.
Innen de lokale forhandlinger tok til,
inngikk NFO en avdelingsavtale, den
s k TS-avtalen, som et ledd i en plan
for å rydde bordet for uløste små-
problemer, oppsamlet over en årrekke.
Denne ble underskrevet av begge parter
den 18. oktober 1985.

Med bakgrunn i vår store fleksibili-
tet og effektivitet, selskapets ut-
talte policy om "lønn etter fortjen-
este" og "nøjda medarbetare er den
beste ressurs inom et företag", var
vi så enfoldig å tro at mulighetene
for å komme frem til enighet var gode.

Første møte med bedriften brakte oss
fort ned på jorden igjen, vårt for slag
til nytt lønnssystem var ikke ofret
en tanke, ingen nytenkning her i gården
takk:
Neste forhandlingsdag fremmet bedriften
sitt forslag til lønnsjustering, og
man gay uttrykk for at man med dette
grov dypr i sekken.
Under forberedelsene hadde vi lagt
våre forslag inn på data, og kjøring
av bedriftens tilbud viste straks at
aIle inspektører unntatt de på det 10.
lønnstrinn, ville gå ned i lønn ~

Vi matet inn minimum tillegg for at
ingen inspektører skulle gå ned i
lønn, lag de plansjer og tabeller

2 Lf.

som vi kopierte opp og leverte vår
mot part .
Dette avstedkom visst noe besvær hos
den andre forhandlingsdelegasjon, det
varte og rakk før problemene kunne
avklares.
I mellomtiden hadde vi besøk av tekn.
sjef på foreningskontoret, og han ble
orientert om varianter og konsekvenser
etter hvilke modeller man valgte, uten
at dette avstedkom mer realistiske
holdninger hos vår motpart.
Problemet viste seg nemlig å ligge i
topplønnsbildet til inspektøren _
her had de bedriften på forhånd satt
en grense, basert på lønnsforholdene
til andre grupper i andre avdelinger,
f .eks. ingeniører ved TK-avdelingene.
At vi påberopte oss sammenligning med
inspektører i andre selskaper, var en
helt feil problemstilling ble vi for-
talt.
Altså var det ikke mulig, pga interne
lønnsforhold, at landets desidert
største flyselskap kunne tilby sine
autoriserte inspektører samme eller
tilsvarende lønn som i f .eks. Braathen
og Widerøe :

Siste forhandlin~sdag var avdelings-
styret samlet på Park Royal, og for-
handlingsutvalgets siste krav ble her
vurdert i laveste laget.
Dette avstedkom ingen problemer da
bedriften ikke var interessert i å
akseptere noe i retning av vårt siste
utspill, og konflikten var dermed et
faktum.

Før dette hadde vi også opplevd at SAS'
toppsjefer fra Sverige troppet opp,
øyensynlig for å påse at bedriften
hold t seg på den smale sti.
Vi har meget vanskelig for å aksep-
tere "svenske tilstander" og "svensk
forhandlingsskikk" i våre lokale,
regionale lønnsforhandlinger :
Den pre sse- og mediafokusering som nå
ble NFO avd SAS til del var helt over-
veldende og er vel kjent av de fleste.
Jeg tror at vi fikk frem den saklige
informasjon som skulle til for å få
forståelse om hva det he Ie dreide seg
om.
Vi fikk også frem informasjon om SAS'
bevisste krisemaksimering ved å la
ferdigstilte fly stå uvirksomme på
bakken under påskudd av "crewmangel".

ARBEIDSGIVERNE.

Jeg viI først bemerke at det
skal ut tales med trykk på G.
G' n skal ikke ut tales som J.

Hvordan er vårt forhold til de
herrer i Kr.Augustgt?

Dette skrives F0R årets tariff-
forhandlinger er over.

Etter å ha vært med i forhand-
linger i mange år, synes jeg
det nå er en fornøyelse å være
tilstede. Ikke det at de fører
en linje som gir oss mere kjøtt
på beina. Ikke mere penger.
Ikke flere godiser.
Men.
Tonen.
Atmosfæren.
Lyden.
Det er mere trivsel nå. En
opplever rolig og saklig argu-
men tas jon og uenighet.

Særlig det siste,
Men som sagt, det er uenighet
på en annen måte enn det var
tidligere.
Er vi nå endelig akseptert som
foreningen for den autoriserte
flytekniker? Er vi ikke lenger
å oppfatte som et blaff i tiden?

Er de konservative av de konserv-
ative kommet til det vi har ment
i mange år?

Må det forsette!!!

red.
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FORARBEIDE TIL TARIFFOPPGJ0RET,

Refera t fra tariffkonferanse i
Oslo,

Forsamlingen, som besto av et
anseelig utvalg av tillitsvalgte
iNFO hadde først et kort og
grei t sentralstyremøte hvor det
inngikk konstituering av sentral-
styret, valg av komi teer ete.
Deretter startet en grundig
gjennomgang av årets tariff-
forhandlinger. Tariff-komi teen
hadde lagt fram forslag til en-
dringer av eksisterende tariff-
avtale, De enkel te punkter ble
først summarisk gjennomgått,
deret ter ble det åpnet for en
grundig gjennomgang og diskus jon
av det enkelte punkt og endrings-
forslag både til Hovedavtalen
og del II Flyteknikeroverens-
komsten,
på forhånd hadde tariffkomiteen
innhentet juridisk vurdering av
enkel te problemer som kunne opp-
stå. Det te var særlig nødvendig
ved revis jon av Hovedavtalen.

Deltagerne var enige om at det
var fornuftig å bruke så mye tid
på forarbeidet til tariffopp-
9 jøret, Og det munnet og ut i
bred enighet om hvilke krav som
skulle fremmes.

I tillegg til dette ble det en
lang og inngående diskus jon an-
gående de erfaringer en hadde
notert seg i forbindelse med
"gå sakte" aksjoner i WF og SAS,

En ser fram til de lokale lønns-
forhandlinger i 1986,

Rolf Dybwad.

6.

NÄ HAH EN ARBEIDSGRUPPE VED rs KUMMET FREMr I L AT DE r 1
~ORHOLD TIL SUMMERPHOGRAMMET ER BEHOV FUR ~~ NYE MANN VED IS.
KRAFTIGE REAKSJUNER FHA TEKNIKERNE ER ARSAKEN TIL AT DENNE
GRUPPEN BEGYNTE SITT ARBEIDE. EH DET VIRKELIG NoDvENUIG A SA lIL
SLIKE SKRIll FOR A BLI HóRl. NFO HAR GJENNOM D~ SISrE
AR STADIG PAPEK r PERSUNALMANGEL VED TB. VI GAR EN EKS rREMT HARD
110 I MoTE DA SOMMENPNOGHAMMET BEGYNNER 1. RPRIL 08 3~ KVALI~ISERIE
FLYIEKNISKE PERSUNER IKKE SPRET1ER FR~M SOM TROLL AV ESKE.

~ORHULUET lIL PERSUNALAVDELINGEN KAN MAN 5KRIVË EN HEL BOK UM.
DENNE AVDEL I NGENS LITE POS I T I VE HULDN I NG OG M I N I MALE V I LJE T I L A LoSE
PROBU:.MEN loR KJENT HOS DE FLESTE, 1 RENi:RING HAN GJORI A'I DE I HAR
HOPEr Si:G UPP EN MENGDE ULbSTE SAKER GJENNUM ARENE. DETTE ER EN
~ORF~RDELIG SLI1SOM SITUASJON 08 EN MEDVIRKENDE ARSAK TIL
KUNFLIKTER AV DEN TYPEN VI NYLIG HAR V4R r GJENNOM. AVDi:LINGSLEDELSEN
UG N~U TOK I FJOR I NIl I A T I V T I L A UTARBE I DE i:N AVTALE SOM SKULLE
1~ SIKIE PA A LoSE NOEN AV 015SE SAKENE. DENNE UTRADISJONELLE
~R~M~ANGSMA1EN BLE GODKJENT AV lEKNISK SJEF OG RV REGIUNSJEF. MElODEN
VAR I IRaD MEn ANDRA VAGEN SOM SLAR FAST AT PR08LEMER SKRL LbSES'
I LINJEN. DET VISlE SEG FAKTISK ~l MANGE AV PRU8LEMENE 8LE
LoST VED HJELP AV Er SMIDIGERE OG MER FOR8TAELSESFULLr
FORHANDLINGSKL IMR. AVl ALEN BLE SI GN~HT UG EN REKKE ~NHK1ISKE
BPbRSMAL BLE MED DEirE HISTOHIE. VL FIKK OGSA Er rlLEbG FOR
DEl FJEHDE SERTIFIK~l~l. D~TTE GA GNISTEN llL PUSIllvl
SAMRRBEIDE I LINJEN OGSA NAN DET GJRLDT ANDRE liNG. SUM
F. EKS. EFFEKTIVISEHING, OMONGANISERING USV. D~l V~R PLu'rSLIG
GRUNNLAG FOR a BE FREMrID~N LYBEHE I MbTE.

ADAM VRR IKKE LENGE 1 PRRADIS. PERSONALAVDELINGEN VRR IKKE S~NE UM
a NEKTE AVTALEN EFFEKIUERT. GNUNNEN FOR DErTE VAN DEI FJEHDE
SERT I FI KRT TILEGGET. PEHSONALAVDELINGEN HEVDER AT DEl DE UG
IN8EN RNDRE SOM BEB1EMMER OVER PENGESEKKEN. DET VAR IvDLI8VIS
REVNENDE L IKEGYLDIG FUR D~NNE AVDELINGEN OM UEl 1 E RESULl ER1E
1 ~l DEN POS I i I VE UTV I KL I NGEN PA TS BLE REVET opp MED ROTEN.
VI FAR HAPE HOlEN VAR AV TYPEN LbVETANN. DEl ~R ALTID 1U PARlER
I ~r FURHULD UG VI BbR V4RE VILLIGE rIL A GR~NSKE O~S SELV
~OR UM MULIG A BieRR llL A BEDRE DEllE FUNHOLD~T. PERSUNRLAVDELINGEN
BbR GJoH~ lJ~-1 SAMM~. SlTU~SJUNt'N ER UHOLDl:AH! l

SUM UM IKKE DEllE VRN NOK BLE DEI SUM KJENT EN BI rTEN KONFLIKT SUM
~óLGE AV LUKALUPPGJbNEl -8~. ~ELSKAP~lS U~INE Mt'1 OD~R UNDER DENNE
KUNFLIKIEN HAR BArT DYPE SPUR HUS DE FLEaIE. DErrE VIL
SANSYNLIGVIS KUMME TIL UTRYKK I LANG liD FREMUV~H.

KONKLUSJONEN PA AL i DE r IE M& BL I HI RLLE PAR r ER ~oH AN~ r HENG~ SEG
FOR Ä BYGGE OPP NY TILITT UG GRUNNLRG FUR SAMAH~EID~. ~IbNALEH
FRR AVDELINGSLEUEREN ER FREMDELES PUSI rIVE Ub DEI EH EN bOD SIARI.
DETTE HJELPER DEN1MOT LIlE HVIS ANURE RVDELINGEH VENUER NYGGEN llL.
Mirr INNrRYKK ER RT DEN GENERELLE TRIVBEL BLANT FLyrEKNIKERNE
loR INNE I ~N BbLGEDAL SOM JEG IKKE KRN HU~K~ MAKEN T IL UG D~l VIL
V4RE EN KRrASTROFE HVIS UEl IKK~ SKRL V4R~ MULIG A KOM~i: PA
RETT KJbL IGJEN.

l:ST.
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HVA SKJER???????????????????
U~T ER NA 10 aN SI0~N JEG BLE ANSAll SUM LÄRLING PÄ IS~.JEG HAR
BEGAIT OEr V6GESrYKKE a TENKE TILBAKE GJENNOM 01SSE aH~NE. NOE
SOM GH M~G FRYSNING~R ~A RYGGEN. JEG HUSKER AT JEG BEGYNrE pa EN
AVOELING MEO GUUrRIVSEL UG E r GUDT MILJó. OET VAR SELVFoLGELIG
~ROBLEM~R OGSa O~NbANG M~N M I T TINT RYKK E R AT D I SS~ SUM HEGEL BLE
LOSr urEN AT FOR OYPE FoLELSER 8LE AKTIVISERT.

