NR. 4 1992
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Det er en trend ute og går. Jeg lurer på om de som
setter dette i gang har gått på handelsskolen i
Bergen alle sammen. Vi vanlige dødelige som IKKE har
gått der ser signalet fra banker, forsikringsselskaper og ikke å forglemme flyselskaper. Det skal
spares.
Ledere i banker og forsikringsselskaper har mistet
enhver tiltro fra den vanlige mann. Hele standen av
sjefer blir dømt nord og ned. også de som er dyktige.
Hvis de finnes, da. De har tydeligvis gått på skolen
hos den samme professor i Bergen. Og brukt de samme
lærebøker. Og har fått sydd fallskjermer alle sammen.
Til og med i NHO har de fått sydd seg slike. Denne
vår høyborg £or måtehold har delt ut penger til
udugeligheter som har sutret seg til eller fremstilt
det som om det skulle være en belastning for familien. Jeg er lite imponert, om jeg skal si det rett ut:
Hadde den faglige standard og yrkesstolthet vært på
det samme nivået for flyteknikerne, ville jeg vært
svært bekymret.
I flyselskapene forberedes 1993. Det eneste en ikke
har sett noe av er de fallskjermene. Braathen SAFE
senker standarden på daglig vedlikehold av sine B737400 og -500. Hva som skjer i de andre selskapene vet
vi enda ikke, men at det kommer avgjørelser der også
som kan virke forunderlig, er jeg ikke i tvil om. Det
ble i Braathen SAFE ikke fremlagt noen økonomisk
analyse av vedtaket om å gå inn på en senket sikkerhetsmessig standard. Ei heller er det kommet et
pip om de innsparinger en har oppnådd* Vi som er
blant fotfolket kan ikke se andre endringer enn at en
hat's it". Hva som måtte
sparer en mann på Kjevik.
komme av utgi£ter ved uregelmessigheter kommer vel på
en annen budsjettpost, og da skulle regnestykket
kunne gå opp i gevinst for teknisk avdeling. Men
måten å regne på må en ha lært i Bergen.

Rolf Dybwad
Formann
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Lederen
Vi jobber fortsatt med å
finne den endelige formen
på INFO. Dette nummeret
prøver vi med tre spalter.
Det gir oss bedre layout
muligheter.
Vi er
ikke fornøyd med
skrifttypene i INFO. Begrensningen av font valg i
laserprinteren vår gjør at
vi ikke greier å få ut den
skrifttypen som vi ønsker.
Dette skal vi jobbe videre
med.
INFO redaktøren har også
meldt
seg
på
diverse
kveldskurs i Desktop Publishing, men de har blitt
avlyst en etter en. Dette
på grunn av for liten påmelding til kursene Fortsatt sitter Siri og klipper
og limer opp alle sidene.
Det tar mye tid og er litt
av en jobb
så snart vi
behersker DTP, vil det bety
en
vesentlig tidsbesparelse, og raskere utgivelse
efter dead line.
I dette nummeret har vi
også forsøkt å få inn litt
reklame Responsen har vært
altoverveiende positiv. Det
er tydelig at leverandører
og selskaper finner INFO
som et interessant blad å
markedsføre seg i. Det er
kanskje
ikke
så
rart.
Utstyrsleverandører treffer
jo innertier i vår målgruppe.
Flyteknikerne er
med i de fleste utvalg og

Saab 340 i low-pas

--
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Redaksjonen i arbeid

komiteer
som
vurderer
innkjøp av materiell
og
utstyr. I tillegg distribueres INFO til ledelsen og
innkjøpsfunksjonene i alle
flyselselskapene i Norge,
pluss Scanair og SAS Commuter.
Annua1 Congress på Kypros
vedtok å pålegge alle medlemsorganisasjonene å sende
sine
medlemsblader
til
hverandre. Det
betyr at
INFO nå sendes ut til over
30 land, verden over.
Tilgangen på stoff til INFO
har
også
bedret
seg
vesentlig. Det henger vel i
hop med at standarden på
bladet har bedret seg, og
at dead line overholdes. I
dette nummeret kommer det

-

til uttrykk en del frustrasjon rundt om i enkelte
selskap. Et av innleggene
til dette nummeret av INFO
er refusert. Hverken problemstilling eller ordbruk
gikk igjennom "quality control". Jeg håper ikke dette
skremmer andre
fra
og
skrive, snarere tvert imot.
Det burde være betryggende
å vite at det finnes en
redaksjonell grense for hva
vi
mener egner
seg på
trykk. Derfor, har du noe
på hjertet
du ønsker å
skrive om? Nø1 ikke. Sett
deg ned og skriv noen ord.
Til
slutt
redaksjonen få
sine lesere en
et riktig godt
Knut Grønskar

vil
INFO
ønske alle
god jul og
nytt år!

-
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På JAR-l45 kurs i Hoofddorp
Den 7, september reiste
undertegnede og
Steinar
Isaksen til Amsterdam for å
delta på et todagers kurs i
de
nye
JAR-1 45 bestemmelsene.
Vi innkvarterte
oss på Pullman
Capitool
Hotel midt i hjertet av
Amsterdam, og kurset ble
holdt i JAA hovedkvarteret
i Hoofddorp som ligger en
halvtimes
togreise
fra
Amsterdam. urs sle der/ foredragsholder
var
R.C.
Williams fra JAA HQ. Vi var
22 kursdeltakere og i godt
selskap med folk fra b1.a.
Braathen
SAFE,
Fokker
fabrikken, Maersk Air, Star
Air og Transavia.

'

Kurset ble innledet med en
del historikk, og videre
gjennomgang av komite- og
organisasjonskart. Vi gikk
planer om
gjennom JAR'S
fremdrift og
JAA Maintenance policy som lyder
som følger: Aircraft may
only operate for commercial
air transport under
the
control of a JAR-OPS approved operation who may
only have maintenance carried out by a JAR-145 approved
organisation using
certifying Staff qualified
to JAR-65.

1

r år
a

I

det
gjelder
"Certifying staff" og da i særdeleshet Line Maintenance

Learjet Modell 35, bygget i mer enn 650 eksemplarer.

1

certifying technician, ble
det fra Steinars og undertegnedes side fremført en
del synspunkter på dette
punktet. Men det er pr. i
dag ikke
tatt noen avgjørelse på hva som skal
ligge til grunn; om det
skal være
en "licence",
eventuelt hvem som skal stå
for eksaminasjon, utdannelse osv. Det ble også i
denne forbindelse fra Mr.
Williams gitt uforbeholden
ros til "vår mann" Svein
Hansen for hans arbeid i
JJMB
(Joint JAA
Maintenance Board) vedrørende
disse spørsmål.

år det gjaldt JAR-1 45 som
omhandler
approved maintenance organisations, var
dette stoff som vi hadde en
del kjennskap til på forhånd. Men det var meget
å
gjennomgå
lærerikt
dokumentet paragraf
for
paragraf for å få tydeliggjort disse, med sidekommentarer fra Mr. Williams. Det ble også en del
diskusjoner rundt draft som
omhandler
subcontracting
til ikke JAR-145 organisasjoner og
om definisjon
vedrørende
Line
Maintenance. Til slutt vil jeg
sitere et avsnitt fra et
EEC dokument vi fikk utlevert. Det
er fra 16.
desember 1991 og omhandler
harmonisering av tekniske
requirements og administrative rutiner i e et nye
Europa": "Whereas a high
general level of safety in
civil aviation in Europe
should be maintained and
current technical requirements
and administrative
procedures in the Member
States should be raised to
the highest standard currently
attained
in the
Community".
Torstein Vikøren

v
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utmerket standard. De fleske av de norske deltsgetrne
komhinext a arrangementet med å legge inn f eri edagef foran
ellet tiitter kongressen. Noen gjorde brzggiz deleri,

AEI har vokst raskt fra å
være en liten interesseorganisasjon med 6 medlemsland, til i dag en organisasjon med 29 betalende
medlemsorganisasjoner, med
nærmere 40.000 flyteknikere
som medlemmer. Med over 50
delegater og observatører
med følge, antar arrangementet nå en slik dimensjon
at det ikke lenger lar seg
gjøre å arrangere den på
hobby basis. ASSITKA skal
ha all ære
for et vel
gjennomført arrangement og
en vellykket Kongress.

arbeidet i AEI, så er jeg
ikke spesielt imponert. Med
unntak av Svein Hansen sin
utrettelige innsats i JAR
Maintenance Committee, er
det liten aktivitet. Det
virker som om alle forventer at alle andre skal
gjøre jobben. I store trekk
er
det
kun NFO, UNIE
(Holland) og ALAE(Eng1and)
som bruker ressurser
på
AEI .

Åpningen av konferansen var
som seg hør og bør med
inviterte gjester, opptak
og intervjuer for Kypriotisk fjernsyn og radio.
Åpningstaler av VD i Cypros
Airways, de
Kypriotiske
luftfartsmyndigheter
Og
presidenten i AEI. I tillegg ble
det arrangert
cocktailparty på kviilden,
sponset av direksjonen i
Cypros Airways.

så langt var
det gjelder

alt bra. år
fremdriften i

Økonomien er
også
et
sorgens kapittel. Kontingenten er på El pr. medlem
pr. år. Begrenset oppad til
maks 5.000 E pr. organisasjon. Dette gir ikke på
langt nær det økonomiske
bidraget organisasjonen må
drive på det
ha for å
aktivitetsnivået som kreves
(Til sammenligning
betaler pilotene SKR 130.pr.
medlem pr.
år til
IFALPA.) Det
betyr
at
driften av AEI må baseres
på donasjoner fra medlemsorganisasjonene.
spant seg derfor en heftig
diskusjon om forhøyelse av
kontingenten. For oss er I E

.

l

Styret i Aircraft Engineers International (AEI)

Representanter fra Cyprus Airways og myndighetene

lite, mens det for inderne
og grekere,
for ikke å
snakke om tidligere østblokkland og Russland, er
enormt mye
penger.
NFO
ønsket en kontingentheving,
men falt ned på et kompromisforslag om å utrede en
kontingentheving til neste
Annua1 Congress. Dette kom
i stand etter en ganske
hektisk lobbying fra blandt
annet
de
norske observatørene. Resultatet ble at
kun 3 stemte i mot forslaget.
Av
disse overraskende nok svenskene og
finnene samt India. Finnene
gav også klar beskjed om at
de ville melde seg ut hvis
det
ble
en kontingentheving.
Mange saker ligger uløste.
Dette p.g.a.
at organisasjonen ikke har den økonomiske
bæreevnen
som
å kunne bli
kreves for
slagkraftig og effektiv.
Det er frustrerende å vite
at vi har blitt invitert
til å delta i en working
group for å samkjøre JAR og
FAR
bestemmelsene, med
sikte på bla. å erstatte
ICAO annex 1 om personal
licesning. Anslagsvis åtte
møter
i året
hos henholdsvis ICAO i Montreal os
JAA i Hoofdorp. P.g.a. den
økonomiske situasjonen har
AEI måttet takke nei til
denne invitasjonen. Slikt
er jo til å gråte over.
Alle snudde seg å så på
NFO, men det er jo grenser
for hva vi har av økonomi
og ressurser. At lille NFO
skal bære alle verdens flyteknikere på sine skuldre
er for mye forlangt.
på IFALPA congressen i Roma

Videre fremdrift diskuteres i den norske leiren

i våres, ble AEI invitert
til å delta på den årlige
konferansen til
Airport
Owners Association. Et av
punktene på agendaen her er
hvordan man kan få redusert
tekniske
delayer under
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pushback
og
oppstart.
Flyplasseierne er lei av å
ha fly stående og blokkere
tarmac og pirer, med de
09
trafikkforstyrrelser
klager dette medfører. Et
av
tiltakene
som
ble
å
heve
vurdert
var
landingsavgiftene
for de
flyselskapene som opererte
uten sertifiserte teknikere
under
pushback/oppstart.
Heller ikke her hadde AEI
å
sende noen
råd
til
delegater, men
NFO
var
selvfølgelig velkommen til
å
stille som
AEI sine
utsendte, hvis vi betalte
alt selv. A det skal vi.
For dit skal vi om vi så
skal svømme (Algerie). Det
nytter ikke å sitte hjemme
i kroken og synse og mene,
man må ut
på banen og
påvirke der beslutningene
fattes.

Avkjøling mellom møtene

Av det mer positive ved
Kongressen var opprettelsen
av en felles presse- og
informasjonstjeneste. Koordinert via UNIE i Holland,
men
med
et
presseråd
bestående
av:
Morten
Maurio
Arnesen
(NFO),
Launders(UN1E) og Andreas
Georgiades(AS1TTKA).
UNIE hadde også utarbeidet
en hvitbok med 20 viktige
punkter, for ansatte i flyselskaper som skal fusjonere. UNIE har også laget
en database over aktuelle
problemstillinger og løsninger ved fusjoneringer.
Mye
av
erfaringene er
hentet fra KLM og BA sitt
mislykkede
forsøk
på
fusjon. All denne informasjonen
er tilgjengelig
for spesielt interesserte.
Til slutt var det valg.
President for 2 nye år ble
Morten Arnesen. Han gjorde
det klart at dette blir de
2 siste årene han sitter
som President. Ellers ble
det
gjenvalg
over hele
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H o t e l l e t s palmehage
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Redaktøren og T o r s t e i n Vikøren med samboer Linda på by n

linjen med unntak av ny
Assistent
Secretary Australia/ Pacific og Policy
Committee Chairman. De nye
her ble Trevor Lee fra New
Zealand og A. Sharma fra
India.
Summa
sumarum:
En
vel
tilrettelagt Kongress men
fremdriften er for liten.
Det er hyggelig å møtes en

gang i året og utveksle
synspunkter og erfaringer.
Man får knyttet seg opp mot'
kontakter
internasjonalt,
men det er ikke nok. Skal
vi beholde og styrke vår
posisjon, må det arbeides
på en helt annen måte. Det
krever
ressurser
Og
økonomi, noe AEI ikke har.
Det krever også at styret
og utvalgene i AEI akti-

viserer seg sterkere enn
det som har vært tilfellet
til nå. Aktiviteten i AEI
det neste
året for bli
avgjørende for hvilken vei
NFO
velger å gå i 1994.
Neste Annua1 Congress skal
avholdes i oktober 1993 i
Køln, Tyskland.
Knut

Morten, Linda, Torstein, Hanne og Per med kalde f o r f r i s k n i n g e r

Rolf Dybwad, Knut Grønskar og Svein Hansen
diskuterer B747 ulykken utenfor Amsterdam.

