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NFO har nettopp vært arrangør for Aircraft Engineers International Annual Congress.

Den ble holdt på Clarion hote1 på Gardermoen, og gjennomføringen av kongressen gikk
helt som på skinner. At noen av deltagerne fant det hele noe dyrt, er ikke å undres over,
men prisnivået i Norge er bare slik. For f.eks. russerne eiler de fra Zimbabwe, som har
en månedslønn på ca. 2500,- kr, må det være et løft å kunne delta. Selv om det var noe
sponsing til fiyreise etc., blir det ikke mye vin til maten når en flaske koster litt over tre
daglønner.
Vi hadde jo laget pakke på hele seansen, hvor det var lagt inn drikke til maten bare på

"galla dinner" siste kvelden. Forøvrig gikk det på vann. Om kvelden var det eget
kredittkort for de som hadde det.
Deltageren fra Zimbabwe hadde heiler ikke penger nok til å bo der vi andre var, og slett
ikke penger til mat. Han ble kjørt frem og tilbake hver dag og sponset med lunch. (Åt
mye da). Og gav oss en fin presentasjon av hvor neste års kongress skal avholdes.
At det er vanskelig å fatte vedtak i FN skjønner jeg nå. Vi var en del færre enn det er i
FN, men kulturforskjeilene kommer tydelig frem, selvom det her er snakk om en snever
gruppe av flyteknikere. Forskjeil i levestandard gjør at en er opptatt av forskjellige ting,
men forbausende nok, var det slik at en kunne komme frem til enstemmige forslag i
ganske mange saker.
Til medlemmene vil jeg si at om nå dette arrangementet vil koste oss noen få kroner, er
det bra at vi i Norge kan vise at det å arrangere, det er noe vi kan, og det blir nok minst
15 å r til det er vår tur igjen. Neste gang blir som nevnt Zimbabwe, og året etter muligens
Russland og St. Petersburg med derpåfølgende New Zealand. Dette er ikke avgjort, men
foreløpig forslag.
Jeg har vært tilstede på denne kongressen i ganske mange år, men uten å skryte av seg
selv, vil jeg si at dette må være den best teknisk gjennomfØrte kongressen jeg har sett.
Alt klaffet med datamaskiner nok, og en kopimaskin som kopierte mer enn et ark ad
gangen.
Jeg vil som formann takke spesielt til Erik Sannerud fra SAS og Arnstein Mjelde fra
Braathens, samt til Knut Grønskar, Rune Thuv, Steinar Isaksen og Øystein Svang. Uten
ildsjeler som var tilstede fra klokka åtte til utpå kvelden, og uten betaling ville det ikke
vært mulig å gjennomføre dette slik det ble gjort.
Uten SAS og Braathens som sponsor viile det heller ikke vært mulig å awikle kongressen
like bra. Og uten gratis bil fra Hertz ville mange ha blitt stående uten den hjelpen vi
kunne tilby. Deltagerne ble kjørt dit de ville!!! Flott opplegg. Tusen takk for hjelpen til
aile som ville og kunne sponse oss.
I tillegg må jeg nevne at vi fikk topp service på hoteilet. De var nok litt frustrert over at
vi ikke kunne si på forhånd det eksakte antall som ville komme, men det hele ordnet seg
på en meget trivelig og effektiv måte. Vi kan anbefale Hote1 Clarion på det sterkeste.
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tter noen gode år for luftfarten, ser
det ut til at vi går magrere tider i
møte. Det ene selskapet etter det andre
melder om reduksjoner i overskudd.
Andre selskaper sliter med store tap. Få
eller ingen tjener penger på norsk
innenriksflyging i dag. På tross av
rekordstor trafikkvekst på norsk innenriks, hele 7,7% i juni, taper selskapene
penger året sett under ett. Vinneren er
passasjerene som flyr rekordbillig, og
staten i form av avgifter. At kampen om
passasjerene er beintøff er sikkert. Color
Air måtte kaste inn håndkle etter et års
drift. Det sies at selskapet subsidierte
hver passasjer med nærmere 1000,kroner. Ingen kan overleve det i det lange
løp. Heller ikke Braathens og SAS kan i
det uendelige tape penger i kampen om
markedsandeler.
Overkapasitet med derpåfølgende mange
tomme seter, samt verdens høyeste
offentlige avgifter, drenerer ut selskapenes fortjeneste. I disse dager ser vi at
både Braathens og SAS reduserer sitt
rutetilbud og kutter ned på overkapasiteten. Det måtte komme før eller
senere. For å bli mer kostnadseffektive
ser det ut til at økonomene har funnet ut
at å "outsourche" er lykken her på jord.
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Det snakkes om stordriftsfordeler. Ikke
skjønner jeg hvordan markedet i Norge
kan gi stordriftsfordeler. Markedet blir
ikke større fordi man skiller ut deler av
driften og kaller selskapet noe annet. En
ting er sikkert; trusselen om outsourcing
skaper usikkerhet. Kanskje er det
meningen. Folk som er redde for arbeidsplassene sine går ikke så lett ut og
kjemper for å opprettholde sin kompetanse, høyere lønn eller andre goder.
Varsellampene blinker hos alle flyselskapene. Første ledd i innstrammingen
da er ansettelsesstopp. Fra det siste året å
ha ansatt det man har greid å få tak i av
teknisk personell, ble døren slått igjen
tidlig i sommer. Nå kommer det sikkert
en periode hvor nyansettelser i de store
selskapene blir en sjeldenhet. At det har
vært ansatt mange nye er sikkert. Bare
hos SAS Teknisk på Gardermoen har det
blitt ansatt 67 nye medarbeidere siden
nyttår Flere er på vei inn ettersom de får
avsluttet sine gamle ansettelsesforhold.
Hver fjerde mekaniker er nyansatt. Det
forundrer meg hvor alle disse kommer
fra. Hos noen av de mindre selskapene
kan det knapt være teknikere igjen. 1000
timer overtid i året er visst ikke uvanlig i
denne delen av bransjen.