så er at ter en gang vårens
vakre eventyr over, Tariff-
oppg jøret denne gang var vel
omtrent like langvarig som det
bruker å være.
En mengde møter uten at det
skjer noe særlig bevegelse hos
noen av partene, Oe første
møtene. i Arbeidsgiverforeningen
gikk vel med til å presentere
krav og motkrav, og fra arbeids-
giversiden ble aIle våre krav
møtt med motkravet om å fjerne
dagseparagrafen.
Uansett hva vi snakket om og
prøvde å føre fornuftige argu-
menter for, så kom dette evind-
elige motkravet tilbake. Det så
ut som det hele var svært fast-
låst.
Det var det samme vi ble møt t
med da vi kom i mekling. Og i
tillegg var da J&M ferdig med
sin mekling og var kommet i
havn. Dette at J&M hadde fått
en avtale og at de har flytek-
nikere i sitt avtaleområde,
gjorde det vanskelig for mot-
parten å føre reelle forhand-
linger med oss, Dette var også
noe som riksmeklingsmannen
poengterte utallige ganger i
sine samtaler med oss. Person-
lig oppfattet jeg dette etter-.
hvert som hakk i plata. At vi
til slutt kom fram til enighet
skyldes etter min mening ikke
riksmeklingsmannen,. men at det
var tidsfrister som gjorde at
det ble bevegelse i forhand-
lingene.
At folk ute i samfunnet tror
det at vi har solgt dagsepara-
grafen, er nå så, Oet kan vel
være at de oppdager at så ikke
er skjedd, Et eventuell t salg
er nå flyttet over til lokal-
planet istedet for sentral t,

S~R MAN SEG HUNOr Pa IS IUHG ER DET EN GANSKE ANN~N "VERDEN" VI
L~VER I, FURHULUEI' MELLUM FLyrEKNIKEREN OG SAS HAR UTVIKLET SEG
i EN KAIAb1RU~AL RE1NING Ob JEG LURER PA HVOR DETTE SKAL ENOE. GODE
KULLEGH~R SoKER SEG WAG TIL ANDRE FLYSELSKAPER. MANGE ER OGSa UTi::
~'lER ~l H~Ll ANN~T ARBEID FURDI MISTRIVSELEN ER KUMMET SA LANGT AT
IKKE BARE LYbrEN Pa a GJóRE EN GUU INNSArS EB~EH UT MEN OGSa INTERESSEN
~OH SELVE AHB~IUEi. SlluASJONEN Ma VÄRE MEGEr SPESIELL UA OPP TIL
5 lEKNIKERE Pa SAMME SKIFl oNSKER a 8KIFTE BEl rE.

HWI HAR SKJloUU??
L-CH~CK M~KANIKEREN ¡"R JO EN GJENGANGER SOM VI MEO 'lùEN ER BLIT' VANI
TIL A SLASS Mor. EN SVIKT~NUE TILITT rIL SELSKRPEr BEbYNNER V~L MEV
UET r¡" SPbKELSE1 SOM VEU ~LERE ANLEUNI8ER HAR ~URSbKT A TVINGE SloG
Pa OSS I FORSKJ~LL1GE MuTAbJONER. INNTRYKKET U~ FLEST~ 81 rrER
IGJEN MEU ER AT UETT~ ER ET LEUU I EN ~RUSESS SOM GAR U1 ~a
A DEGRADERE FLYTEKNIKER~N UB HELsr S~ Ar HAN SMULDRER BU~I,
DENNE FORNEMMELSEN SIllER LHNGT INN~ HuS ~LYTEKNlkERN~ bUM IlL
MOrSETNING dNSKER EN HóYERE SrA rus MED BAKGRUNN I 81 r I ANSVAH
UG SIN KOM~ElANBE/KUNNbKAPER. HVURFOR ER UEl IKKE VILJ~ IlL A
SET rE S róRRE PRIS Pa DENNE YRKESGRUPPEN?

~N ANN~N 1ARENDE FHK10R EH UE SISTE aRS oKENDE ARBEIUSb~LA8TNING.
ARBEIDSMENGDEN HAR rlL rlUER LoPT LóPSK GlEN AT DET ER
1 I LSI H~KKELIG FULG r U~~ M~U NYANSE1TELSER. RESULTATEl ER EN
uFURbKRMME r 8ELAS rN ING ~A PERSUNELL SUM ARBEIUER HELKON r INUERLIG
SKI~T. VEllE bAR ~a lRlvSEL. MILJb. HELSE UG SIKKERHET~N LbS. FOR
n HOLDE TRA~IKKEN IGANG ~oL~H MAN SEG PRESSET TIL a bKE KVRNTITETEN
OG BENKE KVALI rE rEN PA ARBEIDEr SOM urFóRES. DET SKRIVES FLERE
H-l KUNSE~lER UG UET BLIR GITT U~TERE OG LENGHE TERMIN~R. MAN
GJoR TING MHN KANSKJE IKKE VILLE GJURT FóR OG FRUSrHASJUNEN oKER.
~RUBLEM~l BL1R FURboKl LoST VEU HJELP AV PLANLAG1 OVERT iv 08 INNLÄN
AV PEHSUNELL FHA HNDHE AVUELINGER. PRuDUKSJON BASERT Pa PLANLAGT (UNDERSTHEKESI
UVER lID BLANT SKIFTbaENUE PERSUNELL b~ES Pa AV MHNGE SOM RENE
~UR~RYTELSEN. TS PERSUN~LL LEGGER H~LLER IKKE SKJUL Pa RT DEI ER
BITT~Rl Ä AHB¡"IUE SKIFl NAR UAG'lDS~ERSON~LL RRB¡"IOEH CA 2 NEl'IER PÄ
VÄR AVUELING Ub HAR AV DErrE EN FURIJENEblE bDM rILsvAR~R EN MANEUS
SKIFl ILL~G FOR lS HNSHTTE.

22, 7.

Ser ikke for meg at villigheten
til salg er særlig større nå,
Som medlem av tariffkomiteen
er jeg av den oppfatning at
vi har fått en tariffavtale i
1986 som vi kan leve med i to
år framover.
Jeg kan alikevel se for meg
problemer. net ikke til å
legge skjul på at en del med-
lemmer heller ville ha tatt en
arbeidstidsforkorting fra 1/1-
1987, istedet for overgangs-
ordninger som gjør det mulig
på lokalplanet å utsette dette
til 31/04-88. Noen priori terer
fritid, og andre penger.
ViI ikke ta noe standpunkt i
denne sa ken her og nå. Oet er
det opp til lokalforeningene
å gjøre.
Fra 1/1-87 til 1/4-87, får vi
50% overtidskompensasjon for
2~ time i uka, Fra 1/4 til 1/7
får vi 75% og fra 1/7 til 31/3
1988 får vi 100% overtidskomp-
ensas jon for disse timene.
på dette tidspunkt skal aIle
ha arbeidstidsforkorting, Og
tariffavtalen gir ikke mulighet
til å forlenge avtalen.
I skri vende stund er avtalen
'ute til uravstemming, og aIle
får jo gjennom lesing av av-
talen gjøre seg opp en mening
om forhandlingskolegiet har
fått til en avtale som er lev-
elig i to år framover.

Rolf Dybwad
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ATT JAN JOHA~UESSO~:

RE FlYDISPO~ERI~G PÄ OSl-BGO-OSl U~DER "GO-SLOW" I ~ORGE. VI VISER

T I L AT SAS FORT I DEN KANSEllERER lANGT FlERE Fll GHTER ENN DET DENNE

AKSJONEN SKUllE MEDFõRE.VI VISER Tll DC-S OYKTF SOM NORMAL T BARE FlYR

OSL-BGO-OSl, NÄ STÄR SOM RES EVE PÄ ARN. VI HAR KO~STATERT AT DETTE

IKKE SKYlDES MANGEL PÄ PllOTER EllER CABINANSANSATTE, VI VLL GJôRE

DET SOM STÄR I VÄR MAKT, FOR AT OPERASJONEN PÄ DISSE RUTER SKAl KUNNE

BlI OPPRETTHOlDT .VI VLL DERFOR BE DEM BEKREFTE AT FORUTBESTEMT

SlIHGEPlAN SK102/315/316/321/322/9592 MED DC-B OYKTF SETTES OPP IGJEN

REISEBREV FRA KØLN (CGN).

En reise til Køln kan være så
.mangt. Den 2.desember 1985 åp-
net SAS en ny frakt-terminal
der nede. Dette som et ledd i
å komme seg bedre inn på mark-
edet på - kontinentet.
For de som ikke kjenner til
opplegget, flys det direkte fra
og til: OSL, GOT, STO, CPH oh LHR,
Ut fra CGN kjøres det med bil
(trailere) til 10-11 destina-
sjoner. Ruten OSL v.v. og GOT
v. v. opereres med FOF Electra,
resten med våre DC-9-33F,
Det satses på "priority" og
"door to door overnight" frakt.
Dette er etter mitt skjønn et
meget godt tilbud for en kunde,
ingen tvil om det.
Men skjul t i samme pakke ligger
også krav om høy regulari tet.
I motsatt fall kan vinninga
fort gå opp i spinninga.
Spørsmålet som naturlig tving-
er seg fram er på hvilken måte
kan teknisk avdeling bidra til
dette?
Ja, se det var visst ikke ofret
mange tankene før det he Ie satte
i gang. Forresten så skal jo
flyene bare fly.........!

8.

MED VIRKNING FRA TIRSDAG 14JANS6,

VENHllGST BEKREFT MOTTAGElSE AV DETTE TElEKS.

RGDS MORTEN ARNESEN FORMANN NORSK Fl YTEKN I KER ORGAN I SASJON AUD SAS.

HVILKEN LOV JANNE ?

Såvidt meg bekjennt ble tekn.
avd. koblet inn i denne proses-
sen først ca. en uke før opp-
start. Ja, man kan jo dra visse
paraleller til det etterhvert
så sagnomsuste COD-pros jektet,
Kansk j e de som sitter med br ik-
kene for den strategiske plan-
leggingen tror at tekn. avd.
kan få til mirakler?

I en artikkel i Aftenposten
referer Janne Carlson til en
lov man hadde brukt under vår
gå sakte aksjon, hvor man for-
står at til Bergen får en lov
til å kanselere, mens denne lov
ikke gir samme rett til kansel-
eringer på Nord-Norge.
Nå har ikke NFO a vd. SAS vært
klar over at en slik lov finnes,
Ber derfor om å få oversendt
et t eksemplar av nevnte lov.
Den viI kanskje kunne gi oss
en oppklaring på SAS sin for-
underlige kanseleringspoli tikk.
LovelIer ikke lov, vi synes
det er rart at SAS nektet å fly
på Bergen når vi:
i. Hadde crew.
2, Hadde klargjorte fly dispo-

nible,
3. Var garantert teknisk klar-

ering fra NFO.

Når "gammelgutta" kommer med
sine historier om den gangen de
reiste ut i verden med kulepenn
som eneste verktøy, virker det
utrolig, men kan oppleves den
dag i dag, i aIle fall nesten.!
Med aIle tenkelige og utenk-
elige avdelinger/departments
innen vår organisas jon, skul Ie
man ikke tro , som i dette til-
felle, at det hele kom som jul-
ekvelden på kjerringa, For meg
syntes det slik.

K.G.

?1.

:Carizon~-liifte

itn;~rgenserRe"~ /:. ..ot' . J r "'¿' ."~ . '..; .

Bergen havnet I under fiytek..
nlkernea akalon hesten 1983.

. - Hadde loven IIUatt det vU.
'.le vI Innslli fiere flyavgan..
. ger pl Nord.Norge enn pl
slreknlngen Bergen-Oslo.
del er nemllg den vI tjener'
penger pl. sa Calion.' . .
. Bom roslnen I pelan apply.
ele SAS'elelen at selekapet'
~~nJI~:kt.f ..f.~l '::lo~ ~:~

gen-Stockholm og Bergen-
Göleborg var el faklum,

lNGRI LØNNEBOT

16 fiyavganger dagllg, en ka.
paeltelseknlng pl trell pro'
eent og to nye fly av typen
MD-82 pl ruten Bergen-
Oslo var SAS.ejef Janne
CarllOne gave 111 bergenser.
ne da han matte byena lokale
lopper Innen nærtngeUv og
pollllkk IIredag.

Samlldlg beklaget Carbon
den vankeUge altuaelonen

I



NFO's EGNE I MEDIABILDET VED GA-SA~TEAKSJONEN, Tross den skrale tilstanden for
CGNOM startet hornmusikken opp
en time før de første flyene
var ventet på åpningsdagen.
Organisas jonens ledelse, med
Carlsson & Co. var på plass.
Men jeg sto der i "intet", gikk
tankene til våre slitere DC-9,
og hvordan sakene skulle gripes
an hvis de beh0vde ekstra pleie?
Jeg kom fort til at alternativ-
ene ikke var så mange. Og det
å gi maskinen en kjærlig klapp'
i stjerten, si: "snill gutt og
oppfør deg penttil du er til-
bake i Skandinavia", burde vel
hjelpe. Som alle vet er jo våre
gamle 9-ere ik~e av ~en lune~'
fulle typen, sa da sa........