E t norsk u t v a l g på v e l komst-party

Trevor Lee f r a New Zealand,

10

b l e r a s k t adoptert i den norske l e i r e n

Formann i NFO avd. SAS, Heine Richardsen nyter
s o l oa varme
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Joint JAA Maintenance Board (JJMB) - AEI Delegate Annua1 Report 1992
en kopi av den a rien ter ingen S v s h Hansen ga til delegatene pfh AEE ANiuaJ,
Congress. &t er en status e v e hvor langt man har kumrdel: med arkjeidet m& utwrbeidelsenl
av nye ~~n's, samt litt oti huilkm v e i dette -er
for ces f lytekniksre. Dette blir det
Iragslverket vf skal leve after i $rtFer Eremover- Svein Ransen, EVEOM, er Alrcxsft,
t NaintensnC
i
Dekke er

j

GENERAL
The
opposite description
gives
a
fairly correct
picture of the current JAR
status. The JAA membership
has not been increased this
year, but the remaining 9
ECAC
states
(Bulgaria,
Czechoslovakia,
Romania,
Poland, Hungary, Cyprus,
Monaco, Malta and Turkey)
are all potential members
entitled to join the JAA
when and i£ they decide to
do co. In addition come
members of the Commonwealth
of Independent States (CIS)
have signalled that they
may want to join, beside
the growing interest from
non-European countries as
Australia,
Canada, China
and others.
The general
feeling is that we have
large enough problems already, with harmonisation
of
maintenance standards
within
the
active
JAA
countries, and that these
standards
should
be
established before having
to consider
other countries.
The JJMB industry association~, representing the
larger operators and maintenance
facilities, have
been totally supportive of
harmonisation efforts and
the creation of the new JAR
145, whilst little or no
enthusiasm has been shown
at the small end of the
maintenance industry.
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THE CURRENT STATE
OF JARS
PURPOSE

COOE

STATUS

Large afc design
All-weather ops
Engine design
Propeller design
APU desigri
Sailplanes
Very light afc
design
Maintenance
organizations
Equipment
Light afc
(not commuters)
Commuter afc
Helicopter design
Helicopter design

JAR25
JAR AWO
JAR E
JAR P
JAR APU
JAR22

Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete

JAR VLA

Ops (other than
public transport) JAR-OPS
Pt 2
Start '92
Complete
Certifying staff
Complete
qualifications
JAR65(E) Preparation
Work complete Recreational afc
JAR91
Not begun
Stafl spring, '92) maintenance
Airworthiness
Started '91
directives
JAR39
Not begun
Work in hand

JAR145
JAR TSO
JAR23
JAR23
JAR29
JAR27

Certification
procedures
Ops (commercial
air transport)
Operators maintenance

JAR21

In preparation

JAR-OF'S1&2 In preparation
JAR-OPS113 Chap 7 to be
finalized

Complete

'

JAR 145 APPROVED MAINTENANCE ORGANISATIONS

JAR OPSI TENANCE

The first JAR 145 Approvals
are now beeing issued, and
a new JAA Publication - JAR
Approved
Organisations details the names,
addresses, classes and ratings of organisations approved by the JAA/NAA. This
Publication will be updated
every three
months with
amendments issued on 1st
January, April, July and
October,
and
can be
UK
purchased
from
the
Cheltenham
Office
at a
price of 10 pounds. Minor
amendments to the JAR 145
are required according to
the legal JAA/NAA staff,
the JJMB
are discussing
this
right
now
and a
possi_ble NPA
should be
ready be the end of the
year.

The commenting process on
this chapter resulted in
requirements for operators
to employ rather than contract maintenance personnel
to ensure that all maintenance is carried out in
time and to an approved
standard. The operator must
also establish and maintain
an own Quality System to
monitor and control
all
aspects of aircraft airworthiness The ACJ is not
ready yet, but is expected
to be presented at the next
JJMB-meeting
this November. The JAR OPS Committee
consider the JJMB to be
their Working Group on the
Chapter 7, and consequently
allow themselves to deviate
from and change any part of
the main regulation from

,

CHAPTER 7 MAIN-
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what we have suggested. Tha
JJMB heavily oppose this
position - we are the body
responsible
to
develop
maintenance
requirements
for all operators, the OPS
Committee
should confine
themselves to
the operational requirements. This
conflict has stalled the
progress of the whole JAR
OPS1, and has to be settled
by the JMC or eventually
the JAAC. A NPA for the
entire regulations cannot
be expected ready before
mid-1993, at the earliest.
JAR 65 CERTIFYING STAFF
The JAR-65 WG'S first draft
has been circulated to all
affiliates,
the
second
draft was promised ready
for the September JJMBmeeting in Brussels, but
has now been postponed to
the November-meeting
in
Hoofddorp.
The
J&R
Reference %n%X Chabd~an
will
discuss
different
aspects of
the
draft
proposal in his Report to
the
AC,
so
1'11 only
mention the most important
subjects we
are concentrating on at this stage:
1) JAR 65 requirements for
the "non-certifying"
base technicians.
2) Examination for all
"certifying staff" by
independent bodies.
3) Issuance of a "JAA Basic
License" as the bottom
line for "non-certifying
staff" with "~atings"
endorsed as for
"certifying sta£fr'.
4) Adoption of the European
Standard for NDT - EN473
- as a JAA Regulation.
The above items are vital
to future of the licensed
engineers,
unfortunately

'

none of the other JJMB-members share our views here,
a satisfactory solution can
only be found outside the
JJMB. I therefore urge the
AEI Annua1 Congress to address this
situation and
come up with an (for all
affiliates
concerned)
agreeable strategy and to
plan a campaign on lobbying
the respective JAA Authorities.

small JAA/NAA team
will
audit the
145 applicant
before
the
Approvel is
granted - but when such a
non-JAA company is approved
according to JAR 145, it is
entitled to receive automatic acceptance, without
any
further
technical
investigation, by all other
JAA-NAA'S (from January 1st
1994).
SUMMARY
The
European
Community
Commission (ECC) adopted a
regulation last December,
incorporating
existing
JAR's into EC law, and all
future JAR's are expected
to similary incorporation.
The ITF is represented in
Brussels and "looks after"
the EC Transport Commission
- they have now shown come
interest to join the JJMB
in order k~ look after the
JAR 65. rehe AEI posikion is
thak iE 17'3' 59 goirig to sit
in the JJMB, we want to see
an
active,
certifying
engineer representing them,
and not an ITF officer from
the London office However,
none of the other JJMBmembers were inclined to
accept the ITF and they
will probably stay out.

FOREIGN SOURCED MAINTENANCE
After 1st January 1994 all
maintenance and repair work
performed on JAA registered
aircraft must be performed
by a JAR 145'approved organisation- Thls has led to
af continuing
a
number
concerns fram manufacturers, vendars and rnaintenance organisatione located
outside t h e JAA territorl e & , and the JJMB farined ;
l
1 0 ta Look inta the problem~,The m's repork was
pxedt?rzz%& at the Last JJMBmeeiing i n September 'and
have ' been distx'ihuted
to
the JAR Reference
Panel
Chairman and the AEI EB for
comments.
The
preferred
options from the WG contained 3 main principles,
namely ;

Based on the foregoing and
realizing that especially
the JAR 65 will not go our
way in the JJMB, it is most
important to establish a
cooperation with the ITF in
order to coordinate positions and lobbying on both
the JAA Authorities and EC
bodies. Possibilities and
options should be properly
addressed at this year's
Congress, next year may be
too late.

1) Bilateral Technical
Agreement or MOU.
2) JAR-145 Approval to a
non-JAA Organisation.
3) Subcontracting Acc. to
JAR 145.75 b)
Bilateral
Agreements are
between States, and
the
JAA/NAA will
audit the
aviation
system
of the
actual country before such
a Bilateral can be signed.
Thereafter each JAA member
state can
sign
this
Bilateral when or if needed
by
industry
A similar

I

Svein Hansen

AEI JJMB Rep.

-
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Er jeg historisk?
Er jeg den første autoriserte flytekniker som er
blitt
vikar
på
stueravdelingen til SAS? Det er
vel ikke mange stuere i
flybransjen
som
er autorisert på flytypen som de
er vikarierende stuer på.
Etter ti år i sivil luftfart og med licence på B737 (Braathen SAFE), F-27
(Fokker) og F-50 (SAS) har
jeg nå vikarstilling som
stuer hos SAS avdeling KKN
KR. Finnes det flere som
har det likedan?
Hvordan jeg er kommet i den
stillingen er såre enkelt.
Oppsigelsen som stasjonstekniker i Busy Bee kom 25.
juli, grunnet samkjøring av
sivil militær
luftfart
Personalkontoret
til SAS
Teknisk har
ingen ledig
jobb med det første, den
samme beskjeden fikk jeg
også fra
Braathen SAFE
Busy Bee er ikke aktuelt
for meg. Derfor er jobben
som vikarierende stuer det
nærmeste jeg kommer fly.
N; kommer kritikken av NFO
og spørsmålet til ledelsen
Hvor var NFO i november
1991? Falt det dere ikke
inn at noen av deres medlemmer kom ti å bli arbeidsledige fra 1 . november
1992? Er det ikke et av
ansvarsområdene til en organisasjon å
trygge arbeidsplassene til medlemmene?

Av alt det som er skrevet
om militær og sivil samkjøring, så har jeg ikke
sett noe sted at NFO har
uttalt seg. Det pleier å
være vanlig at når staten
fjerner arbeidsplasser, så
er organisasjonen/ fagforeningen inne på banen med
ren gang for å sikre sine
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medlemmer. Hvor var NFO?

N& vil kanskje noen hevde
at NFO ikke skal blande seg
inn i statens konsesjonspolitikk
Men da vil jeg
gjerne spørre; hva skal man
med en felles organisasjon
som ikke trygger de enkelte
medlemmers fremtid som flytekniker
Da kan vi like
godt være medlemmer av en
hvilken som helst organisasjon. ~å skal rett være
rett; jeg har ikke tidligere henvendt meg
til
NFO, men resultatet av samkjøringen skulle være innlysende nok for hele styret
her.

-

I

i
:
,

m -

De som kjenner meg vet også
at
jeg klart har gitt
uttrykk for at jeg ikke
ønsket å flytte sørover. så
dette er ikke et uttrykk
for sårhet fra min side for
at jeg ikke lenger er i
jobb som tekniker. Dette er
kun et uttrykk for hvor
skuffet jeg er over at NFO
ikke
er
på
banen når
arbeidsplasser
forsvinner
fra andre enn BU, SAS og
Widerøe.
NFO er ikke den organisasjonen som tar vare på alle
norske flyteknikere. Dersom
den var det, ville den gått
inn for at de som mistet
jobben sin ved et statlig
vedtak skulle sikres ny
jobb hos den som overtar.
NFO kunne
i det minste
påpekt dette. Greit nok at
arbeidsplasser
som
forsvinner i priskonkurransen
ikke kan beskyttes, men når
staten fjerner medlemmers
arbeidsplasser, bør organisasjonen komme på banen.
Hilsen forhenværende aut.
mek. dostein Anderssen
Vikar KKN KR
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Farnborough '92

SAS Component Maintenance var representert med en flott

Tid for refueling

statisk utstilling. (Hvor var Line og Heavy?)

Widerøe prøvde å selge en av sine Twin Ottere

Dette var en flyoppvisning
med preg av low budget,
sammenlignet med tidligere
Farnborough show. Men det
som ble vist, var av svært
høy standard og
organiseringen av
showet var
glimrende. Blant de mest
spennende fly i showet vil
jeg nevne A340, TU204, RJ,
Saab 2000, Gripen og trioen
med BAE RJs. Men til tross
for at de største flyene
var vesterlandske (A3401,
så var det allikevel russerne som stjal showet med
sin MIG 29, SU27 og ikke
minst TU22 Backfire.
Min personlige favoritt var
også russisk; den
lille
SU29T (trainer) som ble

14

McDonnel Douglas var kun representert på statisk i år

fløyet av verdensmesteren i
aerobatics Eyorgis Kyris
fra Litauen, Da han utførte
sin oppvisning, som blant
annet inneholdt 85
forskjellige typer av roll,
kunne man ikke annet enn å
gape. Og Eyorgis har bare
15 flytimer på flytypen!
Ved siden av Eyorgis blandede flyoppvisning, var det
også hårreisende å se en A340 på 150 tonn fly forbi
med svært high alfa og en
speed på bare 100 knots, og
man hørte knapt de 4 CFM
56-5C-2 som ligger på 31200
lbs per stykk. Showet ble
avsluttet med oppvisninger
av en Spitfire, Hurricane,
Lancaster og en Musquito

...