1 fjorircts tariffopparnr blc LO og N H O
enige om å utrede en "timekonto". I
mandatet står det: Det skal sees på
arbeidstakers behov for fleksibilitet i ulike
livsfaser og på bedriftens behov for
fleksibilitet ut fra en stadig sterkere
konkurranse. Både i Sverige og Danmark
har man forsøkt lignende ordninger. Her
er erfaringen at folk heller går på jobb å
hever ekstra lønn, enn å ta ut den fritid
ordningene gir. LO i Norge ønsker derfor
en ordning som binder opp arbeidstakeren til å måtte ta ut fritid og ikke mer
lønn. Det ligger forslag om flere varianter.
Småbarnsforeldre skal lunne velge
kortere arbeidstid, andre vil samle opp tid

trapping eller en tidligere pensjonsavgang. Hvordan oppsamlingen skal skje
sies det ingenting om. Enten må det være
at man samler opp overtid, eller så må det
være at den ukentlige arbeidstiden
reduseres. Ingen av delene skal det bli lett
å få gjennomført. Mer fritid vil være et
sentralt krav fra LO i de kommende
lønnsoppgjør. Medlemmene har signalisert at de prioriterer fi-itid fremfor
etterutdannelse. Aller sterkest på grasrota
står kravet om den femte ferieuka. Norge
er blant de land i Europa som har desidert
færrest antall feriedager pr. år. Finland
har f.eks. 16 flere feriedager enn vi
nordmenn. I dette spillet blir vi i NFO
smågutter og må nok sitte på gjerdet å se
hva de store kan få til. Spennende blir det
uansett.
Til slutt. Telefonnummeret til INFO red.
er nytt. Etter først å ha fått det samme
telefonnummer som sykehjemmet i
Grimstad (noe vi ble passe lei), er det
riktige nummeret til oss i Homborsund
nå: 37 09 11 64.
Ha en fin avisingsesong!