Dette er ment som informasjon til de .av våre
som er ute i provinsen og ikke er lesere av
den objektive hovedstadspressen),
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Nå er forholdene blitt bedre,
men fortsatt står det mye igjen
før stasjonen fungerer normalt.
Det arbeidet fikk jeg ikke full-
ført. Uten opphOldstillatelse/
arbeidstilstand, og med beskjed
om ventetid på ytterligere )-4
uker, trussel om bot på 50.000
DM. og kanskje no en negative
notater i passet, var beslutt-
ningen meget enkel å ta. Det
ble og opprettet kontakt mel-
lorn myndighetene og div. avdel-
inger i SAS uten vellykket res-
ul ta t. Det ble med andre ord
en brå slutt på Køln-stasjoner-
ingen. og jeg er nå hjemme igjen.

Man kan jo reflektere over at
det skal ta 5-6 uker for å få
oPpholds/arbeidstilstand. De
som kjenner gangen fra f. eks.
Frankfurt vet vel at ambassaden
trenger ca. 14 dager. Når en
så kommer og melder sin ankomst
tar det kun få dager før en job-
ber 100% legal t.

Køln er nå bemannet med teknik-
ere fra CPH. Uansett spekula-
sjoner rundt dette, er konklu-
sjonen at både vi og svenskene
taper terreng i forhold til de
danske i SAS-samarbeidet, Noe
Som skYldes EF-medlemskapet,
AVløsergruppen, OSLOM, kan :
heller ikke tjene sin hensiktfUllt ut. .
Er det muligheter og vilje til
å få gjort noe med dette mon tro?

Fremmedrbeider i Køln:
Øyvind F. OSLOM.

sign.

SAS

20.
9



Braathens SAFE og Pan
American World Airways
har inngått en avte om
samarbeid vedrørende
ekspedering av Pan Am's
fly på Fornebu. Pan Am får
fra og med 27. april i år
igjen sin rute på Norge _
daglig til og fra London,
med forbindelse til Hel-
singfors i den ene enden og
til New York, Washington
D.C., Detroit, Miami, San
Francisco, Los Angeles og
Seattle i den andre.

Braathens SAFE insWle-
rer egne innsjekkings- .
skranker for Pan Am på
Fornebu, og skal ha all
ekspedering av Pan Am's
passasjerer, inklusive frakt
og bagasje. Braathens SA.
FE utsteder også biletter
for selskapet. Dessuten har
de to selskapene inngått en
teknisk avte som inne.
bærer at Braathens SAFE
har ansvar for teknisk et-
tersyn på Pan Am's fly. Av-
talens toWe omfang er på
ca. 5 miloner kroner årlig.

Hva kan vi så gjøre med for-
holdene? Styret iNFO avd, BU
forsøker å fange opp så mye som
,ul ig av dette, men uten med-
lemmenes hjelp, klarer vi det
ikke. Godkjennelse av valider-
inger etc, kan vi klare å få,
hvis disse foreligger, og etter-
hvert dukker de jo opp. Perso-
nellsituasjonen og brush-upkurs
maser vi på ved enhver anled-
ning, men svært lite skjer.
Nå sier man at alt skal bli så
mye bedre når vi får enhetsfiåte.
Men hvilken enhetsfiåte?

~nEWS!
Fra NFO. avd, Widerøe har vi fått
me.lding om nye medlemmer:

Jørund Kile
Sigurd Helsing
Heine Richardsen
Jan Aksel Svendsen
Nils Terjesen
Rolf Skindlo

Florø
Hammerfest
Bogø

"

Total t har nå NFO 59 medlemmer
i Widerøe.
Og til de nye: Hjertelig vel-
kommen i MFO.

aDD C DC DC C DaD a a D~ DC a a can aD a D ac D C

Kjell Henry Paulsen OSLTS-E
har .gått inn som fast represen-
tant til SAS Representantskap,
Den samme blir 2. suppl til SAS
Styre '.

DC DDDca D DaD a DC C a a D a a a D a a acca D a a

NFO mottok støtte-erklæring
fra Offshore Bedriftsklubbene
i SAS Service Partner avd.
Forus og Flesland, tilsluttet
Cat,ring Ansattes Forbund,
i forbindelse med gå-sakte
aks jonen'.

c c C IJ IJ IJ IJ D C C CD IJ IJ C C-C D II i: c IJ c an C C D n i: i:

Det som trenges er et kjempe-
løft for å bringe oss di t vi
bør være, både lønns og perso-
nellmessig. AIle snakker om
flygermangel, men det spørs
om det ikke er vel så stor man-
gel på flyteknikere her i lan-
det. Hvor skal disse nye hoder
komme fra?

J .K.L.

IC' ,

/9.
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+++++++++++.+++++++.+ .
BRAATNENS SAF-E +++. +++++-

+++++++
PERSONELLSITUESJONEN /
SERTIFIKATGODKJENNELSER.

Etter å ha iaktatt LV's og BU's
godkjennelse av utenlandske fly-
teknikersertifikater det siste
hal ve året, må en få lov til å
spørre hvor dette skal ende.
At LV 's ingeniører tolker lover
og regIer, er deres sak, men
hvor er den kr i tiske sans 

en ?
på oss virker det som om al t
det selskapene ber am, blir
bønnhørt, uanset t konsekvens.
Som en ingeniør en gang sa:
"Det er godt vedkommende i LV
en gang har jObbet hos oss, da
det gjør det så mye lettere å
få vårt syn gjennom".

Saken er den at i BU har det
over lang tid vært mangel på
fagarbeidere og autorisert per-
sone 11 ved Insp. avd. og ved
Line Service. Selskapet klarer
ikke å få fatt i nok personell
eller utdanne nok, før noen
slutter eller går over i andre
stillinger internt, Dette har
vært klart for ledelsen på
gul vet i lang tid, men det ser
ut til å svikte på stigen opp-
over.

I~ke kan en kjøre brush-up kurs
pa Sola eller gjøre særlig
andre. uregelmessigheter, før
det gar ut over produks jonen.
Vinterferien for de som går
skift, er en saga for seg selv,
Den hadde ingen dagtidsansa t t
funnet seg i. Man lever etter
hånd til munn metoden, Hånd-
teringen av lineskift med sta-
dige ombyt tinger av folk for å
kabalen til å gå opp, gir seg
utslag i misnøye, Folk ser seg
om etter andre og bedre betal te
jobber, Det er heller ikke van-
skelig å finne for den som vii,
Det te skjer mens flyparken bare
vokser og vokser, En blir fakt-
isk deprimert hver gang en hør-
er om problemene.

/8,

En har nå i flere år leid inn
folk utenfra (spes. fra England)
for å hjelpe til i Insp,avd.
for rekke over arbeidet. Det te
er meget motstrebende godtatt
på gol vet. Samtidig brukes over-
tid på kant med loven.

I det siste har en imidlertid
9 jort en ny vri på flisa for
å løse problemene. En leier inn
autoriserte og setter disse på
lineskift og utestasjoner. Her
skal de jobbe sel vstendig og
uten kontroll. Det er da LV
kommer inn i bildetog validerer
sertifikater til utenlandsk
personell som ikke har full
dekning i sine sertifikater på
den flytypen de skal jobbe på.
Riktignok dekker LV seg med at
det selskapets ansvar at disse
ikke utfører mere arbeide enn
det der dekning for i sertifik-
atet. Disse vage bestemmelser
viderefører så selskapets Kon-
trollavdeling. Men så lenge
disse folkene er satt opp på
Line-skift eller utestasjoner,
overtråkkes det te ofte. Hvem
følger så opp at dette over-
holdes? Ingen etter vår mening.
Vi tror LV har satt bukken til
å passe havresekken.

Når en så i tillegg får høre at
de samme bukker ivrer etter å
innføre "company licens" på
flytekniske sertifikater, må en
undres. Hvor er luftfartsmynd-
ighetene, og er dette deres pol-
i tikk? Vi bare spør. En vet jo
hva disse ingeniøre~ mener om
den såkalte "pilotcheck", Den
er jo så godt som fullkomnien,
og det er rette vei å gå, De
kan ikke forstå hvorfor en mek-
aniker viI nedverdige seg til
å utføre slikt mindreverdig
arbeide,

.. -
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The 747-400
by JUUAN MOXON
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With 412 pasngers on board, the
747-400 wi be capable of flying more
than 7,200 nautical miles-I ,00 more
than the 747.300. This means that
when the first aircraft enters service
with Northwest Airlines at the end of
1988. the airline will eaily be able to
fly nonstop from New York to Tokyo
without weight restricton.

Nonhwest has ordered ten 747-400's
and will use them exclusively on its
transPacific routes, shifting some of its
32 standard 747's to trans-Atlantic
services. Besides New York. Tokyo, the
-400 could also fly routes such as New
Y ork.Seoul and New Y ork.Shanghai.

The 747-400 represents a natural
progesion in the 747 family which

/ i.

began service life in 1969, with Pan Am.
Nonhwest's order brings Boeing's sales
of the type to 670 aircraft, covering the
747-100 and its long-range, shon-
fuselage variant, the SP; the increased

takeoff weight .200; the stretched upper
deck -300; and the -400.

In basic design the latest model is
substantially the same as the -300, with
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an identical fuselage, flght controls,

and wing section (as far as the wing-
tips). There are, however, three majór
differences. The wings are extended by
6 ft and have 6.ft-high winglets; an
all-digital two-man-crew flight deck is
substituted for the three-man, con-

ventionally-instrumented original, and
the iirèraft is offered with new en-
gines-the.Pràli & Whitney PW400,
-General . Eleciric CF6-80C2, or
ROlls-Roýce RB.211-524D4D. The
747-400 will ,also have capacity in iu
horizonta stabilizer for 3,00 gal of ex-
tra fuel, bringing capacity to over

56,500 US ga.
Other changes include use of new

aluminum alloys developed for the Boe-
ing 757 and 767, a change to carbOní~

brakes saving 1,800 lb in weight, and'å -
completely revamped interior providing
greater seating flexibility.

Extended wings
Boeing looked at several ways of in-

creasing the aspect ratio of the wing,

and hence its effciency. The simplest
option was to extend the wingspan by

15 ft, but this meant that the -400

would not fit a substantial number of
existing 747 hangars, and could also
present diffculties at loading ramps.

WÎnglets were therefore suggested, and
tested in Boeing's low-speed wind tun-
nel at Seiile. Winglets improve wing

effciency by reducing the vortex drag

cause when air at positive pressure
from below the wing flows span-wise

round the wingtip, meeting low-
pressure air at the top and rolling into

.a powerful vortex.
Taken together, the wingtip mod-

ifications increase wing effciency by
around three per cent. There is a
weight penalty, but this has been more
than offset by the introduction of the
new aluminum alloys in skins,
stringers, and lower and mid-upper
spar chords. These changes yield an

JUUAN MOXON is on the technica edtorial
staff of Flight Imemational. This anicle is
adapted from one which appe in the 23
November 1985 issue and the color sepa-
tions were furnised by that magne.
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SOM LITEN GUTT LÆRTE JEG EN SANG.

DEN STARTET åMTRENT SLIK:

I Amerika,
I Amerika,
Der er al t så veldig bra,
osv-------

MEN ----------

Maintenance managera neeed
"Pilots are a national labor pool-they'll

move around. Mechanics tend to be locl,"
Stephen said. The problems In finding
commuter maintenance personnel lend to
be due to a lack of talent in the local labor
pol because, he said, "you don't really
need an A&P." There Is a "critical short-
age" In qualified maintenance managers,
he said, In part due to the raiding of larger
carriers. The rapid movement of regionels
Into larger and more complex equipment
also has created a need for managers expe-
rinc with this new level of sophistictin,
a need that has not been met entirely.

But Stephen pointed out that automobile
mechanics make as much or more than
mechanics at many airlines, making the
auto industry a strong competitor for me-
chanic labor. This is a problem cited by
many others. General aviation mechanics
in general make far less than car mechan-
Ics, but that industry is held together in part
by mechanics who just love to worX on and
around airplanes. By the time a worker
ets to the ievel of a lar e airline however

that romantic atlachment fades an rea:
life considerations like pay and benefits
lake over.