Åååååhhh, hvilken lyd!
m

Det var et enormt område
med statiske utstillinger
og stands. Hyggelig var det
å treffe på SAS Component
Maintenance her. De hadde
en meget
representativ og
fin stand. Hvor var Heavy
og Line ?
Min oppsummering av showet
er at uansett budsjett, så
er Farnborough en av de
desidert
beste
og mest
velorganiserte
flyoppvisninger i verden - og vel
verd et besøk.
Stewart Ewing
SAS OSLTS-O/S
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Airbus I n d u s t r i e s a t s e t s t e r k t på Farnborough

F-16 i oppvisning

Russerne s t i l t e med e t b r e d t spekter av f l y , her r e p r e s e n t e r t
med Mig 29.

I k k e 8-757,
notorer

I k k e t a k e o f f , men l a v og sakte o v e r f l y g i n g . Merk angrepsvinkelen.
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men Tupolev Tu-204,

Run up på Saab 2000

I

med R o l l s Royce RB211-535

Vi har h0rt at:
a British Midland åpnet i
sommer en ny hangar på
Heathrow, og
tilbyr nå
vedlikehold opp til C-check
på DC-9 - MD80 Og B-737.
British Midland
har 180
flyteknikere ansatt, og
annonserer at de vil satse
kraftig på fremmedhandling
i tiden som kommer

portene
for det første
flyet inn
til heloverhaling
Det var en B-737
fra Lufthansa, som skulle
inn til D-check; tett fulgt
av en MD-80 fra Swissair
Byggingen av Shannon Aerospace Center har kostet i
underkant av en milliard
norske kroner.

a Xiamen Airlines, Kina,
som bla. leier B737 fly fra
Braathen SAFE , har signert
en vedlikeholdskontrakt med
franske Sochata på overhaling av selskapets CFM56
motorer.

e Japan Airlines har begynt

a British Midland og Air
Lingus har annonsert et økt
samarbeid
innenfor
de
flytekniske opmrådene. Aer
Lingus skal lease reservedeler for sin B-737 flåte
for 35 millioner. Vedlikeholdet skal skje hos Aer
Lingus. British Midland og
Aer Lingus ønsker på sikt å
utøke sitt tekniske samarbeid
SAS har jo som
kjent en stor eierandel i
British Midland.
Dette
burde kunne vært noe for
SAS Component Maintenance,
som
er ute etter å fylle
opp
sin produksjonslinje
med mer fremmedarbeid
a British Airways har kjøpt

49.9% av det franske TAT
(Transport Arien
Transregional). TAT kjenner vi
litt til i SAS, etter at de
en periode leide noen av
våre ~~-9-21'er,inkludert
teknikere.

a Det danske firmaet FLS,
med sitt underfirma Aerotech, har fått kontrakt med
det danske luftforsvaret om
å overhale 29 Saab T-17
jagertrainere.
a Shannon Aerospace åpnet
19. september i år hangar-

en
test
med
en B-747
frakter. Testen går ut på å
la være og male skroget, og
i stedet fly med skroget
høyglanspolert. Noe lignende prøvde SAS på noen av
sine DC-9.ere for nærmer ti
år siden. Det var ikke noe
suksess, og
flyene ble
raskt
malt
i
standard
dekor

a Dornier 328 har støtt på
tekniske problemer,
som
å velte hele
truer med
prosjektet Man greier ikke
å få flyet
opp på den
lovede cruising speed. Den
høye
cruisingspeeden var
det store salgsargumentet
for denne flytypen.
a Den første Tupolev Tu-204
med Rolls-Royce RB211-535
motorer hadde sin deby på
Farnborough i år. Flyet har
russisk avionic, og holder
på med å få FAA approval.
a Leasingfirmaet Guiness
Peat
Aviation
(GPA),
verdens største eier
av
fly, har i bestilling fly
for nærmere NOK 100 milliarder frem til år 2000. En
planlagt
aksjeemisjon
i
sommer gikk i vasken, og
selskapet er i akutt behov
for likvide midler. GPA
forhandler nå med de store
flyfabrikkene om å få utsatt sine leveranser av nye
fly.
a

I statsbudsjettet

for

1993 er det satt av 531
millioner
kroner
til
investeringer ved norske
lufthavner. De største prosjektene er videre utbygging
av Værnes
til 70
millioner kroner, ny ekspedisjonsbygning ved Molde
lufthavn, nytt
tårn og
sikringsbygg på Bardufoss
og midlertidige tiltak på
Gardermoen. I tillegg kommer anskaffelse
av radar,
data og sambandsutstyr til
den nye kontrollsentralen i
Røyken. For 1993 er det
budsjettert med inntekter
på 1.949 100.000,- kroner.
Alle inntektene dekkes inn
ved hjelp
av luftfartsavgifter.

a Noen selskaper satser på
sine flyteknikere. Et av
disse er Transwede. I deres
informasjonsblad Transinformer, står det å lese.
"Ettersom Finnair tar hand
om specialkompetensen och
de tunga
checkarna, kan
Transwede røra sig med en
liten organisasjon som er
specialutbildad på just MD80 planen. Alla Tekniker
har licens på den her flygplanstypen och kan utføra
en besiktning var som helst
de råkar befinna sig i
værlden. Om destinasjonen
saknar teknisk kompetens så
flyger en av Transwedes
tekniker med och utfør den
såkallade
"turn around"
checken. Sedan kanns det
tryggt
att
flyga hem
igjen " I det samme bladet
kan vi lese at Transwede
utføcer en
30 minutters
check på flyene mellom hver
avgang
En 2 timers sjekk
ved hver nattstopp. En 4
timers sjekk hver uke. En
85 timers sjekk hver måned.
Et så solid vedlikeholdsprogram er det ikke alle
som har. Iallefall ikke i
Norge
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e
~ å d e Air
Canada og
Lufthansa har lagt inn bud
på Continental. Air Canada
vil kjøpe seg inn med 29
prosent, mens
Lufthansa ,
ønsker å kjøpe et sted mellom 40 - 45%. At Lufthansa
kjøper
seg
inn
i
Continental, må stå som et
mareritt for SAS. I følge
samme kilde sies det at SAS
teknisk sett eier 16.9% i
Continental, hva nå enn det
måtte bety. Hvis Air Canada
går vinnende ut av denne
budrunden, vil jeg tro det
blir store utskiftninger i
Continentals ledelse. Det
har seg slik at CEO i Air
Canada er Hollis Harris,
som SAS i sin tid fikk
plassert
som
CEO
i
Continental, etter at Frank
Lorenzo ble kjøpt ut. Det
gikk bare et år før Sir
Harris ble frosset ut og
dyttet ut døra av sitt eget
styre i Continental. N; kan
styret i Continental risikere å få Hollis Harris inn
igjen. Det blir neppe noen
varm velkomst. Siste: I det
INFO skal
gå i trykken
opplyses det at Air Canada
fikk tilslaget på Continental.

e Maersk Air har signert en ;
l
samarbeidsavtale med Brit- i
ish Airways, (Dan Air) og
GB Airways, med samkjøring
av rutetabeller ut i fra
Gatwick.
e Den

første B-737-200 med
stage 3 hush kit, er blitt
&
levert fra ~ordaml~ratt
Whitney, til German Cargo,
et datterselskap av Lufthansa.

før havariet med El Al fant
sted.
e U.S. Export-Import Bank
har garantert for et lån på
49 milliner US$, for salg
av 2 B-737-500 til Braathen
SAFE.

e Passasjerveksten i Norge
setter ny rekord. I løpet
av de ni første månedene
reiste 5.3 millioner passasjerer fra Fornebu. Dette
er en vekst på 9,6% fra i
e Corrosjon og sprekker i
fjor. Man har således tatt
motorfesteboltene var årsak
igjen
trafikktapet ved
til at en B-747F fra El Al
Gulfkrisen i 1991. Lufthavarerte etter avgang fra
Amsterdam 4. oktober i år.
fartsverket prognoser har
Motor nr. 3 falt av og rev
gått ut på en trafikkvekst
på 4% pr. år. Det er utenmed seg motor nr. 4 i det
landstrafikken
som
øker
den dro av gårde. En stadig
mest ifølge LV. Antall avstørre andel av alle flyulykker
skyldes tekniske l ganger og landinger til utlandet har økt med 10% det
feil. Boeing har nå beordret
skifte av
alle
siste året. Totalt sett er
motorfestene på B-747 som i 58% av flybevegelsene på
Fornebu innenlandstrafikk.
er eldre en 12 år. Arbeidet
må være utført innen 30
e " ~ e tgår til helvete; skal
dager, ellers vil flyene
Janni Spies ha ropt, og
bli satt
på bakken. En
foreløpig rapport fra FAA,
løpende forlatt styremøte.
konstaterer at det var funDet betyr vel at Con Air,
net over
100 corroderte
Spies sitt danske flyselmotorfestebolter for B-747, : skap, be£inner seg på tynn
is.
'

,

l

I

e Det er ikke bare SAS som
har tapt store millionbeløp
på
feilinvesteringer
i
bookingsystemer.
American
Airlines
har
tapt
600
millioner på et bookingsystem som heter Confirm.
Prosjektet er nå skrinlagt
for godt. Dette er en enorm
skuffelse for oss, sier CEO
i American Airlines Robert
Crandal

.

e First flight for A330 ble
foretatt sist i oktober.
Flyet er i store trekk en
tomotors utgave av storebror A340A ~ å d e konstruksjon og
dimensjoner er
stort sett like. Airbus har
inne 149 bestillinger på
denne flytypen.
A-330 hadde s i n f ø r s t e p r ø v e t u r i o k t o b e r
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Det dreier seg om nitten
stk. F-28 og åtte B-737. I
tillegg kan det bli aktuelt
og male om alle Saab 340
flyene til Sweedair, i SAS
Commuter sine farger.

millioner US$ til ussle 3
millioner.

e North West Airlines ser
ut til å være det neste
store flyselskapet i USA
som havner under Chapter
11. Northwest må stille med
300 millioner US$ innen 27.
november. Derefter forfaller et lån på 330 millioner
i desember
Årsaken til
uføret er pantegjeld på 1,2
milliarder US$ som eierne
tok opp da de
kjøpte opp
NWA i 1989. For å gå forran som et godt eksempel
har CEO Alfred Checchi og
Gary Wilson redusert sine
årlige lønninger
fra 10

e De amerikanske luftfartsmyndighetene forlangte for
tre
år
siden at alle
amerikanske flyselskap uanmeldt skulle drugteste sine
ansatte. Økningen i positive avgitte prøver har
gitt myndigheten bakoversveis. Antallet positive
prøver har mer en fordoblet
seg fra 1990 til 1991

Linjeflyg sin flyflåte
skal males om i SAS farger.

e

1-

e En undersøkelse blandt de

/
i

50 største bedriftene i
NHO, viste at lederne hadde
bevilget seg i gjennomsnitt
15% lønnstillegg i år. Dette i tillegg til diverse
frynsegoder. Det er godt at
våre toppledere går foran
og viser moderasjon!

Fred.Olsen

l

4

.

... Mer

enn 50 års erfaring innen flyging!

Fraktf lyging

Kalibrering

Autorisert Flyverksted
RSC 4

Ettersyn, reparasjon, modifikasjon etc. også for fly i
komponenter, tilbehør og utstyr.

klasse A, samt overhaling av

AgenturISalg
Vi representerer b1.a. de fleste kjente leverandører av

avionikk utstyr.

KONTAKT OSS!
Y FRED.O L S E N F
SL Y S E L S K A P Postboks 10, 1330 OSLO L U F T H A V N
(FRED OLSEN AIRTRANSPORT LTD I

TLF.: (67) 53 09 00

v

TELEFAX: (67) 12 19 07

TELEX:

71645 FOAIR N
I
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Teffe tider i charterbransjen
Tøffe tider er vel noe alle
i bransjen føler på pulsen
nå. Kanskje spesielt så i
Busy Bee. Forsvarskontrakten er nå definitivt over
og det søkes med lys og
lykte etter andre oppdrag.
Konkurransen er steinhard
og det er uhyre vanskelig å
"få kloa" i bra oppdrag. Vi
har nå to fly (F-50) som
går for KLM. Det ene med
base i Stavanger og det
siste med base i Malmo. Som
det ser ut, må selskapet
bygges ytterligere ned og
administrasjonen har fullmakt til å redusere flåten
til 7-8 enheter i 1993. Det
er også et mål å, på sikt,
arbeide mot en standardisering mot en F-50 flåte.
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Det er vurdert salg/utleie
av Busy Bee-gården og flytting av en del funksjoner
tilbake til "Beverhusetl'.
Hva som skjer med hangarspørsmålet er vel endelig
ikke avgjort.
også da midt i alt dette
driver vi med kollektivavtaleforhandlinger
Og
lønnsforhandlinger. ingen
enkel oppgave under de rådende forhold.

1

Teknisk sett har våre F-50
fungert relativt bra uten
altfor store avbrekk. Vi
hadde
vårt
første
motorskift på utestasjon i
TRD. Det var mye styr før
vi endelig fikk motor pluss

utstyr, men selve jobben
gikk bra. F-50 har også
vært på C-sjekk i Holland
med en god del småfeil når
de
kom
tilbake. Med
vinteren i anmarsj vil vi
nok se en del boot-bytter,
slik som foregående vinter.