red.
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AEI's Teknisk komites
aktiviteter i 1999
A

ktivitetene begynte tidlig i januar med
et høringsutkast fra JAA vedrørende
forskjellige løsninger for en ny kategori
Certifiing Staff (CS). Denne CS-kategorien får betegnelsen B3, og skal kun kunne
kvittere for vedlikehold utført på fly med
en vekt mindre enn 5700 kg. Vi ventet et
utkast, men hadde foreløpig ingen detaljer.
Tre forskjellige løsninger ble foreslått.
Etter at utkastet ble publisert har det vært
en høringsrunde forskjellige steder i
Europa, hvor de berørte faggruppene har
kommet med sine synspunkter. Dette har
resultert i at det nå nettopp er publisert et
detaljert utarbeidet høringsutkast (NPA
66-l), som skal kommenteres før utgangen
av året. Dette arbeidet er i full gang.
I januar ble det også sendt ut to dokumenter med midlertidige retningslinjer
(TGL 29 & 30). Disse omhandlet praksiskrav for flyteknikere i den nye JAR 66.
Disse er blitt kommentert overfor JAA.
JAA har opprettet et arbeidsutvalg for å se
på menneskelige faktorer (Human Factoss
= HF) innenfor flyvedlikehold. Her fikk
AEI en plass etter å ha gjort grundig
forarbeid. En av AEI's tilsluttede organi-

sasjoner fra Kypros klarte å stille med en
meget dyktig kandidat. Det er nå blitt
avholdt tre møter, og utvalget har satt opp
en liste med problemområder som skal
regu-leres i JAR-regler i den nærmeste
fremtid.
Ettersom AEI's faste representant i JAA's
vedlikeholdskomit6 ble syk, ble jeg bedt
om å stille i marsmøtet. Det var interessant
å møte de andre deltagerne fra myndighetssiden og industrien. På møtet fikk
jeg anledning til å fremme noen AEI saker,
og jeg ga JAA de forbedrede kartene med
veien en skoleelev må gå frem mot JAR 66
sertifikat. Dette ble satt pris på i JAA. Vi
fikk også utlevert TGL 3 1, som inneholder retningslinjer for overføring av
ICAO type I1 til JAR 66 sertifikat.
Kommentarer på denne TGL'en ble sendt
til JAA i mai.
I april mottok jeg fire forslag fra AEI's
hollandske tilsluttede organisasjon om
hvordan HF kunne bli innarbeidet i flyselskapenes vedlikeholdsavdelingen. Etter
diskusjon i AEI's styre har jeg sendt ut
disse forslagene til alle tilsluttede organisasjoner for kommentar. Etter denne

kommentarrunden har jeg bearbeidet forslagene, og disse er nå blitt vedtatt på
AEI's årsmøte.
NFO sendte i juni inn et forslag for å
forbedre JAR 66 typeopplæringsregler,
som ikke er gode nok. Dette forslag ble
også behandlet på årsmøte, og er nå blitt
sendt JAA for vurdering.
I september kom så høringsutkast NPA
145-8, med forbedrede krav til kvalitetsavdelingene i vedlikeholdsorganisasjonene, godkjenning for ikke-standardiserte
reparasjoner, et felles JAA NDT krav, og
noen små forandringer Kommentarene
våre er blitt sendt JAA.
I oktober kom høringsutkast NPA 66-1,
som tidligere nevnt, samt JAR Maintenance. Den sistnevnte omfatter regler for
vedlikehold av alle vektklasser for ikke
kommersielle fly. Disse to må kommenteres før slutten av året. Så vi har nok å
gjøre!

AEI's Teknisk komite formann
Pieter Doyer

Ap

Forklaring til den
lette flyindustrien rundt
B3 Category Personell
N

FO har de siste årene gjoi-t noen
spede forsøk på å komme mer i
kontakt med småflybransjen. Dette har
ikke vært en prioritert oppgave, men vi
har nå laget en liten presentasjon av NFO
som vi ønsker å leverelvise for denne
bransjen.