There has been a decrease in the atlen-
tion paid by majors and nationals to train-
ing mechanics. The lasl A&P school oper-
ated by a large airline was operated by
Piedmont. It closed several years ago.
None has considered opening a schol,

Ballenger said. Some in the Industry be-
lieve there wil be a shortage in mechanics
due simply to the volume needed to meet
elevated safety levels and to feed expan-
sion and atlrition. Airlines may have to take
steps in the future, but for now most have
adopted a wait and see atiitude..Q
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Il-per-cent cut in the weight of the

wing, amounting to some 6,00 lb.
Boeing considered the use of the new
aluminum/lithium alloys in the wing,
but felt that they were not suffciently
developed at this point. When they are,
the company plans to use them in the
fuselage first.

Digitaillight deck
The Introduction of the CRT-

equipped digital flght deck means that
the 747-400 Wil be a two-pilot air-
plane, the monitoring duties of the

sideways-facing flght engineer being

taken over by on-board digital com-
puters. Boeing has no reserVations

about losing the flght engineer, and

does not offer the -400 in three-man

configuration. Myron Anton, director
of 747/767 marketing, says that airlines
were heavily canvassed before the
two-pilot decision was taken, and re-
members that the 767 was originally
offered with a three-man cockpit, be.
coming a two-pilot machine shortly af-
ter production began. For its par,

Northwest expects no diffculty with pi.
lots on the two-pilot cockpit. The new
aircraft purchas means it will be hir-
ing an extra 4,00 employees, each air-

craft added to its fleet requiring five
crews of two.

On the matter of certificating the
747-400, the Federal Aviation Admin-
istration says simply that Boeing "will

\,
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have to prove the aircraft is safe with a
two-rew cockpit". The -400 is no
more complex, it says, than the
McDonnell Douglas Super 80, and it
sees no reason why the certification
process should not he straightforward.

In any cas Boeing appears to have

taken a conservative line in the intro.
duction of CRT-based instrumentation,
preferrng to preserve commonality

with that in service on the 757 and
767, rather than opting for the newer

primary flight displays, in which the
electronic attitude director indicator

(EADI) is joined by mode anunciators
and vertical attitude and speed dis-
plays. The electronic engine indicator
and crew alerting system (EICAS) will,
however, need modification to show

data from four engines instead of two.

Engines
Northwest specified the Pratt &

Whitney PW4000 rated at 56,00 Ib
thrust for its -400's, maintaining the air-
line's preference for Pratt & Whitney
engines.

Initial versions of the PW400 will
bring fuel savings of around nine per
cent over the JT9D.7R4 which it super-
cedes. The engine incorporates much of
the technology developed for the

PW2037 now powering Boeing 757's
and will, says P&W, cost 25 per cent
less than the JT9D to maintain, mainly
hecause it has less than half the pans
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count of the older engine. Certification

of the PW400 is due next April, short-
ly after its 40-hr flght test program at
Seattle on board a Boeing 767.

Interior
Passngers flying the 747-400 will no-

tice that the interior arrangement is

different. The familiar tall sidewall pan.
els have heen redesigned, the over-
head stowage bins are larger, and the
lighting has heen revised. Boeing wil
also introduce a new, wireless, cabin
entertainment system, in which audio

(and later visual) signals are picked up
from floor-mounted transmitters,
greatly simplifying rearrangement of
the interior. The company has also
paid attention to cabin divider design.

Alternative galley and toilet positions
will he provided, and the toilets them.
selves have heen redesigned. The -400
interior wil also feature increase use
of composites and the latest fire resis-
tant material in the seats.

Design go-ahead for the 747.400 was
given in July. Fabrication of the first
aircratì hegins in mid-1986, leading to
rollout in January i 988 and certifica-
tion and deli very towards the end of
that year. Northwest wil have received
all ten aircratì by the mid-1990's.

Future versions of the 747-400 may
well incorporate higher-thrust engines,

giving the aircratì even greater range or
carring capacity. 1111~i
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TS-AVTALEN.

Hva er TS-avtalen?
For oss iNFO avd. SAS er den
velkjennt, men for de uinvidde
trengs kanskje en liten opp-
klaring. TS-avtalen er den
praktiske gjennomføringen av
"det nye SAS", Etter utallige
konfrontas joner med lA (per-
sonalavdelingen), og en stadig
større opphoping avuløste saker
og protokolltilførsler, begynte
forholdene å bli ulevelig.
Vi skrev derfor et brev til
Bache -Ma thisen, inneholdende
de konkrete sak~ne vi mente
måtte finne sin løsning. Vi ble
straks innkallt, og Bache-
Mathisen mente at dette var
typiske saker som det nye SAS
løser i "linjen". Som s'agt så
gjort, og vi kom til enighet
med vår avdelingssjef. 18.okt.
tegnet vi så en lokalavtale som
løste mange små saker som for
oss hadde ført til stadig større
iritasjon.
Avtalen hadde følgende punkter:

l~ Spørsmål vedr. tolking av avt.
2,Det fjerde sert.tillegg.
3, Forsikring ved terrorhandling.
4.Uniformer-flight mec.tjeneste.
5.De/anti-ice tillegg.
6,Tillegg ved ass. syke/uføre
7.Avspass. på linjestasjonene.
8, Kompensas jon ~or kurs,
9. Transport ved tjenestereiser.

10. Diett-forval tningsparagraf.
11. Etterutdannelse/brush-up
12. Regulering av denne avtale.

Vi følte som om en sten var tatt
av vårt bryst. At det nye SAS
virkelig hadde til hensikt å
gjennomføre i praksis, det som
var lovet i teorien,
Aldri har vel samarbeidet med
bedriften vært så bra, aldri
har vel produksjonen ved TS
vært høyere. Vi føl te vi hadde
innf lytelse pa vår egen arbeids-
si tuas jon, Vi ble hørt når vi
la fram forslag til løsninger
av problem, Vi var på ret t vei,

Ii

Stor var vår forundring da vi
på lønnsslippen i November ikke
fikk de tilleggene vi var blitt
enige om. LønningsKontoret hadde
sikkert ikke fått beskjed, tenkte
vi. FElL!!! Lønningskontoret
hadde fått beskjed om å ikke
utbetale de tillegg vi var

blitt enige om.
Når en diskuterer seg fram til
avtaler, er. det i den tro at
disse skal gjennomføres. Hvis
ikke, er det som å bli holdt
for narr, lngen liker det.

BRAATHENSSAFE
Farlig 40-årg..
I disse dager runder Braathens SAFE 40 år. Det skjer i en tid
hvor oppmerksomheten omkring norsk luftfartspolitikk er
større enn noensinne. Vi venter fortatt på avklaringene om
hovedflyplass og konsesjonsmønster. Sannsynligvis må vi
belage oss på å vente ytterligere ett år før Stortinget reali-
tetsdrøfter den varslede stortingsmelding.

I mellomtiden er det fritt fram for synspunkter, utspil,
kommentarer og ønsker fra enhver som måtte mene noe om
norsk luftfart. Og der er mange. Ikke minst er det mange som
ønsker å drive ervervsmessig virksomhet. I dag ligger det
mer enn seksti konsesjonssøknader i Samferdselsdeparte-
mentet - en naturlig følge av at WaUe-utvalget varslet en mer
liberal praksis. nessuten ser vi at interessen for det norske
markedet er økende fra utenlandske selskapers side, For ek- .
sempel er Pan Am nå tilbake etter flere års fravær,

Alt dette synes merkelig uproblematisk. net som blir pro-
blematisk er når dagens 40-åring legger inn nye konsesjons-
søknader, attpå til på uUandet. na undergraves vårt luftfar-
system fullstendig. Hele markedet vil bli ødelagt. SAS vil
rakne, net er ikke måte på hvilke ulykker som vil ramme vår
skandinaviske luftfart. Alt dette på grunn av fire konsesjons-
søknader på strekninger som fortoner seg ganske marginale,
.og som få tør påstå representerer en avleding fra SAS's rute-
nett. net ser ut til at Braathens gjør seg skyld i to alvorlige
feil, ne flyr med relativt store og komfortable fly, og de flyr
med norsk flagg på halen. I sannhet en farlig 40-åring,

Tilgi oss denne smule raljering. net vi egentlg etterlyser er
en noe større edruelighet i konsesjonsdebatten. net bør være
mulig å komme fram til enighet om et system hvor et sterkt
og internasjonalt konkurransedyktig SAS står som grunnpil-
lar. Men dette kan umulig kreve at vi må opprettholde et
monopolsystem som ble utformet i ruteflygingens barndom,
under helt andre markedsforhold enn i dag. La oss så få en
konstruktiv diskusjon, der liberalisering ikke bare betyr at all
verdens småflyselskaper får lov til å etablere seg, Idette
Samferdsel slipper vi ti to meningsytringer, Transportbru-
kernes Fellesorgan begrunner sine ønsker om større konkur-
ranse, og Braathens SAFE redegjør for hvordan jubilanten
ser på sentrale luftfartspolitiske spørsmål.

Mens vi venter på flere synspunkter, ønsker vi gjerne
Braathens SAFE tilykke med livet etter førti.

Svein Horrisland

lA påberopte seg retten til å
overprøve vår avtale.
Teknisk s jef, Fergestad mente
dette måtte bero på misforstå-
elser og at en avtale var en
avtale og selvfølgelig skull~
overholdes av begge parter.
Dette ble forsikret senest fire
dager før vi startet lokale
lønnsforhandlinger.

Vi ante oss konturer av makt-
kamp innad i ledelsen.
Et ter kort tid i de lokale
lønnsforhandlingene var det
klart hvilken vei dette skulle
gå. Den inngåtte avtalen skulle
gjennomføres, men ikke akkurat
i den form vi var blitt enige
om!! Det fjerde sert.till.
måtte utsettes til senere.
Slik fungerte altså "nye SAS".

Situasjonen ved TS idag:

1.Akutt underbemanning (ca. 35)
2.65 flyfagarb. sluttet siste

hal vannet år
3.Markedet skrapet for fagarb.
4.47 fagarb. /flytekn, søkt BU.
5. Produktivi tetsenking--30% ?
6. Sommerprogr. økt belastn. 20%
7. Katastrofal punktlighet.
8. Tekniske dispenser øker. i
mars var tallet 599. dvs 17
i døgnet, Målet er 3.

9.Resignasjon og frustrasjon
hos f lyteknikerne.

Opp i dette altså TS-avtalen,
En mulig kløft mellom firma
og flyteknikerne graves dypere.

Med ønske om en høy punktlighet
på sommerprogrammet,

Knut Grønskar. (sakset fra Samferdsel Nr. 2. 1986,)

(innlegget er noe forkortet)

red /5,
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Aldri har vel samarbeidet med
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sempel er Pan Am nå tilbake etter flere års fravær,
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.og som få tør påstå representerer en avleding fra SAS's rute-
nett. net ser ut til at Braathens gjør seg skyld i to alvorlige
feil, ne flyr med relativt store og komfortable fly, og de flyr
med norsk flagg på halen. I sannhet en farlig 40-åring,

Tilgi oss denne smule raljering. net vi egentlg etterlyser er
en noe større edruelighet i konsesjonsdebatten. net bør være
mulig å komme fram til enighet om et system hvor et sterkt
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ranse, og Braathens SAFE redegjør for hvordan jubilanten
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elser og at en avtale var en
avtale og selvfølgelig skull~
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gjennomføres, men ikke akkurat
i den form vi var blitt enige
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Maintenance managera neeed
"Pilots are a national labor pool-they'll

move around. Mechanics tend to be locl,"
Stephen said. The problems In finding
commuter maintenance personnel lend to
be due to a lack of talent in the local labor
pol because, he said, "you don't really
need an A&P." There Is a "critical short-
age" In qualified maintenance managers,
he said, In part due to the raiding of larger
carriers. The rapid movement of regionels
Into larger and more complex equipment
also has created a need for managers expe-
rinc with this new level of sophistictin,
a need that has not been met entirely.

But Stephen pointed out that automobile
mechanics make as much or more than
mechanics at many airlines, making the
auto industry a strong competitor for me-
chanic labor. This is a problem cited by
many others. General aviation mechanics
in general make far less than car mechan-
Ics, but that industry is held together in part
by mechanics who just love to worX on and
around airplanes. By the time a worker
ets to the ievel of a lar e airline however

that romantic atlachment fades an rea:
life considerations like pay and benefits
lake over.