1
l

Internt i teknisk avdeling
er det
foretatt en del
rokkering av personell. En
av våre teknikere er blitt
assisterende produksjonssjef. En annen er gått til
kontrollen. Vi som er igjen
etter et par nedbygginger
gjør fremdeles samme jobben.
Med ønske om en god jul,
R.

randå ås trø

,

Nok å gjøre i høst
Et nytt nr. av INFO krever
ny innsats fra avdelingsredaktørene slik at stoff
kommer til bladets hovedredaktør. Ny og fin utgave
krever også stoff av bedre
karakter, og å få dette til
er
svært vanskelig når
skrivelysten er borte. så
dere får klare dere med
mine
trøtte
synspunkter
denne gangen også. Inspirasjonen til å skrive er lik
været
ute, det
vil si
elendig.
En gledelig ting kan i alle
fall nevnes fra Sola. Luftfartsverket har
endelig
startet arbeidet med ny
rusegrop/hall på sørvestsiden av plattform 14. så i
løpet av 1993 skal forholdene bli bedre både for
oss og tårntjenesten,
Etter en svært usikker høst
med
varierende
arbeidsmengde og avgang på lærlinger etterhvert som de
har bestått fagprøven, har
det blitt en viss bedring
til utpå vinteren. Konkurransen i Europa er blitt
knallhard. Pris og rask
gjennomløpstid er viktigere
enn kvalitet
og driftssikkerhet. Det virker som,
for enkelte selskap, at
utkvitterte
papirer
er
viktigere enn om sjekken er
utført. Det sies at pr.
idag er det atten - 18 vedlikeholdsbaser for B737
i Europa. Da vår tidligere
kunde Germania fikk beskjed
fra toppen om at arbeidet
denne gang skulle forbli
innenfor Tysklands grenser,
ble det tynt for oss utover
høsten og vinteren. våre
egne fly er svært nye og de
går 3600 timer eller ca.
7000 cycles mellom hvert

hovedettersyn
(C-sjekk).
Derved tar det litt tid før
disse kommer på rad og rekke inn. Liggetid for de
første C-sjekker er 5 arbeidsdager.
For tiden ligger en fremmed
fugl
fra
International
Lease Finance Corp. - ILFCUSA inne til D-sjekk. Flyet
har den siste tiden gått
for Time AIR SWEDEN og skal
nå gå til Guatemala. Flyet
er av typen B737-300 og av
eldre årgang. Av tidligere
stafering kan en lese at
flyet har gått for Kenya
Airways. Dette flyet viser
i høy grad at det har vært
ute på lease. Alt er kjørt
helt ut til siste bit og en
del
reparasjoner er av
høyst
tvilsom
karakter.
Selv Boeings tek.rep. ble
betenkt over det han fikk
se. Det var cable splicing
av svært oppfinnsom karakter og ulåste flight contro1 cables i stort omfang.
En kan jo spørre om dette
er prisen en skal betale
for
liberaliseringen
i
luftfarten i tiden fremover. Det spørs om ikke
både myndigheter og selskaper bør ta seg en pust i
bakken før det går altfor
langt.
vår siste norsk-registrerte
B737-200, LN-BRL, tok av
for Costa Rica 4. november.
Den er bortleaset for et
halvt år
til Lacsa via
ILFC. Flyet går på norsk
register.
I slutten av september tok
den første B737-500 av fra
Sola med kurs for Kina.
Ombord
var kursdeltagere
fra Ziamen Airlines, samt
et par
norske represen-

LN-BRL klargjøres for Costa Rica

tanter. En tekniker og en
pilot.
Turen
gikk
via
tidligere Sovjet. Et eget
innlegg fra turen vil komme
senere.
I
følge
mine
informasjoner
foregikk
kursavviklingen uten de
helt store problemer. Det
ryktes at
de kinesiske
deltagerne
kun hadde 1
dollar pr.
dag i diett
utenom fri kost. Det er
ikke nok til te eller kaffe
her.
For oss som sitter litt på
sidelinjen når det gjelder
den daglige drift etter at
72
timers
sjekken ble
innført, er det vanskelig å
bedømme forholdene. Men i
følge vår Maintenance Schedule må tekniker utføre
postflight
inspeksjon på
nattstoppfly der hvor tekniker er stasjonert, dog
uten utkvittering i LMR,
Denne er nesten identisk
med tidligere S-sjekk. Hva
er så oppnådd?
Ellers har man registrert
at formannen i Braathen
SAFE
flygerforening har
klaget over
at han har
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liten teknisk kyndighet og
har problemer
med å ta
ansvaret
for nattstopp
utenlands hvor han er sjef.
Vedkommende
herrer burde
kanskje ha våknet opp litt
før når NFO forsøkte å
fortelle dem hva som var i
ferd med å skje. For nå er
det økonomer og relativt
ferske ingeniører som rår
grunnen. Tekniske ettersyn,
hvor går vi?
I en tid hvor kravet til
økonomiske resultater av
positiv karakter kreves fra
alle avdelinger innen en
organisasjon, settes det
også
nye prislapper på
måten vi
utfører
våre
tekniske inspeksjoner på.
Det være seg de små daglige
til hovedettersyn. For oss
som står midt oppe i denne
prosessen virker
en del
ting svært så teoretiske og
svært lite gjennomtenkte.
Det ser ut til at en vil
senke standarden uten å
oppnå noen særlig form for
gevinst. Min påstand er at
enkelte er villig til å
skru tiden 10-15 år bakover
i tid for å bevise noe de
lærte på
skolen og som
generasjonen
foran har
forkastet.
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Frem til i dag har det vært
alminnelig
godkjent
at
kravet til eget materiell
burde kunne gå fra C-sjekk
til C-sjekk uten for store
inngrep i hverken flight
controls, gear, hydrauliske
systemer, motorer etc. på
grunn av normal slitasje.
Dette har medført at det av
og til har blitt skiftet
rollers, bearinger, sealer
etc. uten at vedkommende
del var helt utslitt. Noen
ganger ville kanskje delene
ha holdt
oppimot neste
sjekk, andre ganger bare i
noen uker. Slike ting er
svært vanskelig å forutse.
Men jevnt over er det et
nøkternt syn som rår ved
utskifting av deler. våre
fly går da også stort sett
bra mellom sjekkene, og det
må jo være svært økonomisk
for selskapet. En skal vel
heller ikke glemme hvilke
ruter vi flyr mesteparten
av året, det er mye brutal
juling å få for materiellet.
Det er her min betenkelighet kommer inn. En får
stadig informasjon om at en
må legge litt av på kravene
år vi gjerne
her og der.
tar flapsen ned etter andre

C-sjekk eller så på grunn
av mye skitt og vanskelig å
inspisere selv etter vasking, da er vi for pirkete
og nøye. At en mekaniker
som eventuelt skal skifte
en for eksempel vanskelig
roll bruker en halv time på
jobben imot kanskje 3 timer
med flaps på plass, betyr
intet. For det viktige her
er at det står ikke på kort
at flapsen skal ned. Man
sløser med ressursene, At
samme flaps kanskje i samme
slengen får påført
litt
trengende maling på malerverksted fremfor i hangar,
bør vel også gå på plusssiden eller hva?
Videre er det klare hint om
at hvis man går opp i en
luke/område for å inspisere, så skal blikket kun
omfatte teksten på kortet;
resten er bannlyst område.
I neste omgang, dersom man
ikke husker om en tok et
godt overblikk når en var i
området og eventuelt
et
glemt kort kommer for en
dag noe senere, heter det:
"du må da huske om du tok
en god sjekk når du var
der?" Er
det
rart en
stakkar blir frustrert over
utviklingen som holder på å
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At en kanskje setter mer
klare og definitive krav
til kundefly som kanskje er
innom fra år til annet for
kun å få oppgradert standard uten å ville betale
for det er en helt annen
sak. Dog skal dette fly
også være teknisk
luftdyktig etter en sjekk hos

oss. Ingen av oss er villig
til å senke standarden så
lavt at vi ikke tør å være
med etterpå. Flyene skal
tross alt frakte crew og
pax. La oss ikke få en
luftfart som
nærmer seg
skipsfarten med den negative omtale den har fått.
La oss heller holde et

fornuftig og sikkert nivå
som vi kan og vil være
bekjent av. Så får heller
økonomene og deres likesinnede ta
fatt andre
plasser og de er det nok av
ser det ut til.
Hilsen en frustrert kontrollør: J, Kr. Langebro

72-timers S-sjekkintervall. Hva gjer NFO avdeling Braathen SAFE?
Flere av NFO/BU'S representanter har fått ukvemsord
slengt etter seg både før
og etter innføringen av 72
timers S-sjekk. Dette med
begrunnelse i at "Dere gjør
jo
INGENTING", Vi tror
dette har
begrunnelse i
uvitenhet og løse rykter om
mulige forhold som ikke er
riktige* Et stikkord er informasjon. NFO/BU'S sentralstyrerepresentant har
gitt grundig informasjon på
sentralstyremøter angående
saksgangen i 72 timers Ssjekk saken.
Vi håper at dette innlegget
vil klargjøre for alle medlemmene i NFO at NFO/BU har
gjort og også fortsatt gjør
noe med 72 timers S-sjekk,
men at vi kanskje ikke er
så høylydte
som
andre
avdelinger i NFO. Vi må
også nevne at kritikk er
lett å gi, men vi har til
dags dato ikke mottatt noen
seriøse råd, forslag eller
tips fra andre avdelinger i
NFO som kunne ha hjulpet
oss i denne saken.
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HISTORIEN BAK:
Oktober 1991: Teknisk ledelse
i Braathens
SAFE
holder orienteringsmøte for
NFO og verkstedklubben på
Sola angående endring av Ssjekk
(Overnight sjekk),
B737.
November 1991: NFO ved Rolf
Dybwad og Arvid Rosenberg
skriver brev til selskapet
med flere alvorlige betenkeligheter ved å innføre
72 timers C-sjekk, og ber
selskapet revurdere sin
holdning til innføring av
72 timers S-sjekk.
Desember 1991: Invitasjon
til Braathens SAFE Flygerforening om møte angående
72 timers S-sjekkinkervall. Ingen interesse i den
foreningen.
Januar 1992: Status Report
for prosjektingeniør legges
frem. Selskapets konklusjon
er tatt ut i fra denne.
Møte med teknisk ledelse
med agenda:
1. Oppsummering
2 Gjennomgang av
Status-rapport
3. Fremdrift

Februar 1992: NFO/BU viser
til møte i januar og sender
brev av den 22.02.92 til
teknisk sjef
i Braathen
SAFE. Sitat : "NFO har etter
nøye vurdering kommet frem
til at et 24 timers Ssjekkintervall er riktig
for å opprettholde dagens
og fremtidens sikkerhetsnivå. Det er derfor viktig
for NFO som arbeidstagerorganisasjon å påpeke at en
72 timers C-sjekk ikke er
sikkerhetsmessig
forsvarlig, ei heller noen økonomisk fordel og således ikke
i våre medlemmers interesse.
vårt syn i denne saken er
sammenfallende med Policy
Statements fra AEI
(den
internasjonale flyteknikerorganisasjon) og
IFALPA
(den internasjonale flygerorganisasjon). Derfra kan
vi ikke forandre vårt synspunkt, eller bli sett på
som medvirkende i en prosess som går rett i mot
våre retningslinjer. Vi be-

.
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klager at vi ser oss nødt
til å trekke oss ut av diskusjonen, da vi ikke finner
innføring av 72 timers Ssjekk forsvarlig. Vi håper
og tror ledelsen finner
forståelse for vår beslutning". Sitat slutt.

sjekkintervallene fra 24
til 72 timer på Boeing 737.
September 1992:
NFO har
sentralstyremøte med innføring av 72 timers S-sjekk
som eneste agendapunkt. Det
ble vedtatt å gå til en
times politisk streik den
15.09-92for å markere sin
uenighet
med
Luftfartsverkets
godkjennelse
av
utvidet
S-sjekkintervall.
Braathens SAFE iverksetter
72 timers S-sjekkintervall
fra og med 14.09.92.

Mars 1992: Teknisk ledelse
inviterer til nytt møte på
Sola. Brev av den 22.02.92
bekreftes mottatt. Teknisk
ledelse inviterer til "ny"
fordomsfri diskusjon med
deltakerne fra NFO og representant
for Verkstedklubben.

November 1992: 72 timers Ssjekk
er
etablert
og
firmaets erfaring
er at
systemet virker noenlund.
NFO/BU'S erfaring er at vi
har vel så stor arbeidsmengde nå som tidligere.
Det er på papiret det ser
ut som om vi har mindre å
gjøre.

Juli 1992: Braathens SAFE
mottar
godkjennelse fra
Luftfartsverket til å utvide intervallet
for Ssjekk på selskapets B-737
fly, fra 24
timer til
maksimalt 72 timer. Forutsetninger er at aktuelle
håndbøker og "Maintenance
Schedule for B-737" er revidert og godkjent av Luftfartsverket.

Ved å innføre 72 timers Ssjekk ble også en Postflightsjekk innført. Denne
skal tas når S-sjekk not
planned or due. I følge
Maintenance
Schedule er
denne "Captain in Command's
responsability" å få utført. på teknisk betjente
stasjoner er det i henhold
til avdelingshåndboken teknikerne som
skal utføre
denne,
og
på
ubetjent
stasjon er det kapteinens
ansvar. Det er IKKE krav om
signering av denne sjekken!