Det er flere grunner til at tiden er inne
for at NFO nå gjør litt mer ut av saken.
Den første grunnen er at JAA (Joint
Aviation Authorities) har tanker om å
standardisere regelverket rundt Light
Aircraft industrien. De har i år reist rundt i
Europa og holdt foredrag om dette. Det

har imidltertid vært skuffende for dem at
svært få har møtt opp, og de som har møtt
opp har ikke evnet å forstå hva som har
skjedd eller skjer Problemet blir da at
man får inn for lite in put, og man har
problemer med å lage regelverket i tråd
med virkeligheten.
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Dette ønsker NFO å hjelpe til med. Vi er i
dag engasjeri i prosessen gjennom vår
internasjonale organisasjon AEI (Aircraft
Engineers International) og lokalt mot
Luftfartsverket.
En annen gmnn er at teknikerene i denne
bransjen er sertifisert av LV på samme
måte som oss i den tunge industrien, og de
er derfor naturlige medlemmer for NFO.

saken. Han skal i løpet av året lage
to skisser for denne nye kategorien,
hvor den ene bygger på dagens JAR
66 moduler. Men man skal kunne ta
bort moduler som ikke er relevante
for den spesifikke type, dette lukter
best i NFO's øyne. Den andre
skissen skal lages helt ny, altså en
helt ny gradering av sertifikater og
kompetanse. Når denne prosessen er
i gang, må vi få kollegaene våre i
Light industry på banen.

For å forklare noe av saken, har man
planer om å innføre en ny klasse for teknikere. Vi har lenge sett B l , B2 og A eat.
personell i JAR 66 (regelverket som omhandler sertifisert personell). Den nye
klassen får benevnelsen B3 og denne skal
altså gjelde for fly under 5700 kg og for
lettere helikopter (noe usikkert med vektgrensen enda).

NFO ønsker med dette at man i
denne bransjen får øynene opp og
kanskje vil bidra, for vi ønsker å
sikre kompetansen på dette nivået.
Passasjerer i lettere fly skal ikke Ei
høre at det er mindre kompetanse
ute og går på disse flyene!

På bakgrunn av NFO's og NHF's kommentarer på høringen i Oslo og andre
lands organisasjoner, har JAA satt Mr.
Bob Williams (fhv. director JAA) på

Vi oppfordrer dere derfor til å ta
kontakt med NFO på e-post eller
telefon.
Roger Handeland

Winner vs. Loser
The Winner The Loser The Winner The Loser
The Winner The Loser The Winner -

is always part of the answer.
is always part of the problem
always has a program.
always has an excuse.
says, 'Let me do it for you':
says, "That's not my job".
sees an answer for
every problem.
The Loser - sees a problem for
every answer.
The Winner - sees a green near every
sand trap.
The Loser - sees two or three sand traps
near every green.
The Winner - says, "It may be difficult
but it's possible.
The Loser - says, "It may be possible
but it's too difficult.
a

Be a Winner.

I VIL DU BYGGE OG BO
I EIDSVOLL?
NABOKOMMUNEN TIL GARDERMOEN

Als Eidsvoll Tomteselskap har tomteområder flere steder i
kommunen, også der du kan se Mjøsa.
Tomter i hele Eidsvoll vises etter avtale.
Kontakt oss for nærmere opplysninger.

A/S Eidsvoll Tomteselskap
Tlf: 63 96 11 80
I

Human Factors konferanse i Bodø
F

lyselskapenes landsforening (FL)
arrangerte HUMAN FACTORS konferanse i Bodø 6. til 8. september. Tema
for konferansen var: Kommunikasjon og
samhandling - hvordan forebygge og
unngå menneskelig feilhandling.
Synnøva Aga, bedriftsrådgiver i FL, åpnet
konferansen med en takk for stort fremmøte (det var 133 deltakere), og viste til at
dette var første gang Norge klarte å få i
stand noe slikt.
Hun ga all ære til Erik G. Braathen for
hans interesse for temaet, og hans drivkraft
ved å legge denne konferansen til Norge,
etter tidligere deltakelse på utenlandske
konferanser om "human factors".
Det var deltagere fra de fleste store
flyselskapene: SAS hadde 13 deltagere,
Widerøe 39 (!), SAS Commuter 4, NAS 3
og Braathens 7. Når man trekker fra 2-3
stykker som var verneombud, og fagforeninger på de tre største selskapene, har
vi en indikasjon på selskapenes foreløpige
prioritet på dette området !
La oss begynne med å definere arbeidsfeltet human factors. ICAO gjør det på
denne måten i sin "Human Factors
Training Manual" (ICAO, 1998):

"Human Factors is concerned to optimise
the relationship between people and their
activities by the systematic application of
the human sciences, integrated within the
framework of systems engineering."