There has been a decrease in the atlen-
tion paid by majors and nationals to train-
ing mechanics. The lasl A&P school oper-
ated by a large airline was operated by
Piedmont. It closed several years ago.
None has considered opening a schol,

Ballenger said. Some in the Industry be-
lieve there wil be a shortage in mechanics
due simply to the volume needed to meet
elevated safety levels and to feed expan-
sion and atlrition. Airlines may have to take
steps in the future, but for now most have
adopted a wait and see atiitude..Q
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Il-per-cent cut in the weight of the

wing, amounting to some 6,00 lb.
Boeing considered the use of the new
aluminum/lithium alloys in the wing,
but felt that they were not suffciently
developed at this point. When they are,
the company plans to use them in the
fuselage first.

Digitaillight deck
The Introduction of the CRT-

equipped digital flght deck means that
the 747-400 Wil be a two-pilot air-
plane, the monitoring duties of the

sideways-facing flght engineer being

taken over by on-board digital com-
puters. Boeing has no reserVations

about losing the flght engineer, and

does not offer the -400 in three-man

configuration. Myron Anton, director
of 747/767 marketing, says that airlines
were heavily canvassed before the
two-pilot decision was taken, and re-
members that the 767 was originally
offered with a three-man cockpit, be.
coming a two-pilot machine shortly af-
ter production began. For its par,

Northwest expects no diffculty with pi.
lots on the two-pilot cockpit. The new
aircraft purchas means it will be hir-
ing an extra 4,00 employees, each air-

craft added to its fleet requiring five
crews of two.

On the matter of certificating the
747-400, the Federal Aviation Admin-
istration says simply that Boeing "will

\,
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have to prove the aircraft is safe with a
two-rew cockpit". The -400 is no
more complex, it says, than the
McDonnell Douglas Super 80, and it
sees no reason why the certification
process should not he straightforward.

In any cas Boeing appears to have

taken a conservative line in the intro.
duction of CRT-based instrumentation,
preferrng to preserve commonality

with that in service on the 757 and
767, rather than opting for the newer

primary flight displays, in which the
electronic attitude director indicator

(EADI) is joined by mode anunciators
and vertical attitude and speed dis-
plays. The electronic engine indicator
and crew alerting system (EICAS) will,
however, need modification to show

data from four engines instead of two.

Engines
Northwest specified the Pratt &

Whitney PW4000 rated at 56,00 Ib
thrust for its -400's, maintaining the air-
line's preference for Pratt & Whitney
engines.

Initial versions of the PW400 will
bring fuel savings of around nine per
cent over the JT9D.7R4 which it super-
cedes. The engine incorporates much of
the technology developed for the

PW2037 now powering Boeing 757's
and will, says P&W, cost 25 per cent
less than the JT9D to maintain, mainly
hecause it has less than half the pans

/3,
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747-400 data
"-"".. Fou Pr.t1 , WhllOlV

PW400. Geneal
Eløtric CF6-8OC2. or
Flolli-Rove.
AB.211.6240
231.9

212.'

l...lh lit)
Wid lI
Heloht 1f1 63.3
Maximum take-offw.ight lIb) 860.00
M.)(lmum r.nii (n.m.) 7.200
IPW400S/412
J)SMønll

.._IU6gac__ 58.485

Octoo-DM1
1088

count of the older engine. Certification

of the PW400 is due next April, short-
ly after its 40-hr flght test program at
Seattle on board a Boeing 767.

Interior
Passngers flying the 747-400 will no-

tice that the interior arrangement is

different. The familiar tall sidewall pan.
els have heen redesigned, the over-
head stowage bins are larger, and the
lighting has heen revised. Boeing wil
also introduce a new, wireless, cabin
entertainment system, in which audio

(and later visual) signals are picked up
from floor-mounted transmitters,
greatly simplifying rearrangement of
the interior. The company has also
paid attention to cabin divider design.

Alternative galley and toilet positions
will he provided, and the toilets them.
selves have heen redesigned. The -400
interior wil also feature increase use
of composites and the latest fire resis-
tant material in the seats.

Design go-ahead for the 747.400 was
given in July. Fabrication of the first
aircratì hegins in mid-1986, leading to
rollout in January i 988 and certifica-
tion and deli very towards the end of
that year. Northwest wil have received
all ten aircratì by the mid-1990's.

Future versions of the 747-400 may
well incorporate higher-thrust engines,

giving the aircratì even greater range or
carring capacity. 1111~i
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an identical fuselage, flght controls,

and wing section (as far as the wing-
tips). There are, however, three majór
differences. The wings are extended by
6 ft and have 6.ft-high winglets; an
all-digital two-man-crew flight deck is
substituted for the three-man, con-

ventionally-instrumented original, and
the iirèraft is offered with new en-
gines-the.Pràli & Whitney PW400,
-General . Eleciric CF6-80C2, or
ROlls-Roýce RB.211-524D4D. The
747-400 will ,also have capacity in iu
horizonta stabilizer for 3,00 gal of ex-
tra fuel, bringing capacity to over

56,500 US ga.
Other changes include use of new

aluminum alloys developed for the Boe-
ing 757 and 767, a change to carbOní~

brakes saving 1,800 lb in weight, and'å -
completely revamped interior providing
greater seating flexibility.

Extended wings
Boeing looked at several ways of in-

creasing the aspect ratio of the wing,

and hence its effciency. The simplest
option was to extend the wingspan by

15 ft, but this meant that the -400

would not fit a substantial number of
existing 747 hangars, and could also
present diffculties at loading ramps.

WÎnglets were therefore suggested, and
tested in Boeing's low-speed wind tun-
nel at Seiile. Winglets improve wing

effciency by reducing the vortex drag

cause when air at positive pressure
from below the wing flows span-wise

round the wingtip, meeting low-
pressure air at the top and rolling into

.a powerful vortex.
Taken together, the wingtip mod-

ifications increase wing effciency by
around three per cent. There is a
weight penalty, but this has been more
than offset by the introduction of the
new aluminum alloys in skins,
stringers, and lower and mid-upper
spar chords. These changes yield an

JUUAN MOXON is on the technica edtorial
staff of Flight Imemational. This anicle is
adapted from one which appe in the 23
November 1985 issue and the color sepa-
tions were furnised by that magne.
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BRAATNENS SAF-E +++. +++++-

+++++++
PERSONELLSITUESJONEN /
SERTIFIKATGODKJENNELSER.

Etter å ha iaktatt LV's og BU's
godkjennelse av utenlandske fly-
teknikersertifikater det siste
hal ve året, må en få lov til å
spørre hvor dette skal ende.
At LV 's ingeniører tolker lover
og regIer, er deres sak, men
hvor er den kr i tiske sans 

en ?
på oss virker det som om al t
det selskapene ber am, blir
bønnhørt, uanset t konsekvens.
Som en ingeniør en gang sa:
"Det er godt vedkommende i LV
en gang har jObbet hos oss, da
det gjør det så mye lettere å
få vårt syn gjennom".

Saken er den at i BU har det
over lang tid vært mangel på
fagarbeidere og autorisert per-
sone 11 ved Insp. avd. og ved
Line Service. Selskapet klarer
ikke å få fatt i nok personell
eller utdanne nok, før noen
slutter eller går over i andre
stillinger internt, Dette har
vært klart for ledelsen på
gul vet i lang tid, men det ser
ut til å svikte på stigen opp-
over.

I~ke kan en kjøre brush-up kurs
pa Sola eller gjøre særlig
andre. uregelmessigheter, før
det gar ut over produks jonen.
Vinterferien for de som går
skift, er en saga for seg selv,
Den hadde ingen dagtidsansa t t
funnet seg i. Man lever etter
hånd til munn metoden, Hånd-
teringen av lineskift med sta-
dige ombyt tinger av folk for å
kabalen til å gå opp, gir seg
utslag i misnøye, Folk ser seg
om etter andre og bedre betal te
jobber, Det er heller ikke van-
skelig å finne for den som vii,
Det te skjer mens flyparken bare
vokser og vokser, En blir fakt-
isk deprimert hver gang en hør-
er om problemene.

/8,

En har nå i flere år leid inn
folk utenfra (spes. fra England)
for å hjelpe til i Insp,avd.
for rekke over arbeidet. Det te
er meget motstrebende godtatt
på gol vet. Samtidig brukes over-
tid på kant med loven.

I det siste har en imidlertid
9 jort en ny vri på flisa for
å løse problemene. En leier inn
autoriserte og setter disse på
lineskift og utestasjoner. Her
skal de jobbe sel vstendig og
uten kontroll. Det er da LV
kommer inn i bildetog validerer
sertifikater til utenlandsk
personell som ikke har full
dekning i sine sertifikater på
den flytypen de skal jobbe på.
Riktignok dekker LV seg med at
det selskapets ansvar at disse
ikke utfører mere arbeide enn
det der dekning for i sertifik-
atet. Disse vage bestemmelser
viderefører så selskapets Kon-
trollavdeling. Men så lenge
disse folkene er satt opp på
Line-skift eller utestasjoner,
overtråkkes det te ofte. Hvem
følger så opp at dette over-
holdes? Ingen etter vår mening.
Vi tror LV har satt bukken til
å passe havresekken.

Når en så i tillegg får høre at
de samme bukker ivrer etter å
innføre "company licens" på
flytekniske sertifikater, må en
undres. Hvor er luftfartsmynd-
ighetene, og er dette deres pol-
i tikk? Vi bare spør. En vet jo
hva disse ingeniøre~ mener om
den såkalte "pilotcheck", Den
er jo så godt som fullkomnien,
og det er rette vei å gå, De
kan ikke forstå hvorfor en mek-
aniker viI nedverdige seg til
å utføre slikt mindreverdig
arbeide,

.. -

_. -

The 747-400
by JUUAN MOXON
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With 412 pasngers on board, the
747-400 wi be capable of flying more
than 7,200 nautical miles-I ,00 more
than the 747.300. This means that
when the first aircraft enters service
with Northwest Airlines at the end of
1988. the airline will eaily be able to
fly nonstop from New York to Tokyo
without weight restricton.

Nonhwest has ordered ten 747-400's
and will use them exclusively on its
transPacific routes, shifting some of its
32 standard 747's to trans-Atlantic
services. Besides New York. Tokyo, the
-400 could also fly routes such as New
Y ork.Seoul and New Y ork.Shanghai.

The 747-400 represents a natural
progesion in the 747 family which

/ i.

began service life in 1969, with Pan Am.
Nonhwest's order brings Boeing's sales
of the type to 670 aircraft, covering the
747-100 and its long-range, shon-
fuselage variant, the SP; the increased

takeoff weight .200; the stretched upper
deck -300; and the -400.

In basic design the latest model is
substantially the same as the -300, with



Braathens SAFE og Pan
American World Airways
har inngått en avte om
samarbeid vedrørende
ekspedering av Pan Am's
fly på Fornebu. Pan Am får
fra og med 27. april i år
igjen sin rute på Norge _
daglig til og fra London,
med forbindelse til Hel-
singfors i den ene enden og
til New York, Washington
D.C., Detroit, Miami, San
Francisco, Los Angeles og
Seattle i den andre.

Braathens SAFE insWle-
rer egne innsjekkings- .
skranker for Pan Am på
Fornebu, og skal ha all
ekspedering av Pan Am's
passasjerer, inklusive frakt
og bagasje. Braathens SA.
FE utsteder også biletter
for selskapet. Dessuten har
de to selskapene inngått en
teknisk avte som inne.
bærer at Braathens SAFE
har ansvar for teknisk et-
tersyn på Pan Am's fly. Av-
talens toWe omfang er på
ca. 5 miloner kroner årlig.

Hva kan vi så gjøre med for-
holdene? Styret iNFO avd, BU
forsøker å fange opp så mye som
,ul ig av dette, men uten med-
lemmenes hjelp, klarer vi det
ikke. Godkjennelse av valider-
inger etc, kan vi klare å få,
hvis disse foreligger, og etter-
hvert dukker de jo opp. Perso-
nellsituasjonen og brush-upkurs
maser vi på ved enhver anled-
ning, men svært lite skjer.
Nå sier man at alt skal bli så
mye bedre når vi får enhetsfiåte.
Men hvilken enhetsfiåte?

~nEWS!
Fra NFO. avd, Widerøe har vi fått
me.lding om nye medlemmer:

Jørund Kile
Sigurd Helsing
Heine Richardsen
Jan Aksel Svendsen
Nils Terjesen
Rolf Skindlo

Florø
Hammerfest
Bogø

"

Total t har nå NFO 59 medlemmer
i Widerøe.
Og til de nye: Hjertelig vel-
kommen i MFO.

aDD C DC DC C DaD a a D~ DC a a can aD a D ac D C

Kjell Henry Paulsen OSLTS-E
har .gått inn som fast represen-
tant til SAS Representantskap,
Den samme blir 2. suppl til SAS
Styre '.