August 1992:
NFO/BU har
invitert
teknisk ledelse
til styremøte. Teknisk ledelse redegjør for firmaets
syn, utført
arbeide og
fremdriftsplan.
De viser
frem
godkjennelsen fra
Luftfartsverket
og flere
"flow-diagram" som viser
arbeids- og ansvarsfordelingen på teknisk betjente1
ubetjente
stasjoner, Ssjekk duelnot due.
Selskapet iverksetter opplæring
av stasjonspersone11 på
Kjevik.
NFO/BU
reagerer
på
opplæringsformen
og
informasjonssvikten i form av brev til
teknisk sjef:
NFOIBU sender
brev
til
Luftfartsverket av 28.08.92
og
gir
tilkjenne sin
vurdering og konklusjon angående
utvidelse av S-
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Det forundrer oss noe at
BU'S
flvsere stilltiende
har
godtatt
dette nye
systemet, De har jo tidligere, høylydt, fremstått
som store
talsmenn
for
flysikkerhet både i luften
og på bakken. At de nå er
tause, kan bety at standarden på deres arbeidsredskap IKKE har betydning
for dem. Det stiller vi oss
uforstående til. At de også
går imot vedtatt "mainte-

nance-policy" i IFALPA (den
internasjonale
flygerorganisasjonen) bekymrer dem
vist heller ikke.
HVA GJØR VI SÅ VIDERE?
NFO/BU har nedsatt en arbeidsgruppe som skal
se
nærmere på det "papirrotet"
som vi mener er der, og
konfrontere firmaet med
dette.
Dette vil sannsynligvis også bli forelagt
Luftfartsverket. Vi samler
også inn data på erfaringene så langt. Disse vil
selvfølgelig bli fremlagt
selskapet, når
vi
får
bekreftelse på at det blir
slik vi tidligere har forespeilet.
Det nærmer seg vinter og vi
ser med spenning frem til å
se hvordan systemet da vil
virke, og hva vi eventuelt
må bidra med ekstra for å
holde de
oppsatte rutetabellene.
Til slutt vil vi oppfordre
de som fortsatt er av den
oppfatning
av
vi
gjør
"ingenting" om å sende oss
forslag, råd og tips som
kan hjelpe
oss i denne
saken. vårt telefaxnr. er
04-659495.
For NFO/BU
Kyrre Trang, sekretær
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TEGN I TIEN.,.
tert på en profesjonell. måte,

panseret var rett og slett genial.

Hvis dette går bra, prøver vi å
s k j ~ n n e rjo at ting holder lenger

strekke strikken litt lenger til
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Hsy punktlighet og regularitet

l

Dashen foran hangaren i Bodø

så nærmer 1992 seg slutten
og året har vært bra for
Widerøe.
Punktlighet og
regularitet
for
rutene
ligger svært høyt, og dette
har gitt oss flere pax og
gode inntekter.
Renoveringen av interiøret
på 9 Twin Ottere er ferdig.
Det
er
alle
som
var
planlagt
med
ny cabin.
Prosjektet med å gi alle
flyene "new look" utvendig
er nesten ferdig. Det som
gjenstår er en Twin Otter
og en Dash 7. Det vil si
det er malt 1 1 Twin Ottere
og 6 Dash 7. Alt arbeid i
forbindelse med interiør og
lakkering er
gjort
av
ansatte i Bodø, unntatt
lakkering av 3 Dash 7.

være en liten reserve for
ad hoc, eventuelt charter
og snag på egne fly.

år det gjelder ny flytype
i Widerøe, så
har det
skjedd en god del, særlig
det siste halvåret. Det er
forhandlet frem en avtale
mellom
De-Havilland og
Widerøe om kjøp av 15 stk.
Dash 8. Styret i Widerøe
har
sagt
ja
til nytt
flykjøp, men det gjenstår å
komme til enighet med samferdselsdepartementet
om
ansvarsfordeling
og
avskrivning. så tidspunktet

Vi har på nytt fått 8 stk.
Dash 7 i Widerøe. Den nye
ble innleid
fra British
Midland i oktober, og har
registrering G-BOAW. Det er
serie 110, mens alle øvrige
Dasher i Widerøe er serie
102. Men utvendig er flyet
i Widerøes farger. Flyet
ble innleid fordi WF fra
vinterprogrammets
start
skulle fly
litt av SAS
Commuters ruter og dessuten
Motorettersyn på Twin O t t e r
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være på rute i juni 1993,
må det foreligge positivt
svar før jul. I Widerøe er
det satt i gang prosjekter
som er linket til innfasing
av ny
flytype, slik at
overgangen forhåpentligvis
blir mykest mulig. For det
å
bli mye
kommer
til
kursing både på teknisk og
operativ side, som igjen
vil føre til ekstra belastning på
gjenværende
personell fordi den daglige
drift selvfølgelig må gå
som normalt.
Det er ikke lenge til de
ulike selskapene i NFO skal
avholde sine årsmøter der
status for 1992 skal gjøres
og eventuelle valg foretas.
så vi i Widerøe ønsker alle
lykke til med både møte og
fest. Men før den tid er
vel julebordsesongen over,
hvor de aller fleste har
deltatt
med
varierende
resultat.
Til
slutt ønskes
alle
lesere av INFO en god jul
og et godt nytt år,

N. Terjesen

SAS
Mer å gjere, færre folk, dårligere tid

Ingegerd V i k i n g på v e i u t til avgang f o r Bangkok

Neste uke forfaller det 28
A-sjekker på DC-9/MD-80. Vi
er i hele Line Maintenance
dimensjonert for å greie
18. Det betyr at vi er
manko på folk til å utføre
600 arbeidstimer den neste
uken.
Ser
vi
inn
til Heavy
Maintenance , så har de
mere en nok å gjøre. De har
allerede leid inn 20 mann
fra andre selskaper så som,
Helikopterservice, Widerøe
og teknikere fra forhenværende
Norway Airlines.
Med et overtidsforbruk i
Heavy Maintenance i år på
oppimot
100.000 ett
hundre tusen timer, pluss
eksternt innleie, ser vi
ikke helt at det er noen
ressurser å hente her.

få en
Norge,
vil
SAS
trafikkvekst på over 20%.
Vi merker at flyene kommer
senere inn til nattstopp.
Det er
flere og senere
kveldsavganger nordover. Vi
har
flere og tidligere
avganger på morgenen. Vi
har flere overnattende fly.
For oss i teknisk betyr alt
dette
økt arbeidsmengde,
som skal utføres på kortere
tid. Allerede nå ser vi en
økning i antall forsinkelser forårsaket av "aircraft late from hangar".
Bedre blir det ikke ved at
3 MD-80
SAS
nå selger
maskiner, uten at det kommer
noen
erstatninger.
Utnyttelsen av den eksisterende
flyflåten
skal
utøkes med flere ABH pr.fly
pr .dag.

Dette er situasjonen i Line
Maintenance Norway. Vi har
fått merkbart mer å gjøre
efter
sivil/militær samkjøring, Totalt
sett i

Vi har nedbemannet, men
ikke bare det. Folk slutter
eller går
over i andre
stillinger, uten at vi får
lov å erstatte disse. Vi
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har i dag ikke bemanning
til å greie å gjøre den
jobben vi skal. Hver dag
som
vi
får
snøvær på
Fornebu så sprekker programmet. Vi har en, kun en,
mann å avse til å utføre
all kontroll av avising.
Med
opptil
tre aviserstander i sving samtidig,
men kun en til å kontrolere
alle flyene, ja da går det
tregt.
Dette
alene har
resultert i forsinkelser på
oppimot
en
time, helt
unødvendig. I dag sto jeg å
ventet med et fly klar for
avising, med
kølapp nr.
atten. f år køene av fly
hoper seg opp på aviserplassen og det blir ropt om
hjelp, så er svaret; Det er
tomt, vi har ingen å sende
ut. Muligens betyr det ikke
så mye om man blir opptil
en time ekstra forsinket.
Connection rutene har vel
skåret seg uansett. Dette
er vår hverdag. Styrt fra
en
fjern
ledelse
i
Frøsundavik.
Knut
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SAS

NFO trekker seg fra ansettelsesrådet
Grunnen til dette er at
rådet ikke
fungerer som
forutsatt. våre innsigelser
ble aldri tatt til følge,
og vi
ble sittende som
gisler i ansettelsessaker.

F-50. Det
historien
han skulle
ikke hadde

hører med til'
at vedkommende
erstatte, heller
F-50.

Noen
måneder
tidligere
utspant følgende seg En av
teknikerne på Gardermoen,
ble dyttet inn på et F-50
sertifikatkurs
som
den
trettende eleven i klassen
Dette mot instruktørenes
ønsker,
da
man normalt
kjører
klassene med 1 2
elever. Det skapte også
problemer
med simulatorkjøring etc. Den gang lurte
jo folk
på hvorfor det
brant så fryktelig med å få
F-50 sertifikat på Gardermoen, når flytypen
ikke
flyr der.

I 1990 var vi igjennom en
overtallighetsprosess. Som
en følge av den, ble en del
personer
fra
Bergen og
Stavanger forflyttet nordover til Bodø. Alternativet
var oppsigelse. Alle ble
muntlig lovet at de skulle
få komme tilbake til sine
hjemstasjoner, hvis
det
skulle bli ledige jobber
der.
I Stavanger gikk Magne Sola
nylig i pensjon, og stillingen ble
lyst ledig.
Vedkommende som hadde blitt
forflyttet fra Stavanger,
søkte seg da tilbake. Stor
var derfor skuffelsen når
avslaget på søknaden kom.
Begrunnelsen var
at han
ikke var kvalifisert, da
han manglet sertifikat på

I dag har vedkommende fått
Stavanger. Det er nærliggende å tro at dette har
vært bestemt på kammerset
lang tid i forveien, og at
utlysningen av stillingen
har
vært et spill for
galleriet.

Som et plaster på såret ble
vedkommende som ikke fikk
komme
tilbake
til Stavanger, tilbudt Trondheim.
Dette
skjøv
ut
en av
Verkstedklubbens medlemmer
som hadde
fått muntlig
beskjed om at han hadde
fått Trondheim Dette igjen
trigget av VKL, med ditto
møteaktivitet, og konsultasjon med LO sitt juridiske
kontor.
I ettertid kan ikke linjelederen huske at, og det
var ikke ment som, og det
må være en misforståelse og
alle andre husker feil.

NFO synes at den personalpolitikken som vi ser ført
på linjenettet ikke hører
hjemme i de seriøses rekker. Legges ikke
kursen
drastisk om, er vi redd for
at motivasjon og innsatsvilje vil bli skadelidene.
Det har vi ikke råd til.
Heine Richardsen
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MANDALEN

SAS
SVGOM feirer en skikkelig veteran!
hadde lagt sitt beroligende
lokk over det hele i en fin
atmosfære borte
i sofakroken. Her holdt
Kjell
Idsal en fin tale rundt
Magne og historiske tilbakeblikk
gjennom
hans
lange og mangfoldige karriere.
Hovedpersonen, som også er
kjent for sitt gode humør,
spedde selvsagt på med noen
saftige historier fra flygingen~barndom, som igjen
satte
lattermusklene
i
sving. For det er faktisk
å
oppleve
ganske
mye
44 år i
gjennom
over
luftfartens tjeneste.
Magne S o l a o m g i t t av k o l l e g a e r på avsk jedsmiddagen

Den 2. september 1992 var
dagen vi alle hadde ventet
på; da skulle vi formelt ta
et midlertidig farvel med
Magne Sola som nå var gått
over
i
de pensjonertes
rekker. Dog med 200 timers
arbeidsplikt, så vi er nok
ikke kvitt ham for godt.
Det hele startet med en ide
på
gulvplan
blant
oss
"gutta". Vi fant ut at vi
skulle ta Magne med oss ut
i byen
og gi
ham
en
skikkelig fest. Etterhvert
som planene
skred
frem
viste det seg imidlertid at
vi ikke var de eneste som
hadde tenkt tanken. Firmaets representanter var også
interessert i å være med og
feire vår kollega. Dermed
var både region Vest-Norge
representert ved
Didrik
Høeg og Teknikkens høyborg
ved Morten Arnesen. Tid og
sted ble omhyggelig valgt;
det var
ikke et vanlig
utdrikkingslag
vi skulle
være med på, men kultur av
beste merke.
Festen startet med samling

i baren på et herværende
SAS hotell, der alle liksom
ble litt bedre kjent med
hverandre.
Deretter gikk
turen gjennom
byen, til
fots,
for
å
skjærpe
apetitten - for skikkelig
mat skulle jubilanten selvfølgelig ha. Derfor falt
valg av spisested på Jans
mat og vinstue; et meget
trivelig sted, kjent for
sine utsøkte kreasjoner i
matveien, og ikke bare for
øyet, men
også for den
fornemme gane.
Selskapet
ble omhyggelig
tatt imot av stedets innehaver, som samtidig benyttet anledningen til å presentere sitt forslag til
meny
og
dertilhørende
viner. For lesere av INFO
kan undertegnede bare ta av
seg hatten for den opplevelse dette måltid var
med masse
fine og velsmakende retter. Men alle
gode ting kommer til en
ende, og som den innvidde
forstår så
kan ikke et
slikt måltid kalles avsluttet før en bedre cognac

Her vender vi igjen blikket
mot hovedpersonen og dveler
litt rundt historien til
Magne
Sola
slik
Kjell
presenterte den i sin tale:
Magne startet sin karriere
som gårdsgutt
like ved
flyplassen, men
det var
ikke noe for ham. Interessen for
den
nymotens
teknikken som suste rundt
hadde allerede den gang
tatt tak i 17-åringen. DNL
hadde i den tid vintermerhaling av Sandringham
'T
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Magne S o l a ved middagsbordet
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og Junker 52 på Sola, så
Magne var ikke snauere enn
at han spurte om jobb. Jobb
fikk han, 17 år gammel, og
startet
opp
26, januar
1948. Etter en periode fikk
Magne permisjon fra DNL for
å starte på sitt første
kurs. Dette var "£itter"/
skrogkurs som varte i 6
måneder. Forsvaret kaller
de fleste, og Magne vervet
seg for
4 år
på
334
skvadronen på
Sola, men
karrieren ble
kort, for
Magne likte ikke tonen og
heller ikke at han skulle
få refs hvis han kom for
sent. Dermed ble han løst
fra kontrakten etter 1 år
og 1 uke, og fortsatte sin
løpebane i DNL.
Vinteren 1952 var det slutt
på arbeidet på Sola, og
Magne fikk tilbud om jobb
på "gamle" Fornebu, hvor
han begynte på skift. Han
tok fagprøven i 1953, så i
1954 åpnet muligheten seg
for det
første autemekkurset, og høsten 1954 var

det første sertifikatet en
realitet, forøvrig DC3,
Magne
ble
ansatt
som
autorisert
mekaniker
i
1955, og nå ble det fart i
kursvirksomheten:
i 1955
Scandia og DC4, i 1956 DC6
og DC7 pluss jet-teori på
Kjevik, Deretter gikk turen
til Stockholm for kursing
på Caravelle. Deretter kom
DC8 i 1961, DC9 i 1968,
B747 i 1977, F-27 i 1985,
MD80 i 1987 og sist, men
ikke minst, MD87 i 1988.
Dette
er
ikke snaut!!!
Etter en omflakkende tilværelse de første årene
fikk Magne tildelt Sola som
sin stasjon den 1. september 1963; det vil si at
han har på dagen 29 års
tjeneste på
denne stasjonen.
Avslutningsvis ble det som
seg hør og bør gitt noen
gaver, både fra ledelsen og
fra "gutta" på stasjonen.
Vi hadde alle en trivelig
og minneverdig kveld, og
jeg vil
på
vegne
av