.

FL'S styreleder og adm. dir. i Widerøe,
Per Arne Watle, var første foredragsholder
og startet med en konklusjon: Medarbeiderne er den viktigste ressurs i et
firma. Det ble så gitt en info om de tilrådinger som LV ga WF etter de ulykkene
som har vært med WF's fly. Her kan raskt
nevnes: Målsettinger og prioriteringer,
regelverMprosedyrer/dokumentasjon,kvalitetssikring/opplæring/kontroll, oppgradere flysikkerhetsarbeide/awiksbehandling/
risikoanalyser, organisering/ressurser/tid
for ledelse, informasjon/kommunikasjonl
kontakt.

NFO-deltagere klar til Human Factor-konferanse.

Det er innført ukentlige medarbeidermøter
i WF, og firmaet uttrykker en identitet som
innbefatter pålitelighet, folkelighet, omtanke og stå-på holdning. Det ble her vist
til McGregors teori X og Y, og til
janteloven, som en understøtte til teoriene.
Watle henviste så til at forretningside og
personalide er en og samme verden. Når et
firma er i en omstillingsprosess, må
økonomi og helse sees i sammenheng, og
krevende arbeid er et sunnhetstegn. Rusproblemer må forebygges ved å motvirke
rusbruk i høyrisiko situasjoner. Vi må
innse at dette er en oppgave på alle plan, ta
tak i problemet tidligst mulig, ha dette som
et fast tema i medarbeidersamtaler, og ta
avstand fra en handling - ikke personen.
Sykefravær kan reduseres ved at det satses
på forebygging, samt at alle i bedriften kan
opprettholde et godt humør. Det er viktig å
se etter positive ting, og ikke fokusere for
mye på problemer.
Human Factors Advisor - Flight Training
Braathens, Jens Rolfsen ga oss så en
oversikt over fagområder og eksempler på
praktisk anvendelse. Et område han
belyste er fatique, eller søvnmangel. Dette
sammenlignes med inntak av alkohol.
Skiftarbeidere er i en del av arbeidsperioden (det nevnes 10%) så trøtt at

vedkommende er tilnærmet "ekstremt
påvirket av alkohol.".
Han sa i tillegg at mennesket jobbet aldri
alene; han hadde her glemt bakkemannskap. Vi vet om flere stasjoner der
mennesket ikke bare jobber alene, men om
natten, ute og i vær og vind.
En mye bnikt modell for å illustrere
human factors er SHELL-modellen
(Hawkins, 1987). Den står for Software,
Hardware, Environment, Liveware.

Liveware-Hardware: Er mellom mennesket og utstyret det skal arbeides med,
og som er nødvendig i jobben. Det ble her
nevnt eksempler fra flygermiljøet med det
berømte "three pointer altimeter", og om

LoJJ;e breuk,

systemet ved at folk mister interessen.
De viktigste er imidlertid å hindre feil,
fange opp feil, og å hindre nye feil i å
oppstå når en kjenner årsaken, samt lære
av de feilene som er blitt gjort. Duncan la
fiem en modell som består av tre deler:
Teknisk kjennskap, tekniske ferdigheter og
menneskelige faktorer Hvis en av disse
delene blir redusert i forhold til de andre er
sikkerheten i fare.

Det ble også tid til en liten omvisning i hangaren til Widerge.
plassering av instrumenter og kontroller
Glasscockpit (EFIS for noen) ga klare
trender da det ble innført på 80 tallet,
pilotene var skeptiske, og ulykker kan
forstås med interaksjon med automatikken.