DC DDDca D DaD a DC C a a D a a a D a a acca D a a

NFO mottok støtte-erklæring
fra Offshore Bedriftsklubbene
i SAS Service Partner avd.
Forus og Flesland, tilsluttet
Cat,ring Ansattes Forbund,
i forbindelse med gå-sakte
aks jonen'.

c c C IJ IJ IJ IJ D C C CD IJ IJ C C-C D II i: c IJ c an C C D n i: i:

Det som trenges er et kjempe-
løft for å bringe oss di t vi
bør være, både lønns og perso-
nellmessig. AIle snakker om
flygermangel, men det spørs
om det ikke er vel så stor man-
gel på flyteknikere her i lan-
det. Hvor skal disse nye hoder
komme fra?

J .K.L.

IC' ,

/9.

(



NFO's EGNE I MEDIABILDET VED GA-SA~TEAKSJONEN, Tross den skrale tilstanden for
CGNOM startet hornmusikken opp
en time før de første flyene
var ventet på åpningsdagen.
Organisas jonens ledelse, med
Carlsson & Co. var på plass.
Men jeg sto der i "intet", gikk
tankene til våre slitere DC-9,
og hvordan sakene skulle gripes
an hvis de beh0vde ekstra pleie?
Jeg kom fort til at alternativ-
ene ikke var så mange. Og det
å gi maskinen en kjærlig klapp'
i stjerten, si: "snill gutt og
oppfør deg penttil du er til-
bake i Skandinavia", burde vel
hjelpe. Som alle vet er jo våre
gamle 9-ere ik~e av ~en lune~'
fulle typen, sa da sa........

Dette er ment som informasjon til de .av våre
som er ute i provinsen og ikke er lesere av
den objektive hovedstadspressen),
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Nå er forholdene blitt bedre,
men fortsatt står det mye igjen
før stasjonen fungerer normalt.
Det arbeidet fikk jeg ikke full-
ført. Uten opphOldstillatelse/
arbeidstilstand, og med beskjed
om ventetid på ytterligere )-4
uker, trussel om bot på 50.000
DM. og kanskje no en negative
notater i passet, var beslutt-
ningen meget enkel å ta. Det
ble og opprettet kontakt mel-
lorn myndighetene og div. avdel-
inger i SAS uten vellykket res-
ul ta t. Det ble med andre ord
en brå slutt på Køln-stasjoner-
ingen. og jeg er nå hjemme igjen.

Man kan jo reflektere over at
det skal ta 5-6 uker for å få
oPpholds/arbeidstilstand. De
som kjenner gangen fra f. eks.
Frankfurt vet vel at ambassaden
trenger ca. 14 dager. Når en
så kommer og melder sin ankomst
tar det kun få dager før en job-
ber 100% legal t.

Køln er nå bemannet med teknik-
ere fra CPH. Uansett spekula-
sjoner rundt dette, er konklu-
sjonen at både vi og svenskene
taper terreng i forhold til de
danske i SAS-samarbeidet, Noe
Som skYldes EF-medlemskapet,
AVløsergruppen, OSLOM, kan :
heller ikke tjene sin hensiktfUllt ut. .
Er det muligheter og vilje til
å få gjort noe med dette mon tro?

Fremmedrbeider i Køln:
Øyvind F. OSLOM.

sign.

SAS

20.
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CPY OSllFSK OSlVKCR OSllFC~ OSllWSK OSllUCR AlFOHSK

EVEOMSK BOOOMSK BDUOMSK TRDOMSK HAUOMSK SVGOMSK KRSOMSK

STODZSK STODDSK OSlOWSK OSlODSK STODOSK STOOSSK STOOVSK

STO'(GS': '''t.

BGOOMSf:

OSlDASK

KKtlOMSK

.OSlNFCR 131513/JA~86

ATT JAN JOHA~UESSO~:

RE FlYDISPO~ERI~G PÄ OSl-BGO-OSl U~DER "GO-SLOW" I ~ORGE. VI VISER

T I L AT SAS FORT I DEN KANSEllERER lANGT FlERE Fll GHTER ENN DET DENNE

AKSJONEN SKUllE MEDFõRE.VI VISER Tll DC-S OYKTF SOM NORMAL T BARE FlYR

OSL-BGO-OSl, NÄ STÄR SOM RES EVE PÄ ARN. VI HAR KO~STATERT AT DETTE

IKKE SKYlDES MANGEL PÄ PllOTER EllER CABINANSANSATTE, VI VLL GJôRE

DET SOM STÄR I VÄR MAKT, FOR AT OPERASJONEN PÄ DISSE RUTER SKAl KUNNE

BlI OPPRETTHOlDT .VI VLL DERFOR BE DEM BEKREFTE AT FORUTBESTEMT

SlIHGEPlAN SK102/315/316/321/322/9592 MED DC-B OYKTF SETTES OPP IGJEN

REISEBREV FRA KØLN (CGN).

En reise til Køln kan være så
.mangt. Den 2.desember 1985 åp-
net SAS en ny frakt-terminal
der nede. Dette som et ledd i
å komme seg bedre inn på mark-
edet på - kontinentet.
For de som ikke kjenner til
opplegget, flys det direkte fra
og til: OSL, GOT, STO, CPH oh LHR,
Ut fra CGN kjøres det med bil
(trailere) til 10-11 destina-
sjoner. Ruten OSL v.v. og GOT
v. v. opereres med FOF Electra,
resten med våre DC-9-33F,
Det satses på "priority" og
"door to door overnight" frakt.
Dette er etter mitt skjønn et
meget godt tilbud for en kunde,
ingen tvil om det.
Men skjul t i samme pakke ligger
også krav om høy regulari tet.
I motsatt fall kan vinninga
fort gå opp i spinninga.
Spørsmålet som naturlig tving-
er seg fram er på hvilken måte
kan teknisk avdeling bidra til
dette?
Ja, se det var visst ikke ofret
mange tankene før det he Ie satte
i gang. Forresten så skal jo
flyene bare fly.........!

8.

MED VIRKNING FRA TIRSDAG 14JANS6,

VENHllGST BEKREFT MOTTAGElSE AV DETTE TElEKS.

RGDS MORTEN ARNESEN FORMANN NORSK Fl YTEKN I KER ORGAN I SASJON AUD SAS.

HVILKEN LOV JANNE ?

Såvidt meg bekjennt ble tekn.
avd. koblet inn i denne proses-
sen først ca. en uke før opp-
start. Ja, man kan jo dra visse
paraleller til det etterhvert
så sagnomsuste COD-pros jektet,
Kansk j e de som sitter med br ik-
kene for den strategiske plan-
leggingen tror at tekn. avd.
kan få til mirakler?

I en artikkel i Aftenposten
referer Janne Carlson til en
lov man hadde brukt under vår
gå sakte aksjon, hvor man for-
står at til Bergen får en lov
til å kanselere, mens denne lov
ikke gir samme rett til kansel-
eringer på Nord-Norge.
Nå har ikke NFO a vd. SAS vært
klar over at en slik lov finnes,
Ber derfor om å få oversendt
et t eksemplar av nevnte lov.
Den viI kanskje kunne gi oss
en oppklaring på SAS sin for-
underlige kanseleringspoli tikk.
LovelIer ikke lov, vi synes
det er rart at SAS nektet å fly
på Bergen når vi:
i. Hadde crew.
2, Hadde klargjorte fly dispo-

nible,
3. Var garantert teknisk klar-

ering fra NFO.

Når "gammelgutta" kommer med
sine historier om den gangen de
reiste ut i verden med kulepenn
som eneste verktøy, virker det
utrolig, men kan oppleves den
dag i dag, i aIle fall nesten.!
Med aIle tenkelige og utenk-
elige avdelinger/departments
innen vår organisas jon, skul Ie
man ikke tro , som i dette til-
felle, at det hele kom som jul-
ekvelden på kjerringa, For meg
syntes det slik.

K.G.

?1.

:Carizon~-liifte

itn;~rgenserRe"~ /:. ..ot' . J r "'¿' ."~ . '..; .

Bergen havnet I under fiytek..
nlkernea akalon hesten 1983.

. - Hadde loven IIUatt det vU.
'.le vI Innslli fiere flyavgan..
. ger pl Nord.Norge enn pl
slreknlngen Bergen-Oslo.
del er nemllg den vI tjener'
penger pl. sa Calion.' . .
. Bom roslnen I pelan apply.
ele SAS'elelen at selekapet'
~~nJI~:kt.f ..f.~l '::lo~ ~:~

gen-Stockholm og Bergen-
Göleborg var el faklum,

lNGRI LØNNEBOT

16 fiyavganger dagllg, en ka.
paeltelseknlng pl trell pro'
eent og to nye fly av typen
MD-82 pl ruten Bergen-
Oslo var SAS.ejef Janne
CarllOne gave 111 bergenser.
ne da han matte byena lokale
lopper Innen nærtngeUv og
pollllkk IIredag.

Samlldlg beklaget Carbon
den vankeUge altuaelonen

I



HVA SKJER???????????????????
U~T ER NA 10 aN SI0~N JEG BLE ANSAll SUM LÄRLING PÄ IS~.JEG HAR
BEGAIT OEr V6GESrYKKE a TENKE TILBAKE GJENNOM 01SSE aH~NE. NOE
SOM GH M~G FRYSNING~R ~A RYGGEN. JEG HUSKER AT JEG BEGYNrE pa EN
AVOELING MEO GUUrRIVSEL UG E r GUDT MILJó. OET VAR SELVFoLGELIG
~ROBLEM~R OGSa O~NbANG M~N M I T TINT RYKK E R AT D I SS~ SUM HEGEL BLE
LOSr urEN AT FOR OYPE FoLELSER 8LE AKTIVISERT.

så er at ter en gang vårens
vakre eventyr over, Tariff-
oppg jøret denne gang var vel
omtrent like langvarig som det
bruker å være.
En mengde møter uten at det
skjer noe særlig bevegelse hos
noen av partene, Oe første
møtene. i Arbeidsgiverforeningen
gikk vel med til å presentere
krav og motkrav, og fra arbeids-
giversiden ble aIle våre krav
møtt med motkravet om å fjerne
dagseparagrafen.
Uansett hva vi snakket om og
prøvde å føre fornuftige argu-
menter for, så kom dette evind-
elige motkravet tilbake. Det så
ut som det hele var svært fast-
låst.
Det var det samme vi ble møt t
med da vi kom i mekling. Og i
tillegg var da J&M ferdig med
sin mekling og var kommet i
havn. Dette at J&M hadde fått
en avtale og at de har flytek-
nikere i sitt avtaleområde,
gjorde det vanskelig for mot-
parten å føre reelle forhand-
linger med oss, Dette var også
noe som riksmeklingsmannen
poengterte utallige ganger i
sine samtaler med oss. Person-
lig oppfattet jeg dette etter-.
hvert som hakk i plata. At vi
til slutt kom fram til enighet
skyldes etter min mening ikke
riksmeklingsmannen,. men at det
var tidsfrister som gjorde at
det ble bevegelse i forhand-
lingene.
At folk ute i samfunnet tror
det at vi har solgt dagsepara-
grafen, er nå så, Oet kan vel
være at de oppdager at så ikke
er skjedd, Et eventuell t salg
er nå flyttet over til lokal-
planet istedet for sentral t,

S~R MAN SEG HUNOr Pa IS IUHG ER DET EN GANSKE ANN~N "VERDEN" VI
L~VER I, FURHULUEI' MELLUM FLyrEKNIKEREN OG SAS HAR UTVIKLET SEG
i EN KAIAb1RU~AL RE1NING Ob JEG LURER PA HVOR DETTE SKAL ENOE. GODE
KULLEGH~R SoKER SEG WAG TIL ANDRE FLYSELSKAPER. MANGE ER OGSa UTi::
~'lER ~l H~Ll ANN~T ARBEID FURDI MISTRIVSELEN ER KUMMET SA LANGT AT
IKKE BARE LYbrEN Pa a GJóRE EN GUU INNSArS EB~EH UT MEN OGSa INTERESSEN
~OH SELVE AHB~IUEi. SlluASJONEN Ma VÄRE MEGEr SPESIELL UA OPP TIL
5 lEKNIKERE Pa SAMME SKIFl oNSKER a 8KIFTE BEl rE.