Present f r a g u t t a

stasjonen SVGOM
involverte for
for kvelden
åtte vi kunne
oftere!
Tom Erik Nilsen

takke alle
samværet og
som sådan.
gjøre dette

w

Nordmenn underrepresentert ute
Da Bjørn Rosendahl STOMD-H,
overtok ansvaret
for de
utenriksstasjonerte flyteknikerne, var et
av de
første problemene vi i NFO
fremla den skjeve fordelingen av utenriksstasjoneringene, I "Øverenskommelse
for utestasjonerad
Flygtekniker vid SAS" kan
vi lese følgende:
Førdelning
av utestasjonerade mellan baserna sker
i enlighet med bestemmelsen
i konsertieavtalet parag.
10 pkt. 3.

fordelingsnøkkel
Danmark,
Norge, Sverige på 2-2-3.
Dog
hersker
det
ingen
uenighet om at det er den
best
kvalifiserte kandidaten som skal få stillingen. Det er mulig vi
nordmenn ikke er tilstrekkelig kvalifiserte. Iallfall er nordmenn
sterkt
underrepresentert ute. pr.
01. august 1992 hadde vi
følgende sammensetning av
teknikere på utestasjoneringer.
Dansker:

12

Svensker : 1 4
Hele tiden har intensjonen
å
tilstrebe en
vært
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Nordmenn:

Tar vi en nærmere titt på
korttidsstasjoneringer blir
bildet enda
værre.
Det
værste
er
at
det
i
budsjettet for 1993 ikke
gjøres noe
forsøk på å
rette opp i forholdet. I
budsjettet for 1993 er det
budsjetert med :
Danmark 1167 avløserdager
Sverige

114

Norge
Dette har satt sinnene i
kok i Norge. N; begyner
trykket i trykkokern å bli
farlig høyt.

6
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SAS
siste kontaktmøte med
STOMD ble problemet tatt
opp på nytt. Her ble det
fra MD-H sin side indikert
at noe av grunnen muligens
kunne ligge i at de norske
lederne aldri møtte til de
møtene MD-H innkalte til.
Møter hvor b1.a. utvelgelse
av
personell
til
utestasjonering ble behandlet.
Dette overrasker oss ikke.
Det er grenser for hvor
mange lederfunksjoner en og
samme person kan inneha;
OM-T, med ansvar for alle
norske linjestasjoner (en
fulltidsjobb bare det). MLU med
ansvaret for all
P&

skole og opplæringsvirksomhet innenfor Line Maintenance (ca. 1600 ansatte).
OSL-MD, med ansvaret for
utenriksstasjonert
personell pluss kontakt
med
fremmede
selskaper vedrørende teknisk handling.
Alt dette i en og samme
person.
NFO påpekte faren for at
dette skulle skje ved den
siste organisasjonsendringen, Vi var spesielt redde
for at fremmedhandling og
kontakten mot MD skulle bli
skadelidene. Siden dengang
har
kontakten mot
MD

tydelighvis vært liten.
NFO ønsker i første omgang
at OSL-MD blir en egen
stilling. Dernest er det
ønskelig
med
en
full
reorganisering av hele MDorganisasjonen.
Vi
har
forslaget
liggende
i
skuffen.
Siste: Det var nærmere 200
søkere til stillingen som
flytekniker ved NCEOM. Det
er innkalt 3 dansker og 2
svensker til intervju ! !

Nytt reiseordresystem
I SAS har vi nå innført et
automatisert reiseordresystem, hvor hele operasjonen
foregår via dataskjermen.
Med det
gamle
systemet
skulle reiseordren (t/o)
bestilles hos en person,
utskrives på et annet kontor, og så sendes til den
reisende i co-mail. Dette
var både kostbart og tungvindt, og ofte kom reiseordren
frem
etter
at
reisen/
tjenesteoppdraget
skulle vært påbegynt.

Med det nye systemet lager
den
reisende
sin egen
reiseordre via
en fast
maske på pc/vdu. Den blir
autorisert av den person
som har autorisasjonsmyndighet, og eventuelt reiseforskudd
kan
hentes
i
kassen eller går direkte
inn på den reisendes konto.
~ppgjør/avslutning foregår
også via et eget skjermbilde. Ettersom Teknisk avdeling er storforbrukere av
T/O'S, har NFO avd. SAS
vært representert i prosjektgruppen ved undertegTorstein v i køren
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nede. Etter utallige møter
over en toårsperiode, er
det endelig blitt et meget
brukbart system, selvom det
ennå gjenstår en del småkorreksjoner underveis.
MEN - det er alltid et men.
Og dette er helt typisk
SAS, enten det gjelder innføring av
nye flytyper
eller implementering av nye
prosjekter. Det kommer som
julekvelden på kjerringa
til brukerne. Det er knapt
noen av de reisende som har
hørt om det nye systemet,
og ingen er opplært til en
å finne
frem til
gang
masken som må fylles ut for
å lage sin egen T/O. Men
takket være noen få ildsjeler som på eget initiativ viser noen, som i sin
tur viser noen osv., går
det sakte, om ikke helt
smertefitt fremover. Dette
kunne vært unngått om SAS
for en gangs skyld hadde
sørget for opplæringen i
forkant, og ikke som vanlig
i etterkant.
Torstein Vikøren

y
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SAS
e k t e krav til effektivisering og omstilling i ATD
vår nye tekniske sjef, R.
Hellstadius, orienterte på
et allmannamøte i hangaren
på Fornebu nylig om de krav
Airline Technical Division
var pålagt de neste tre
årene. I korthet går det ut
på at vi må effektivisere
oss med 8% hvert å r , for å
nå en besparelse på 500
millioner. 25% reduksjon i
kostnader er mye. Av de 500
millionene skal vi i Line
Maintenance
spare
200,
eller dobbelt så mye som de
andre områdene innen ATD.

duty for pilotene. Selvfølgelig vil det bli slik.
Det er en utopi å tro noe
annet. Resultat: Økte kostnader.

P; spørsmål til Hellstadius
om hvor han har tenkt å
hente inn de 200 millionene
i Line Maintenance, var
svaret at man så på diverse
spareprosjekter, konkretisert
til
pilotsjekk og
Rampteam I klartekst betyr
dette at vi har en teknisk
sjef som vil at fuelselskapene skal overta fuelingen, pilotene overta den
tekniske kontrollen og stuerne skal overta pushback
og oppstart. Konsekvensen
av dette vil være: Teknisk
bort fra rampen. så langt
er Hellstadius sine målsettinger klare.

I tillegg vil vi få en dårligere
punktlighet,
da
mange av de tekniske problemene oppstår rett før
eller under pushback/oppstartsfasen. Resultat: årligere punktlighet.

Når -jeg
nærmere på de
- ser
økonomiske konsekvensene i
dette, blir jeg overbevist
om at vi er på ville veier.
Hele
problemstillingen
koker ned til et spørsmål:
Tjener
flyselskapet
SAS
penger på å overføre arbeidsoppgaver fra en yrkesgruppe til en annen? Jeg
tror ikke at pilotene vil
påta
seg
våre arbeidsat dette
oppgaver uten
kompenseres for
økonomisk
(økt ansvar = økt lønn). I
tillegg kommer at den tiden
det tar å utføre kontroll
må regnes inn i pilotenes
arbeidstid. Det
vil bli
enda vanskeligere å slinge
crew, enda dårligere utnyttelse av
flight time
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Ser vi på bemanningsproblemene hos stuerne, med et
allerede
megaforbruk
av
overtid, vil man måtte ansette flere stuere for at
de skal kunne være i stand
til å kunne påta seg de
arbeidsoppgavene vi gjør i
dag. Resultat: Økte kostnader.

flott, og stjerne i boka
for Hellstadius.
Vi har
effektivisert oss. At de
samme kostnadene dukker opp
hos en annen divisjon, er
jo ikke ATD sitt problem.
Det største problemet vi
har i dag er ledere som
låser seg fast i mitt regnskap og mitt budsjett, og
glemmer at vi alle jobber i
SAS. Helhetssynet og samholdet har for vunnet.
Vi er i ferd med å rakne.
Det må vår toppledelse ta
ansvaret for, med de styrei parameterne de har påtvunget alle å følge.

1
I

/

/

I

Hvem er taperen i dette
spillet. Jo, det er SAS som
helhet og den enkelte ansatte, som ser at ens arbeidsoppgaver overføres til
Hvorfor legger ledelsen vår
andre
under
påskudd av
ned så mye tid å energi på
effektivisering.
Vi
går
å få gjennomført disse proturbulente tider i møte.
sjektene, når resultatet
Jeg hadde håpet at vi kunne
for SAS totalt sett blir
bruke vår energi på å fighøkte kostnader og dårligere
te for SAS, i krigen mot
alle våre
konkurrerende
punktlighet. Nå nærmer vi
flyselskaper. Nå ser det ut
oss sakens kjerne. Ved å
til at vi må bruke energien
overføre kostnadene til
andre
divisjoner,
vil
på å rydde internt. What a
Teknisk
Divisjon kunne j mess..
redusere sine. Dette er jo
Knut Grønskar

I

A-sjekk på MD-80
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Skiftplan for Gardermoen - det verste vi har sett!
Skiftplanen på Gardermoen
har sendt rystelser gjennom
tillitsmannsapparatet
i
NFO
Vi trodde ærligtalt
ikke at slike skiftplaner
fantes i SAS. Man skal være
ganske bevistløs
for
å
greie å
lage en skiftplan
som
til
de
grader er
ulovlig. Den bryter
med
absolutt alt av lover og
regler
for
arbeidstids-

planer.
Splitt skift, 15
timers arbeidsvakter. Dette
krydret
med
mangel
på
toppen av
helgefri. P;
dette har bedriften utbetalt nesten 8% for lavt
skifttillegg.
Hele
prosessen
rundt
utarbeidelsen
av
denne
skiftplanen har vært noe
spesiell. Den startet med

I &-q'
I

w

m

$b,
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trusler om nedleggelse av
stasjonen. Gardermoen var
marginalproduksjon
OSV.
osv. -- I samme åndedrett
ble det gjort klart for
gutta at det ikke fantes
noe jobb å få på Fornebu,
hvis man valgte å legge ned
Gardermoen. De fleste av
gutta bor i
Gardermoenområdet og nordover. Det
sier seg selv at man derfor
er villige til å strekke
seg langt, for å beholde
GEN som sin arbeidsplass.
Men på tross av dette ble
motstanden
mot
den
foreslåtte ski£tplanen så
stor, at
Line
ledelsen
måtte lokke med en ekstra
betalt ferieuke
Vi har på NFO kontoret hatt
besøk av en av de som har
vært nødt til å gå denne
skiftplanen. Han påsto i
ramme alvor
at den var
laget for å ta livet av
ham. De er ikke ungdommer
alle som jobber ved GENOM.

G år NFO så i etterhånd har

-C.
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Flybygging er et håndtverk som krever høy faglig kompetanse og stor nøyaktighet

tatt opp saken med Line
ledelsen, virker det som om
man der ikke har kjent til
denne
skiftplanen. Det
hevdes at det er gutta selv
som har ordnet opp i saken.
Hvis så er tilfelle, blir
spørsmålet. Hva er grunnen
til at Line ledelsen har
gitt gutta en ekstra betalt
ferieuke??
Efter denne hendelsen har
vi
sendt ut
skriv til
samtlige
stasjoner. Alle
skiitplaner skal nå innom
NFO-kontoret for godkjenning og kontrollregning av
skiftprosent, før de signeres. Med dette vil vi
hindre at lignende
tilfeller skal gjenta seg for
ettertiden.
Heine Richardsen
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såde
undertegnede
og
Steinar
Isaksen
hadde
gleden av å delta i et kurs
angående IS0 9000, initiert
og betalt av NFO.
Dette
er
et kvalitetssikringssystem som SAS har
beskrevet som sitt kvalitetssikringssystem i Airline Technical Division.
Ref. TDH 1.5. Jeg vil med
enkle ord prøve å beskrive
de erfaringer dette kurset
ga meg.
Kvalitetssikring
er ikke
noe annet enn å sørge for
orden i "sysakene".
Det man foretar seg - fra
hangargulv til parketten på
Teknisk sjefs kontor - SKAL
VÆRE PLANLAGT OG SKJE ETTER
FASTLAGTE RUTINER
- det
skal ikke skje tilfeldig og
avhengig
av
enkeltpersoners private oppfatninger
og dagsform.
Airbus A-340 - production l i n e

Vi
må
altså
ha
et
STYRINGSVERKTØY for å oppnå
resultater eller mål som er
MALBARE, avpasset etter vår
bedrifts omfang og oppgave.
Vi har et INTERNKONTROLLSYSTEM som omfatter sikring
av menneskeliv, materiell
og miljø.
Legger en til en plan som
ivaretar operasjonens omfang med
hensyn
til
kvalitet, service og økonomi, vil disse ting til
sammen utgjøre et KVALITETSSIKRINGSSYSTEM.
Etter å ha deltatt på dette
kurset, må jeg dessverre si
at
begrepet
kvalitetssikring ikke er nevneverdig
kjent i vår organisasjon, i
hvertfall ikke på mellomledernivå.
Det som derimot er kjent er
omorganisering.
Dette et
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begrep som spesialister i
kvalitetssikring karakteriserer som sitat:

holdning hos de ansatte på
alle nivå, som fører til
manglende resultat... I l l

DET SIKRESTE SYKDOMSTEGN
EGEN ORGANISASJON!!!