Liveware-Software: Er mellom mennesket og alle de ikke fysiske delene, slik
som prosedyrer, manualer, sjekklister og
computerprogrammer
Liveware-Environment: Er mellom mennesket og miljøet det opererer i, så som
bråk, temperatur, skadelige stoffer og
andre miljømessige påvirkninger. Det
økonomiske miljøet påvirker oss sterkt.
Liveware-Liveware: Er mellom menneske og andre mennesker Det fokuseres
også på samarbeid, slik at ikke avgjørelser
tas på gale premisser grunnet dårlige
kollegiale forhold. Treningsprogrammer
tar opp kommunikasjon, ledelse, beslutning, konfliktløsning, stress og stressmestring. Av trening fremstår CRM
(Company Resource Management) som
det mest benyttede for tiden, og ICAO har
definert det som: "The effective use of all
available resotwces, equiprnent, procedures and people, to achieve safe and
efficient Jight operations" Men det er
også kritikk mot konseptet, fordi forventningene er stilt altfor høyt. CRM er
markedsført som et "fix everything" opplegg, og mange blir skuffet ettersom det
ikke er et mirakelmiddel. Pilotene er
skeptisk til CRM fordi forslag til endringer
i JAR-OPS subpart N innebærer en måling

av pilotenes ferdigheter Flyselskapene
sysler med CRM performance markers og
assassment.
I 1976 ble det inngått en avtale mellom
FAA og NASA vedrørende et rapporteringssystem, ASRS. Dette er frivillig,
konfidensielt og "non-punitive" (dvs fritatt
for straffeansvar).

Red. anm: NFO har tatt kontakt med
EUCARE om deres rapportsystem, da LV
ikke har prosedyrer for å behandle våre
konjdensielle rapporter. Vi j k k også info
om FAA /NASA sitt samarbeid om dette.
Her er vi på gang med kontakt.
George Duncan, Managing Director fra
Trans Global Management Services: CRM
fra teori til praksis var hans innlegg, og
han har hatt samarbeid med Helikopter
Service i 2 år. Først noen forkortelser:
C'en i CRM har hatt disse betydningen
før; Cockpit (flygere og evt. flight engineer), så Crew (cockpit og cabin). MRM,
den første M'en står for Maintenance.
Bakgrunnen for CRM er at de tekniske
løsningene innen luftfarten nå er såpass
gode, at det er nesten bare våre valg i
arbeidet som avgjør utfallene av dagens
luftfart. De største problemene som CRM
står ovenfor er troverdighet, mangel på
vanlig objektivitet, finansiell støtte og
forståelse fra ledelsen og fokusering på
negative resultater Pilotene har også vist
en viss motstand mot denne, manglende
trening er en årsak, en annen er tretthet i

Han viste til JAR requirements som legges
i JAR 66 modul 9 for Certifying Staff, og
tillegget til JAR 145 som kommer første
eller andre kvartal til neste år Duncan
mener her at trening av piloter og teknikere
må gjøres sammen, for at vi skal forstå
hverandres press og arbeidsvansker bedre.

JAR attitudes to CRM:
1 CRM training yiJ be mandated.
2. Assassment of individuals andlor
crews yiJ be mandated.
3. The licensing of training providers
yiJ be mandated.
Fem typer trening må til for å tilfredsstille
JAR kravene, og disse er Initial or
foundation course, change of aircraft type,
change of operator or company, command
course - og til sist recurrent traing.
G. Duncan viste til "the error iceberg",
hvor det på toppen er 1 serious event, 40
operationally significant events, og 600
unreported errors. Regnestykket Duncan la
frem sier at for hver omsatt milliard NOK,
taper firmaet 35 millioner hvert år; med
andre ord halvparten av daglig profitt blir
tapt på grunn av "human factors".
Man la også fiem disse tallene: Av 220
flyulykker skyldtes 39% prosedyrebrudd i
cockpit, 28% dårlige flygerholdninger og
33% Human Factors.
Et ordtak ble også presentert: Tell me, 1
will forget. Show me, I will remember.
Involve me and I will understand..

.

Jakob Inge Kristoffersen, spesialrådgiver
ved senteret for krisepsyltologi, fortalte om
kommunikasjon og totalansvar Dette ble
gjort på en lett og oversiktlig måte, selvom
området er stort. Hovedinnholdet er "det
psykososiale arbeidsmiljøet ", eller lettere