HWI HAR SKJloUU??
L-CH~CK M~KANIKEREN ¡"R JO EN GJENGANGER SOM VI MEO 'lùEN ER BLIT' VANI
TIL A SLASS Mor. EN SVIKT~NUE TILITT rIL SELSKRPEr BEbYNNER V~L MEV
UET r¡" SPbKELSE1 SOM VEU ~LERE ANLEUNI8ER HAR ~URSbKT A TVINGE SloG
Pa OSS I FORSKJ~LL1GE MuTAbJONER. INNTRYKKET U~ FLEST~ 81 rrER
IGJEN MEU ER AT UETT~ ER ET LEUU I EN ~RUSESS SOM GAR U1 ~a
A DEGRADERE FLYTEKNIKER~N UB HELsr S~ Ar HAN SMULDRER BU~I,
DENNE FORNEMMELSEN SIllER LHNGT INN~ HuS ~LYTEKNlkERN~ bUM IlL
MOrSETNING dNSKER EN HóYERE SrA rus MED BAKGRUNN I 81 r I ANSVAH
UG SIN KOM~ElANBE/KUNNbKAPER. HVURFOR ER UEl IKKE VILJ~ IlL A
SET rE S róRRE PRIS Pa DENNE YRKESGRUPPEN?

~N ANN~N 1ARENDE FHK10R EH UE SISTE aRS oKENDE ARBEIUSb~LA8TNING.
ARBEIDSMENGDEN HAR rlL rlUER LoPT LóPSK GlEN AT DET ER
1 I LSI H~KKELIG FULG r U~~ M~U NYANSE1TELSER. RESULTATEl ER EN
uFURbKRMME r 8ELAS rN ING ~A PERSUNELL SUM ARBEIUER HELKON r INUERLIG
SKI~T. VEllE bAR ~a lRlvSEL. MILJb. HELSE UG SIKKERHET~N LbS. FOR
n HOLDE TRA~IKKEN IGANG ~oL~H MAN SEG PRESSET TIL a bKE KVRNTITETEN
OG BENKE KVALI rE rEN PA ARBEIDEr SOM urFóRES. DET SKRIVES FLERE
H-l KUNSE~lER UG UET BLIR GITT U~TERE OG LENGHE TERMIN~R. MAN
GJoR TING MHN KANSKJE IKKE VILLE GJURT FóR OG FRUSrHASJUNEN oKER.
~RUBLEM~l BL1R FURboKl LoST VEU HJELP AV PLANLAG1 OVERT iv 08 INNLÄN
AV PEHSUNELL FHA HNDHE AVUELINGER. PRuDUKSJON BASERT Pa PLANLAGT (UNDERSTHEKESI
UVER lID BLANT SKIFTbaENUE PERSUNELL b~ES Pa AV MHNGE SOM RENE
~UR~RYTELSEN. TS PERSUN~LL LEGGER H~LLER IKKE SKJUL Pa RT DEI ER
BITT~Rl Ä AHB¡"IUE SKIFl NAR UAG'lDS~ERSON~LL RRB¡"IOEH CA 2 NEl'IER PÄ
VÄR AVUELING Ub HAR AV DErrE EN FURIJENEblE bDM rILsvAR~R EN MANEUS
SKIFl ILL~G FOR lS HNSHTTE.

22, 7.

Ser ikke for meg at villigheten
til salg er særlig større nå,
Som medlem av tariffkomiteen
er jeg av den oppfatning at
vi har fått en tariffavtale i
1986 som vi kan leve med i to
år framover.
Jeg kan alikevel se for meg
problemer. net ikke til å
legge skjul på at en del med-
lemmer heller ville ha tatt en
arbeidstidsforkorting fra 1/1-
1987, istedet for overgangs-
ordninger som gjør det mulig
på lokalplanet å utsette dette
til 31/04-88. Noen priori terer
fritid, og andre penger.
ViI ikke ta noe standpunkt i
denne sa ken her og nå. Oet er
det opp til lokalforeningene
å gjøre.
Fra 1/1-87 til 1/4-87, får vi
50% overtidskompensasjon for
2~ time i uka, Fra 1/4 til 1/7
får vi 75% og fra 1/7 til 31/3
1988 får vi 100% overtidskomp-
ensas jon for disse timene.
på dette tidspunkt skal aIle
ha arbeidstidsforkorting, Og
tariffavtalen gir ikke mulighet
til å forlenge avtalen.
I skri vende stund er avtalen
'ute til uravstemming, og aIle
får jo gjennom lesing av av-
talen gjøre seg opp en mening
om forhandlingskolegiet har
fått til en avtale som er lev-
elig i to år framover.

Rolf Dybwad



FORARBEIDE TIL TARIFFOPPGJ0RET,

Refera t fra tariffkonferanse i
Oslo,

Forsamlingen, som besto av et
anseelig utvalg av tillitsvalgte
iNFO hadde først et kort og
grei t sentralstyremøte hvor det
inngikk konstituering av sentral-
styret, valg av komi teer ete.
Deretter startet en grundig
gjennomgang av årets tariff-
forhandlinger. Tariff-komi teen
hadde lagt fram forslag til en-
dringer av eksisterende tariff-
avtale, De enkel te punkter ble
først summarisk gjennomgått,
deret ter ble det åpnet for en
grundig gjennomgang og diskus jon
av det enkelte punkt og endrings-
forslag både til Hovedavtalen
og del II Flyteknikeroverens-
komsten,
på forhånd hadde tariffkomiteen
innhentet juridisk vurdering av
enkel te problemer som kunne opp-
stå. Det te var særlig nødvendig
ved revis jon av Hovedavtalen.

Deltagerne var enige om at det
var fornuftig å bruke så mye tid
på forarbeidet til tariffopp-
9 jøret, Og det munnet og ut i
bred enighet om hvilke krav som
skulle fremmes.

I tillegg til dette ble det en
lang og inngående diskus jon an-
gående de erfaringer en hadde
notert seg i forbindelse med
"gå sakte" aksjoner i WF og SAS,

En ser fram til de lokale lønns-
forhandlinger i 1986,

Rolf Dybwad.

6.

NÄ HAH EN ARBEIDSGRUPPE VED rs KUMMET FREMr I L AT DE r 1
~ORHOLD TIL SUMMERPHOGRAMMET ER BEHOV FUR ~~ NYE MANN VED IS.
KRAFTIGE REAKSJUNER FHA TEKNIKERNE ER ARSAKEN TIL AT DENNE
GRUPPEN BEGYNTE SITT ARBEIDE. EH DET VIRKELIG NoDvENUIG A SA lIL
SLIKE SKRIll FOR A BLI HóRl. NFO HAR GJENNOM D~ SISrE
AR STADIG PAPEK r PERSUNALMANGEL VED TB. VI GAR EN EKS rREMT HARD
110 I MoTE DA SOMMENPNOGHAMMET BEGYNNER 1. RPRIL 08 3~ KVALI~ISERIE
FLYIEKNISKE PERSUNER IKKE SPRET1ER FR~M SOM TROLL AV ESKE.

~ORHULUET lIL PERSUNALAVDELINGEN KAN MAN 5KRIVË EN HEL BOK UM.
DENNE AVDEL I NGENS LITE POS I T I VE HULDN I NG OG M I N I MALE V I LJE T I L A LoSE
PROBU:.MEN loR KJENT HOS DE FLESTE, 1 RENi:RING HAN GJORI A'I DE I HAR
HOPEr Si:G UPP EN MENGDE ULbSTE SAKER GJENNUM ARENE. DETTE ER EN
~ORF~RDELIG SLI1SOM SITUASJON 08 EN MEDVIRKENDE ARSAK TIL
KUNFLIKTER AV DEN TYPEN VI NYLIG HAR V4R r GJENNOM. AVDi:LINGSLEDELSEN
UG N~U TOK I FJOR I NIl I A T I V T I L A UTARBE I DE i:N AVTALE SOM SKULLE
1~ SIKIE PA A LoSE NOEN AV 015SE SAKENE. DENNE UTRADISJONELLE
~R~M~ANGSMA1EN BLE GODKJENT AV lEKNISK SJEF OG RV REGIUNSJEF. MElODEN
VAR I IRaD MEn ANDRA VAGEN SOM SLAR FAST AT PR08LEMER SKRL LbSES'
I LINJEN. DET VISlE SEG FAKTISK ~l MANGE AV PRU8LEMENE 8LE
LoST VED HJELP AV Er SMIDIGERE OG MER FOR8TAELSESFULLr
FORHANDLINGSKL IMR. AVl ALEN BLE SI GN~HT UG EN REKKE ~NHK1ISKE
BPbRSMAL BLE MED DEirE HISTOHIE. VL FIKK OGSA Er rlLEbG FOR
DEl FJEHDE SERTIFIK~l~l. D~TTE GA GNISTEN llL PUSIllvl
SAMRRBEIDE I LINJEN OGSA NAN DET GJRLDT ANDRE liNG. SUM
F. EKS. EFFEKTIVISEHING, OMONGANISERING USV. D~l V~R PLu'rSLIG
GRUNNLAG FOR a BE FREMrID~N LYBEHE I MbTE.

ADAM VRR IKKE LENGE 1 PRRADIS. PERSONALAVDELINGEN VRR IKKE S~NE UM
a NEKTE AVTALEN EFFEKIUERT. GNUNNEN FOR DErTE VAN DEI FJEHDE
SERT I FI KRT TILEGGET. PEHSONALAVDELINGEN HEVDER AT DEl DE UG
IN8EN RNDRE SOM BEB1EMMER OVER PENGESEKKEN. DET VAR IvDLI8VIS
REVNENDE L IKEGYLDIG FUR D~NNE AVDELINGEN OM UEl 1 E RESULl ER1E
1 ~l DEN POS I i I VE UTV I KL I NGEN PA TS BLE REVET opp MED ROTEN.
VI FAR HAPE HOlEN VAR AV TYPEN LbVETANN. DEl ~R ALTID 1U PARlER
I ~r FURHULD UG VI BbR V4RE VILLIGE rIL A GR~NSKE O~S SELV
~OR UM MULIG A BieRR llL A BEDRE DEllE FUNHOLD~T. PERSUNRLAVDELINGEN
BbR GJoH~ lJ~-1 SAMM~. SlTU~SJUNt'N ER UHOLDl:AH! l

SUM UM IKKE DEllE VRN NOK BLE DEI SUM KJENT EN BI rTEN KONFLIKT SUM
~óLGE AV LUKALUPPGJbNEl -8~. ~ELSKAP~lS U~INE Mt'1 OD~R UNDER DENNE
KUNFLIKIEN HAR BArT DYPE SPUR HUS DE FLEaIE. DErrE VIL
SANSYNLIGVIS KUMME TIL UTRYKK I LANG liD FREMUV~H.

KONKLUSJONEN PA AL i DE r IE M& BL I HI RLLE PAR r ER ~oH AN~ r HENG~ SEG
FOR Ä BYGGE OPP NY TILITT UG GRUNNLRG FUR SAMAH~EID~. ~IbNALEH
FRR AVDELINGSLEUEREN ER FREMDELES PUSI rIVE Ub DEI EH EN bOD SIARI.
DETTE HJELPER DEN1MOT LIlE HVIS ANURE RVDELINGEH VENUER NYGGEN llL.
Mirr INNrRYKK ER RT DEN GENERELLE TRIVBEL BLANT FLyrEKNIKERNE
loR INNE I ~N BbLGEDAL SOM JEG IKKE KRN HU~K~ MAKEN T IL UG D~l VIL
V4RE EN KRrASTROFE HVIS UEl IKK~ SKRL V4R~ MULIG A KOM~i: PA
RETT KJbL IGJEN.

l:ST.
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LokalforhandlinRer OR konflikt mellom
SAS OR NFO avd. SAS 1985/86.

Jeg skal med dette forsøke å gi en
relativt kortfattet oversikt over den
situasjon som vi aIle har vært i gjen-
om, sett fra vår side.

Før vi satte oss til forhandlingsbordet
den 10. desember 1985 hadde avdelingen
aktivt deltatt i møter og seminarer
med sikte på å legge om driften ved
OSLTS til en enda mer rasjonell og
strømlinjeformet drift, end a Oslo-
basen på forhånd var den langt over-
legne og beste driftsorganisasjonen
innen teknisk.
Vår andel av de millionbesparelser
som det her ble lagt opp til skulle
vi .oppnå gjennom et nytt og mer rett-
ferdig lønnssystem - trodde vi.