Dette kan i verste fall
føre til et tillitsbrudd
mot ledere og lederskap,
noe vi så absolutt ikke
trenger i en stadig hardere
konkurranse.

I

Et tankekors for oss som
lever i konstant omorganisering!

år SAS velger å ta i bruk
et kvalitetssikringssystem,
må dette komme som en klar
beslutning fra den øverste
ledelse. Ledelsen må også
engasjere seg
aktivt
i
gjennomføringen, da det i
virkeligheten er bedriftens
ledelsesverktøy det dreier
seg om.
Dersom ledelsen bare skyver
oppgaven fra
seg
til
underordnende eller trekker
,
inn
eksterne
krefter
(konsulenter 0.1.) vil resultatet bli
en lunken

.....

Som en kuriositet vil jeg
avslutningsvis sitere foreleseren på dette kurset:
DET ER ET STED I ARBEIDSLIVET I DAG HVOR KVALITETSSIKRING FUNGERER 100%, DET ER HOS FLYTEKNIKERE !
NFO
stiller seg
selvfølgelig til diposisjon som
konsulent
for bedriften,
men
bare til de rette
betalingsbetingelser.
Per Pettersen
NFO avd. SAS

F-50 på Bardufoss
Siden SAS Commuter startet
flyvning i Nord-Norge har
BDU vært en ren Fokker 50
stasjon med fem anløp pr.
dag. Da Commuter ikke har
behov
for teknikere på
dagen, har det bare vært
nattevakter på oss i denne
tiden. Men det har bare
vært i teorien at det ikke
har vært behov for teknikere på dagtid.

en liten stasjon, er det
svart vanskelig å nekte 5
komme på jobb når trafikk
ringer og ber om hjelp for flyet står og 50 pax
venter på forbindelser med
korresponderende fly. Å
rykke ut på fritiden når
fly i trafikk har hatt
snag, har vært en del av
på utetilværelsen vår
stasjonene.

Vi
har
rykket ut på
fritiden vår for å få
trafikken til å gå. Som
alle vet som har jobbet på

Det
som
ledelsen ikke
forstår er at når Commuter
ikke skal ha teknikere på
jobb ved flyanløp, så burde

de ta konsekvensene av det,
og ikke belaste oss med
jobb i fritiden.
Hvis det derimot ble opprettet en form for Stand By
vakter som var en del av
arbeidstiden, ville det bli
mye lettere for oss. Og
viljen til å rykke ut G d e
midt i søndagsmiddagen og
når bilen var pakket for
hyttetur, ville være tilstede.

Mer rot på Gardermoen
Det har kommet oss for øret
at det har blitt ansatt ny
seniortekniker (administrativ leder av stasjonen) 6
GEN. Dette har skjedd uten
at stillingen er blitt lyst
ledig. Det har naturlig nok
skapt reaksjoner blant de
d
andre
teknikerne
stasjonen. Vi kan si det
slik; det styrker ikke
arbeidsmiljaet på denne
stasjonen.
At ledige stillinger skal
lyses ledig, slik at alle
kan £5 lik mulighet til 5
sake, har imenfor vart
tariffområde vært en inngrodd praksis og selvfalge.
Slik skal det forsatt være.
At Line ledelsen n5 bryter
denne
praksis, skyldes
iallefall ikke mangel på
kjennskap til regelverk
eller
gjeldene rutiner.
Det røper snarere
en
arrogant holdning ovenfor
sine medarbeidere.

Det e r i k k e bare SAS som fokuserer på sne og v i n t e r
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At Line ledelsen har valgt
den yngste og sist ansatte
på stasjonen som seniortekniker, gjør ikke situasjonen bedre.
Knut
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SAS
SAS Flight Academy med flyskole på Bardufoss
Fra cirka midten av oktober
starter den nye flyskolen
på BDU opp med 12 elever.
Skolen er kommet i gang
takket
være
en iherdig
innsats fra en av flyverne
i SAS Commuter. Det er SAS
Flight
Academy
som har
gjort det mulig at skolen i
det hele tatt kunne komme i
gang ved å støtte den økonomisk, samt hjelpe til med
materiell. En DC-10 Mockup
fra Stockholm er på plass,
og DC-9 simulatoren som nå
-

.

C
- - . .P
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står i Stockholm skal også
flyttes hit. utpå nyåret
kommer
skoleflyene; tre
stykker enmotors og en tomotors skal i første omgang
brukes i opplæringen.

DC-10-30 Mockup'en er fullt
utrustet for
flygere og
teknikere; det
er
bare
motion som mangler, og med
en DC-9 simulator, samt
fire fly, kunne det være en
ide for ledelsen i Line
gå ut og
Maintenance å
selge tekniske tjenester.
Dette ville styrke arbeidsplassene ved BDUOM, samt en
økning av kunnskapsnivået.

Det er ansatt skolesjef og
tre
instruktører, alle
flygere. Det som ikke er på
plass er teknisk sjef og
kvalifisert personell for å
ta seg av vedlikeholdet av
flyene. Dette jobbes det
med nå fra skolens side.
-,

-

-

.
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Arild BDUOM
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DC-9 sport på clirnb o u t

MILIsivil samordning på BDU
Etter å ha vært en ren
Fokker stasjon, ble vi fra
26.oktober tatt inn på SAS
kartet igjen, med MD-80
trafikk.
Med oppstart av
MIL/SIVIL samkjøring, får
vi DC-9 og MD-80 fem ganger
i uken. Tre av dagene har
vi to £lighter. Hvorav den
ene er en direkterute OSLBDU-OSL. Dette har resultert i at vi har måttet
ruste
opp
stasjonen.
Spesielt på avisingssiden.
Vi øker lagringskapasiteten
på aviserveske med 12.500
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liter,
og
vi
får
en
aviserbil til. Bilen vi får
er brukt og fra Gøteborg.
Vi får håpe at den ikke er
uskiftet
fordi
den
er
nedslitt og lite egnet til
formålet.
Det skulle vært interessant
å vite
om trafikken av
gammelt materiell fra Norge
til Sverige og Danmark er
like stor, som fra disse
landene til oss.
Hittil
har ikke denne form for
anskaffelse av bakkeutstyr

'

vært
vellykket.
Håper
virkelig at det vil bli et
unntak i vårt tilfelle.
Med den økte trafikken vil
behovet øke fra to til tre
teknikere hos oss. Det vi
to som er fast stasjonert
her ikke greier å dekke,
blir dekker av flight mech
fra
BO0 og
EVE. Håper
samordningen blir så vellykket at det kan ansettes
en tekniker til på BDU.

1

BDUOM Arild Sørås

w

Nye avisingsrutiner - good grief!
I september kom
Line
Maintenance Handbook, vår
bibel, ut med nye direktiver om
avising.
Det
tidligere kapitlet på 2 A4
sider ble erstattet med nye
39 tettskrevne sider. Her
blir det nedtil den minste
detalj beskrevet hva man
skulle gjøre. Det gis liten
eller
ingen
rom
for
personlig vurdering eller
bruk av sunn fornuft. Som
en kollegae uttrykte det;
Bedriften får sette opp
pappesker ved inngangen, så
vi
kan få lagt igjen
hjernen og lønnsnummeret.
Blant teknikerne er det
mange som mener at det nye
regelverket er skrevet for
at vi skal henges hvis noe
skulle gå galt, uansett hva
det måtte være. Intensjonen
har nok ikke vært det, men
konsekvensen av det nye
regelverket blir likefullt
slik.
Da man ved introduseringen
av de nye rutinene samtidig
foretok Quality Audits, og
folk ble kalt
inn på

teppet, ja da nileste man i
LMH-en. LMH kapittel 7 og
10 er utvilsomt de mest
leste kapitlene i LMH'en
noensinne.
Ved første avisingsdag gikk
det som det måtte gå. Det
tok 112 time å fjerne en
kvadratmeter med
rim på
vingen.
Skal
avising
utføres, skal hele flyet
avises uansett; dvs. over
og
under
vinge samt
haleflate
og høyderor.
Etter at avising er utført
skal man opp på hver vinge
og fysisk kontrollere at
clear ice ikke forekommer
og at all snø og rim er
fjernet. Man skal kjøre opp
i lift og kontrollere at
haleflate og høyderor er
fri for is og snø. Hvis
motorene har vært stanset
under avisingen, skal man
krabbe inn i luftinntakene
på begge motorene og sjekke
at det
ikke ligger snø
eller is i luftinntaket, at
det ikke har bygget seg opp
is på baksiden av kompressorbladene, samt kontrollere
for free rotasjon av kom-

:
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Reception of aircraft standard procedure, LMH
7.12.7.6.
sier at vi skal
sette på pitotcover og
engine
blankets
etter
landing ved følgende tilfeller:
- snowfall
- strong wind
- any risk of contamination
from birds, insects etc.
- any risk that engine
blast from other aircraft
may blow foreign
object into our engines.
Slik kan jeg bare forsette
og
liste opp fra de
resterende 38 sidene. Det
er ikke lenger kapasiteten
på
aviserbilene som er
proppen på dager med mye
avising. Moelvenbilene gjør
en utmerked jobb. Proppen
er mangel på folk til å
kunne utføre efterkontroll,
fordi kontrollen er så
"time konsuming".
har engasjert seg i
saken og kommet med flere
forslag til endringer av
LMH.
Rigorøse regelverk,
utarbeidet av teoretikere
har vi ikke sansen for. Vi
skulle gjerne ha engasjert
oss enda sterkere i dette
prosjektet, men pga. de nye
betalingsbetingelsene for
tillitsvalgte som bedriften
har utarbeidet, har vi ikke
råd.
NFO

PS. Vi har flere ganger
opservert at is løsner fra
vingen under avising og
spyles bakover, hvor det
suges inn i motorene hvis
motorene er i gang. Derfor
er vi
ikke
spesielt
begeistret for å avise med
motorene i gang på FBU når
det er clear ice.

i

!

pressor, minst 2 turn.

*

Knut

Aviserutstyret har fått kjørt seg hardt hittil i år, og har virket utmerket.
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MDI 213 DE-ICER FROM
HAGGLUNDS MOELV IN NORWAY
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TOTAL ECONOMY
SAFETY
OPERATIONAL EFFICIENCY
MODERN TECHNOLOGY
'These are mqor factors to-consider when searching for the latest in de-icer
technology. That is why HAGGLUNDS MOELV believe you should evaluate
the MDI 213 de-icer concept whenever you plan to update your de-icer
equipment.

Iniis~ui~osMOEN
P 0 Box 244, N-2391 Moerv, Norway
Telephone +47 65 685 00
Telefax +47 65 670 56. Telex 76350 hagmo n

SAS
Siste nytt fra LHROM
I siste nummeret av INFb
orienterte vi om MD og Rute
Sector sine planer om å
erstatte SAS teknikere med
flymekanikere fra British
Midland.
I tidligere møter vi har
hatt med MD/SAI, har vi
trukket frem problemstillinger
vi
mente
burde
avklares, før man gikk til
dette skritt. Først
og
fremst om Quality Control
og myndighetene ville godkjenne BM-mekanikerne til å
utføre PFC og gi Airworthiness Release på SAS fly.
NFO
hevdet at
en slik
godkjennelse ville ikke BMmekanikerne kunne få, med
mindre de ble påkostet en

solid
tilleggsopplæring.
Spesielt fordi deres kunnskapsnivå i elektro og instrument ikke holdt mål.
våre signaler ble avfeid og
tilbakeføringen av SAS teknikere gjennomført. Det kom
iallefall ikke som
noen
overaskelse for oss, når vi
nå hører
at
BM-mekanikerne ikke ble godkjent. SAS
derimot kom i et dilemma,
da de allerede hadde hjemsendt noen av sine egne
teknikere.
Dette ble løst
ved å sende avløsere fra
Skandinavia, liggende på
hotell med diett og full
pakke.
I 2

måneder nå

har 2 mann

fra British Midland vært
ansatt ved LHROM, uten at
man har kunnet bruke dem
til noe produktivt. I følge
våre velinformerte kilder,
skal de ha blitt svært gode
Om
til å spille Dart.
fjorten dager kommer yttermann, og over
ligere 2
nyåret enda en.
I slike spørsmål som dette,
sitter NFO
inne med en
kompetanse som går langt
utenpå både
MD og SAI.
Hvorfor
skal
det
gå
prestisje i ikke å høre på
råd fra oss? SAS kunne ha
spart endel penger, hvis de
hadde latt prestisjen fare,
og heller lyttet til folk
som visste hva de pratet
om. Knut
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SAS

Canadair Challenger aktuell for SAS Commuter ?

NHO-direktiv til SAS
Vi har i et par måneder nå
hatt gående en uenighet med
MD/SAI om
tolkningen av
Utenlandsregulativet. Uenigheten går i korte trekk
ut
på; lengden av den
ukentlige
arbeidstiden,
maks antall sammenhengende
arbeidsdager, samt bruken
av overtid og splitt skift.
Det har vært flere møter
med MD/SAI uten at partene
har kommet
til enighet.
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Vanlig praksis er da at man
bringer
saken
inn
for
Hovedorganisasjonene.
NFO sendte derfor brev til
Flyselskapenes Landssammenslutning i NHO, hvor vi
redegjorde for problemet og
ba om forhandlinger iht.
vår Hovedavtale.
uke ringte man
-Ifraforrige
NHO og sa at de der
ikke så noen grunn

avholde noe møte. NHO delte
NFO sitt syn i denne saken.
Dette ville bli
meddelt
SAS.
Sist vi hadde en tvistesak
gående med MD/SAI, endte
det opp med arbeidsrettssak
i Sverige. Her ble MD/SAI
dømt
og bøtelagt (skadestånd).
Knut

til å

39

Kurs kansellert - ingen vil betale!
P$ det siste

møtet i Line
Maintenance Skole- og opplzringsutvaly la OSLTH frem
sitt forslag til Brush-Up
kurs på F-50; et opplegg
som så meget bra ut og som
Utvalget, OSLTS-G og OSLTSI ble enig om skulle settes
i verk. Det så derfor ut
son1 om man var kommet i
havn når det gjelder BrushUp, slik at det finnes et
akseptabelt
opplegg
for
alle
aktuelle flytyper
innen SAS. De som har lest
NFO
Avd. SAS
sin årsberetning vil kanskje huske
at jeg skrev at samarbeidet
med Line Maintenance ledelse
gjennom
Skole- og
Opplæringskomiteen var meget bra. Det kan dessverre
tyde
på
at
dette
er
j
historie.
i

Man kalte inn elevene til
det nevnte F-50 Brush-Up
kurset i god tid før kursstart, og alt lå tilrette
for en strømlinjet gjennomføring. Men, 1 1 . november sendte OSLOM Morten
Arnesen ut beskjed om at
all F-50 utdannelse var
kansellert, fordi SAS Commuter ikke ville betale for
kursene. BGOTS
og BOOTS
fulgte ukritisk opp denne
beskjeden, ga beskjed til
de impliserte elever og avbestilte hotell osv.
Den
13. november kom OSLTS-G
Erik Hagen, som er delegert
ansvaret
for
opplæring
innen LMN, tilbake fra kurs
i Nederland. Det gikk da ut
en telex fra OSLTS-G om at ,
kursene ikke var kansel- /
lert, men bare utsatt "inn- I,
til det var avklart med SAS
Commuter" .

i

I

så til det som er interessant. Arsaken til kansel-

leringen skulle være at SAS
Commuter ikke ville betale
for kursene. Men hvorfor
skulle de betale for det???
Dette skulle angivelig være
hjemlet i kontrakten mellom
SAS Commuter og ML (Line
Maintenance). Vi har dessverre ikke fått tilgang til
denne, det har ikke OSLTS-G
heller, og jeg kan dermed
ikke kommentere dette. Betaler
SPANAIR, DAN-AIR,
SWISSAIR, ALITALIA
osv.
direkte for våre kurs??? så
vidt jeg vet betales denne
investeringen tilbake gjennom handlingprisen, og tar
det som en selvfølge at
dette også gjelder for SAS
Commuter.
Et annet spørsmål i denne
sammenheng er; hvorfor gikk
OSLOM Morten Arnesen ut og
kansellerte
kursene to
dager
far
OSLTS-G Erik
Hagen, som er ansvarlig for
opplæring innen LMN, kom
hjem fra Nederland? Man kan
selvfølgelig tenke seg at
dette var helt tilfeldig.
Man skal også være klar
over
at
OSLOM
Morten
Arnesen i tillegg har fungert som
ansvarlig
for
opplæring, ML-U, innen ML
(Line
Maintenance
sentralt). Dette var tidligere
en full stilling, men den
ble
lagt til
OSLOM da
vedkommende som hadde jobben sluttet og begynte i SAS
Commuter. I kraft av denne
stillingen har OSLOM sendt
et brev angående etterutdannelse, som uttrykker det
diamentralt motsatte syn av
det
som NFO'S
og flyteknikerkorpsets
oppfatning. NFO har selvfølgelig
skrevet et brev til TS-H
hvor vi uttrykker vårt syn

på dette.
Man kan undre seg på om det
kan være noen sammenheng
mellom vårt brev og plutselige og umotiverte kansellering av opplæring på F-50?
Det kan dessverre tydes som
en
beklagelig maktdemonstrasjon.
Til slutt vil jeg komme med
noen betraktninger om utdannelse
generelt
innen
Line Maintenance. I flere
år hadde man en person som
jobbet med utdannelse, policy osv. innen avdelingen.
NFO hadde den gang et godt
samarbeid med ML-U. Vi var
ikke alltid enig, men det
var i alle fall en person
som gjorde en god jobb og
som vi kunne komme i dialog
med. Det er dessverre ikke
tilfellet i dag
Dette er
sterkt å beklage! Man har i
stedet kommet i den situasjon at
svært mange
funksjoner er lagt på en
person. p år maktspill har
blitt
primærfunksjonen,
blir dessverre alle andre
oppgaver venstrehåndsarbeid
med ditto resultat.
Jeg håper ærlig og inderlig
at noen tar tak i problemet. Slik situasjonen er,
trenger vi ikke eksterne
konkurrenter, selvmordet er
i ferd med å fullbyrdes.
Odd Haldar
Red anm. I det INFO skal
gå i trykken får vi beskjed
om
at
også
et
F-50
Maintenance Servicekurs er
kanselert. Jeg går uti£ra
at årsken er at man enda
ikke har funnet ut av hvem
som skal betale for hva.
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SAS
Ekstra kontingenttrekk på desemberlenningen
Noen vil oppdage at det på
desemberlønningen vil stå
oppført et ekstra kontin695,-.
genttrekk på kr.
Dette
er
den
årlige

avgiften til den Kollektive
Hjemforsikringen. Vennligst
gi beskjed til NFO-kontoret
hvis du blir trukket, men
ikke skal være
med på

ordningen. Vi ber om det
samme hvis du skal være
med, men ikke blir trukket.
Knut

Ta kopi av stemplingskort og avviksrapporter
Årsaken til dette er at
etter at nærmeste leder har
godkjent disse, blir
de
sendt en etasje opp til
korigeringing.
Dvs. at du
kan risikere at det blir
gjort endringer i stemplingskortene dine, uten at
du vet om det. Det samme
gjelder for Avviksrapportene *

NFO har
tatt opp saken
utallige ganger med Line
ledelsen. Vi har bedt om at
den enkelte i alle fall
blir informert om at det er
gjort endringer.
Vi har
ikke fått noe gehør for
dette. Ta derfor en kopi av
alle stemplingskort og avviksrapporter og sammenlign
med lønnsslippen. Stemmer

Jobb på auksjon!
Dette er siste nye påfunn
fra vår
Line ledelse i
Norge. Pga, underbemanning
har man innført nye rutiner
for å få dekket flight mech
turer på overtid. Hver gang
det er snakk om flightmech
turer som stasjonen ikke
kan dekke, blir det sendt
en standard forespørsel ut
til OM og linjenettet.
Eksempel:
VI HAR EN FLT MECH TUR
D~1417/18 DEN 15SEP GENSVQ-GEN. DEP 1715 ARR 0230.
DENNE W FRI PÅ TORVET FOR
DE SOM KAN TA DEN. DE
VANLIGE REGLER
GJELDW.
FØRST
TIL
TORVET PÅ
BILLIGSTE
LØSNING
MULIGHETEN.
La oss slå fast med en gang
at denne måten å "selge"
flightmech turer på, er et
klart brudd på vår Hovedavtale. I tillegg er det

INFO 4/92

også brudd på norsk lov.
Reaksjonene
ute
blant
medlemmene har ikke uteblitt. Folk har rett og
slett blitt forbannet. Man
føler seg hensatt til
steinalderen. Det er dvendig å si at ingen har
meldt seg frivillig til 5
reise på slike betingelser.
I en seriøs bedrift som SAS
bør ikke slike utspill
forekomme. Det går ikke an
å
drive
en så stor
virksomhet efter prinsippet; først til torvet på
billigste
løsning
får
muligheten.

Siden dette ikke er noen
engangstilfelle, men snarere innføring av en ny
standard i Line Maintenance, bør noen ta tak i
denne saken, slik at man i
allefall kan holde seg
,innenfor lowerkets rammer.
Knut

det ikke, så ring lønningskontoret og be om å få tilsendt
en
kopi.
Ved å
sammenligne med
din egen
kopi vil du oppdage hva som
er
forandret. Det mest
vanlige
er
at ledelsen
stryker overtid på kortene.
Knut

SAS

Ny Technical Training Guide (TTG)
Det er med forundring og,
irritasjon vi har mottatt
revisjon av TTG-en. Det vi
har
reagert
på
er
endringene
i kompetansekravene for å kunne utføre
Pre Flight Check (PFC). I
Norge i dag er det kun
flyteknikerne som utfører
og kvitterer for PFC. I den
nye training guiden
er
kravene endret til flyfagarbeider med Maintenance
Servicekurs.
Det må være lov å få minne
om
en
avtale
05NOV91
Den
lyder som
følger:

I før afgang. ~an/hunudfører
PFC, afslutter og kontrollere refuelingen, samt udfører PDC og opstart.
i
l a Mekanikeren skal have et
kompetenceniveau bestående
af en kombinasjon af grund( kurslmaintenance serviceII kursus.

1

j

I

.
1

l

I

Flyteknikeren skal
i
fremtiden have samme kompetence som i dag plus påbygningloverbygnig af spidskompetence/modulopbygget

a

a
I FBU
kjøres pilotprosjektet på finger C.

i

a Parterne er enige om at
starte op et pilotprosjekt
inneholdende følgende:

I

a Pilotprosjekternes varighed er 6 måneder.

a Prosjekterne skal ikke
føre til
overtallighed/
afskjedigelser i berørte
1 områder.

I

a Teknikeren / mekanikeren
møder op ved flyet 20 min.

I1 a

/

Der nedsettes en fælles
dansk/norsk referancegruppe
for oppfølging af prosjektet. Gruppen mødes mindst
hver annen måned.

flyteknikeren i fremtiden.
I det heletatt gjenstår det
mye jobb før TTG'en kan få
sin endelige form.
Knut

Avtalen kom i stand efter
et 2 dager megaseminar på
Scandrup-Borup ~ å r d ,utenfor Kjøpenhavn, hvor det
meste av lederskapet i Line
Maintenance deltok Totalt
var vi over 30 deltagere.
Avtalen burde derfor ikke
være ukjent. Den er signert
under av alle de faglige
samt ML-H.

NS

r

*

-TF
1

4
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,
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1

får vi håpe at revisjonen av TTG'en
på tvers
av inngåtte avtaler beror
på en missforståelse, og at
revisjonen trekkes raskt
tilbake Vi har o
enda
ikke fått startet opp med
Ei
noe
pilotprosjekt.
heller
har
vi
avklart
hvilken psbygning/overbygning med modulbasert spisskompetanse som er tiltenkt
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HUSK STOFF-TIL NESTE INFO
SENEST 1. MARS

6

er en landsomfattende, frittstående og partipolitisk
uavhengig organisasjon. Stiftet i 1938 for å ivareta interesser til
norske sertifiserte flyteknikere; det vil si innehavere av flytekniske
sertifikater, ICAO type 1 og 2, utstedt av de sivile luftfartsmyndigheter. Er du interessert i å motta INFO gratis, så send nedenstående slipp til:
N-,
Postboks 60, 1330 OSLO LUFTHAVN
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Send meg INFO!
Navn:
Adresse:
Flyselskap:
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"Getting a job with us means
starting on an education
programme from day one.
Because being good means
you can always get better.
And faster."
Helge Kingo, Director,
SAS Component Muintenunce

SAS quality
and reliability.
It can work
for you, too.
»Hk.m i d e it«

"80 1iot1l.s per
man per year.
That's the average ainount of time
allocated to the re-educatioii of SAS
Cornponent Maiiiteiiaiice's technicians
and cngiiieers.
This is not something we cio just
berause we want to inaiiltain oiii- world
rerord in this field - althotigli we are
yuite happy with tliat.
i t is siinply what T feel is nceded
to offer the world's hest, fastest, aud

thus niost ecoiionlicai inaiiitenaiice
orgaiiizatioil to airliiles and operatous
everywhrre. Aiid that's what i'in herr
to do.
Maybe you were iiot awai-e that
the S4S level of yuality ancl reliability
were available to J. ot11-fleet, too. MayIle you had a feeliiig that ou1- obsession
with quality were overly rost-inrurring.
But aireraft must fly to inalce
moiiey. So the econoiny of a niaintepaiire
agi-eeinriit lies iiot in the prirr of the
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worlc, I ~ nin
t the speed with wliich it is
,
coiiipleted. Anrl when it ronies to tiirii- k
,
arouncl time, SAS Coml~oricntMaintenanre is co fast you woli't l~elieveit.
That is why you inight get a cheaper
deal with olle of 0111- cornl>etitors.
I.
But ilever a bctter one.
Call+45 32 32 33 32 and slieali to 0~11sales depai-tmr.iit. &id ii' they don't
iiialie y on an offer y ou cannot reftise,
speali to ine ."
t

COMPONENT MAINTENANCE
We'll turn your head around, too.
Telephone +45 32 32 33 32, Telefax +45 32 32 33 18. Postal address: Dept. CPHMC, P. O . Box 150, DK-2770 Kastrup
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