Et gjennomarbeidet og vel preparert
for slag , basert på den nye organisa-
sjonen, ble oversendt bedriften alle-
rede i september måned, ingenting
skulle være ukjent for mot parten når
det ble dags å sette seg til forhand-
lingsbordet.
Innen de lokale forhandlinger tok til,
inngikk NFO en avdelingsavtale, den
s k TS-avtalen, som et ledd i en plan
for å rydde bordet for uløste små-
problemer, oppsamlet over en årrekke.
Denne ble underskrevet av begge parter
den 18. oktober 1985.

Med bakgrunn i vår store fleksibili-
tet og effektivitet, selskapets ut-
talte policy om "lønn etter fortjen-
este" og "nøjda medarbetare er den
beste ressurs inom et företag", var
vi så enfoldig å tro at mulighetene
for å komme frem til enighet var gode.

Første møte med bedriften brakte oss
fort ned på jorden igjen, vårt for slag
til nytt lønnssystem var ikke ofret
en tanke, ingen nytenkning her i gården
takk:
Neste forhandlingsdag fremmet bedriften
sitt forslag til lønnsjustering, og
man gay uttrykk for at man med dette
grov dypr i sekken.
Under forberedelsene hadde vi lagt
våre forslag inn på data, og kjøring
av bedriftens tilbud viste straks at
aIle inspektører unntatt de på det 10.
lønnstrinn, ville gå ned i lønn ~

Vi matet inn minimum tillegg for at
ingen inspektører skulle gå ned i
lønn, lag de plansjer og tabeller

2 Lf.

som vi kopierte opp og leverte vår
mot part .
Dette avstedkom visst noe besvær hos
den andre forhandlingsdelegasjon, det
varte og rakk før problemene kunne
avklares.
I mellomtiden hadde vi besøk av tekn.
sjef på foreningskontoret, og han ble
orientert om varianter og konsekvenser
etter hvilke modeller man valgte, uten
at dette avstedkom mer realistiske
holdninger hos vår motpart.
Problemet viste seg nemlig å ligge i
topplønnsbildet til inspektøren _
her had de bedriften på forhånd satt
en grense, basert på lønnsforholdene
til andre grupper i andre avdelinger,
f .eks. ingeniører ved TK-avdelingene.
At vi påberopte oss sammenligning med
inspektører i andre selskaper, var en
helt feil problemstilling ble vi for-
talt.
Altså var det ikke mulig, pga interne
lønnsforhold, at landets desidert
største flyselskap kunne tilby sine
autoriserte inspektører samme eller
tilsvarende lønn som i f .eks. Braathen
og Widerøe :

Siste forhandlin~sdag var avdelings-
styret samlet på Park Royal, og for-
handlingsutvalgets siste krav ble her
vurdert i laveste laget.
Dette avstedkom ingen problemer da
bedriften ikke var interessert i å
akseptere noe i retning av vårt siste
utspill, og konflikten var dermed et
faktum.

Før dette hadde vi også opplevd at SAS'
toppsjefer fra Sverige troppet opp,
øyensynlig for å påse at bedriften
hold t seg på den smale sti.
Vi har meget vanskelig for å aksep-
tere "svenske tilstander" og "svensk
forhandlingsskikk" i våre lokale,
regionale lønnsforhandlinger :
Den pre sse- og mediafokusering som nå
ble NFO avd SAS til del var helt over-
veldende og er vel kjent av de fleste.
Jeg tror at vi fikk frem den saklige
informasjon som skulle til for å få
forståelse om hva det he Ie dreide seg
om.
Vi fikk også frem informasjon om SAS'
bevisste krisemaksimering ved å la
ferdigstilte fly stå uvirksomme på
bakken under påskudd av "crewmangel".

ARBEIDSGIVERNE.

Jeg viI først bemerke at det
skal ut tales med trykk på G.
G' n skal ikke ut tales som J.

Hvordan er vårt forhold til de
herrer i Kr.Augustgt?

Dette skrives F0R årets tariff-
forhandlinger er over.

Etter å ha vært med i forhand-
linger i mange år, synes jeg
det nå er en fornøyelse å være
tilstede. Ikke det at de fører
en linje som gir oss mere kjøtt
på beina. Ikke mere penger.
Ikke flere godiser.
Men.
Tonen.
Atmosfæren.
Lyden.
Det er mere trivsel nå. En
opplever rolig og saklig argu-
men tas jon og uenighet.

Særlig det siste,
Men som sagt, det er uenighet
på en annen måte enn det var
tidligere.
Er vi nå endelig akseptert som
foreningen for den autoriserte
flytekniker? Er vi ikke lenger
å oppfatte som et blaff i tiden?

Er de konservative av de konserv-
ative kommet til det vi har ment
i mange år?

Må det forsette!!!

red.

PR.OBL£HET HE. HWAI £R. AT .P£I 1K"E£
KA,v -4 KoHH(),vIS£.e.... :D£I GR£lER. I~/£
I( .sa¡& De P,. 19£Nt.Oi£ SiNE,.. £7?
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INFO Nr. 1. ?

Hvor er INFO Nr,l.?
Det forefinnes ikke.
Det ble aldri laget.
Ikke i 1986.
Årsak:
Usedvanlig Ii ten stofftilgang.
Det kan ikke være slik at en
skal klippe, klippe fra andre
for å absolutt få til et blad
i rett tid.
Det er fattet vedtak om en
kvartalsvis utgivelse av
medlemsbladet. Stol ikke på
at redaktøren får inn nok stoff.
Produser sjøl.

red

INFO viI denne gang en bære
preg av en hendelse som ligger
litt tilbake i tid. Nemlig den
etterhvert så berømte eller
utskjellte gå-sakte aksjonen
i SAS ved juletider, At det nå
er gått så lenge siden, viI
vel gjøre sitt til at en del
sår er leget, og det kan muli-
gens bare rippe opp i ting at
det her kommer på trykk,
Det er skåret ned med hard
hånd på alt stoffet som kom inn
til redaks jonen angående denne
konflikten, og det hadde vært
mulig å skrive to blad bare om
den. så lenge det ikke har
vært annet enn det te å fylle
bladet med, har det altså dratt
ut i tid før stoffet er kommet
på trykk.

red

4.

'ER INFO J(O/1IiN?

REDAKSJONSKOMITE INFO

R . Dybwad
J. Starholm
G. Hoel
B,Nordli
A.Rosenberg
B . Hansen

form.
medl,

SAFE
SAS
FOF
STERL.
SAFE
Widerøe

Stoff som trykkes i bladet
trenger ikke'være foreningens
offisielle syn.

Den 19. desember ble vi så innkalt
til Rettedal, uten at det her fremkom
nye elementer av verdi.

Denne dato var også lønningsdag, og
SAS had de nedlagt en kjempejobb i
løpet av siste natt for å kunne gjen-
omføre lønnstrekk for den resterende
del av desember, en periode hvor ingen
visste om det ville bli konflikt eller
ikke.
Av medlemmene ble dette oppfattet som
ren provokasjon, og resultatet var en
spontan sit-down aksjon, hvoretter
selskapet slo retrett og lovte full
tilbakebetaling innen 48 timer.

Utover kvelden var det uformelle
samtaler igang med bedriften, og
mulighetene for en løsning kunne
være innen rekkevidde.
Samtidig kom det teleks fra linje-
stasjonene i Nord-Norge med forslag
om å forsøke å kjøre med normalt
tempo frem til julaftens siste flight
for på denne måte å hjelpe publikum
hjem til jul - et slikt tiltak ble
ansett for både nødvendig og good-
will skapende.

/~..~.r
Styret sluttet seg enstemmig til
forslaget, unntatt Paulsen som satt
i samtaler med bedriften på dette
tidspunkt.
Nyhetene om dette slo ned som en
bombe i radioens kveldsnyheter,
hvoretter bedriften følte seg
snytt, og straks avbrøt de ufor-
melle samtalene.

Vi har ennå ikke skjønt hvorfor be-
driften reagerte på at vi på denne
måte gjenopptok arbeidet, dette
burde jo absolutt være i bedriftens
interesse dersom man overhode bryr
seg om sine kunder.

Det er en rar verden vi lever i.

Art. fort setter neste nr.

(Innlegget er noe forkortet- red.)
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AKSJONER OG STREIKERETT.

Norske SAS-Flygeres Forening
har et blad" som kailes INTERN,
Der er det "høyt. under taket.
I et meget følelsesladet inn-
legg fra I, Hammersmark FS DC-lO,
må jeg tillate meg å sakse en
del ting. Innlegget er skrevet
like etter gå sakte-aksjonen i
NFO, og det er så gjennomsyret
av en viss hOldning, at hele
artikkelen burde vel ha vært
trykket hos oss også, men av
plasshensyn viI det bli bare
bruddstykker:

-Man er solidarisk overfor sine
egne egoistiske og smålige krav
uten å være villig til å innse
at man saboterer og undergraver
sine egne og .andres ~rbeidsplas-
ser. Er man solidarisk bør man
vise det overfor sin arbeids-
giver og sine kolleger ved å
vise måtehold i sin kravmental-
i tet, og ikke aks jonere, ____
----- Jeg viI kalle det sabo-
tasje og illojal opptreden av
en Ii ten gruppe ledet av noen
få maktsyke fagforeningspamper
som misforstår si tt' eget beste.
To A-4 sider med søl tilsvarende
overstående har Hr, Hammersmark
prestert. Jeg kan ikke i min
villeste fantasi tro at dette
er representativt for NSF.

Heldigvis er redaksjonen blitt
tilsendt også påfølgende ut-
gave av INTERN.

FORMANNEN HAR ORDET

W. Wilhelmsèn har heldigvis tatt
. tii motmæle og skrevet noen be-
vingede ord som en også bør ta
med før en trekker vidt-trekk-
ende sluttninger an~ flyger-
standen i SAS.

Etter avholdt Representanskapsmøte ble det
begrensede ,men positive endringersentralt.

En av NFOs nestorer, Svein Hansen SAS EVEOM
tiltrådte Sentralstyrets sekretariat som
teknisk sekretær,
Han skal i hovedsak sammen med formannen ta
seg av kontakten med LV(sertifikatspørsmål)
forhold vis a vis myndigheter generellt i
utdanningsspørsmål, Aci og ieAO.

-- Å kalle en lovlig konflikt
for sabotasje ledet av makt-
syke fagforeningspamper, er
temmelig drøy kost. Du virker
å ha lett for å be andre om
måtehold i sine krav, men sett
deg ned og les gjennom den kol-
lektivavtale som dekker ditt
forhold til SAS, og da spørs
det om du ikke er glad for det
som "fagforeningspampene" i de
siste 40 år har klart å bringe
frem av tilstander for sine med-
lemmer, en av hvilke du (omsider)
ble. ------__

For ikke å oppnå for mye SAS-dominans ble
Arvid Rosenberg BUOSL valgt til å erstatte
Morten Arnesen som organisasjonssekretzr,

Frs min side synes jeg å registrere en svak
økende vilje til å påta seg sentrale tillits-
verv,Gjennom kursaktivitet og arbeid i det
kommende .år skal disse 'signaler forsterkes.

* * *** **** **********

Vi skriver for tiden Anno- 1986 og a v.' dettefølger en hoved Tatiffrevisjon, so~ .et av
vårens event yr. . . ~. ..
NFO har behandlet kravene internt på Tariff-
konferanse 15, og 16,feb. hvor aIle avdeling-
er gjorde sine syn kjent,
På det nåværende tidspunkt kan ikke kravene
kommenteres ,men det synes .klart at det også
denne gang en blir seige tak.

Med aIle medlemmenes støtte og NFOi samlede
erfarings- og kompetanse"ivå entrer vi arena-
en med nøkterne holdninger til ~ forhand-
linger.

Dette siste kunne jeg ikke ha
skrevet bedre s jøl.
Jeg føler meg sikker på at de
som er spesielt interesserte
kan få en kopi av he Ie artik-
kelen til Hr, Hammersmark og
eventuell t tilsvar ved å hen-
vende seg til Norske SAS-Fly-
geres Forening,

red
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Norsk F1yteknikerorganisas jon
Postboks 60,
N-1330 OSLO LUFTHAVN

Telefon NFO-kontor FBU (1230-1500) 02 596688
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Medlemskap i

Norsk Flytekniker Organisasjon,
Postboks 60,
N-1330 OSLO LUFTHAVN.

Jeg er interessert i medlemskap og ber om opplysninger om NFO.

NAVN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. SERT:......................

ADRESSE:......................,... .ANSATT HOS............,....

* * ** ****** ** ** * *** ************ * ***** ***** ~**** **** * **** ** * **** *
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