Crew og teknisk
samme treningsavdeling !
Vi fikk også æren av å
høre på Cato Zahl
Pedersen, livs- og
opplevelseskunstner.
Han viste forsamlingen en side av livet
som de færreste
kjenner til; det å finne
positive ting under
stor motgang er en
utrolig- styrke,
. og den
Evelyn Westvik, Roger Handeland og Heine Richardsen
styrken har Cato Zahl
nyter detjine hmimret.
Pedersen. Foredraget
sagt forholdet mellom de enkelte arbeids- var virkelig en tankevekker, samtidig som
takeme og hvordan de trives på jobben. det hadde et flott dokumentarisk innhold
Kopi (40 sider) av hans presentasjoner fra Antarktisk. Tre kamerater la ut på en
inneholder mange "oppskrifter", og det er lang tur med et mål: Man skulle være
vanskelig å referere noe uten å skrive for venner etterpå!
mye om dette.
Zahl Pedersens eksempel på motivasjonsHan poengterte også viktigheten av å ha planlegging var som følger De hadde en
en mekanisk forståelse for jobben man avtale om å gå i åtte timer hver dag. Hver
gjør. Han mente at det er viktig at man har økt var på l time og 8 minutters, syv
en god forståelse for hvorfor man utfmer ganger per dag. Hvorfor delte de det inn
en jobb.
slik?
Det ble også fremlagt fakta for at fokus ble
endret hos flyselskapene etter dereguleringen i USA på 1970 tallet. Økonomien
ble presset og man fikk "viktigere" ting å
tenke på. I Norge og resten av verden ser
man at bonuspoeng er det viktigste
fokusområdet!
Spør folk om hva de prioriterer ved en
sydentur: Kr 200,- spart og uinteressant
hvilket flyselskap man reiser med. Dette er
også harde fakta. Passasjerene er mest
opptatt av hvordan man kommer seg
billigst mulig frem.

Jo, hadde man hatt økter på en time, måtte
man ha hatt 8 økter per dag. Nå hadde man
4 økter før "lunch" og tre etter. Man var da
alltid over halvveis etter lunch. Han hadde
mange gode poenger, og vi oppfordrer
ledelsen i alle selskaper til å få Cato Zahl
Pedersen til å holde foredrag for de
ansatte. Det er synd at majoriteten av de
ansatte aldri får slike input. Det er de som
trenger det mest ! ! !

0"

Et besøk hos Widerøe sto også på
agendaen. Her fikk vi først en rask innføring i hvordan WF har drevet prosjektet
som startet etter LVs 2 1 tilrådinger, så ble
vi ført rundt på anlegget. Her opplyste WF
at i forbindelse med bygging av ettersynsdokk, fikk en tekniker være og hjelpe til
med utforming. De hadde regnet på kostnadene ved plunder og heft p.g.a. dårlig
arbeidsstillinger To minutter per teknikertime gav et årsverk i tullball. I WF har

Han hadde også en ny vri på ordet
IMPOSSIBLE (løsning nederst).

Totalt sett sitter vi med et inntrykk av at
Widerøe er kommet lenger enn de fleste
på Human Factors. Dette har nok
sammenheng med de ulykkene Widerøe
dessverre har hatt. Ingen ønsker at dette
skal skje, og vi berømmer Widerøe for at
de ønsker å la andre få lære av deres
prosesser Er det lov å spørre hvor mange
av selskapene som har vært i direkte
kontakt med Widerøe angående slike ting
etter disse ulykkene?
Vi må se på Human Factors som et skritt i
riktig retning. Men det er nå helt i
startfasen med oppbygning av kompetanse
for menneskeheten og den flygende æra.
Om hundre år vil nok dette bli sett på som
et av de viktigste storsatsinger som ble
iverksatt i luftfarten! Argumenter som
fremmer sikkerheten vil alltid måtte
kjempe mot økonomiske argumenter, men
det ser nå ut som om dette går sammen.
De selskapene som behandler sine medarbeidere best, er de som produserer mest.
I dette ligger HMS satsingen og forståelsen
av hvor viktig dette er!
Medisinsk fagsjef hos NHO sa det ganske
klart: Det er ingen gode ideer som er
kommet fra ledelsen; de kommer fra gulvet
og fagforeningene, og kjempes frem med
fornuft. Han lanserte også arbeid som
helsebringende, man blir syk av å ikke
jobbe. Man må fokusere mer på trivselen,
og folk må bli flinkere til å ta vare på
hverandre. Ring til arbeidskollegaen din
og hør hvordan han eller hun har det ved
sykefravær! Det er forøvrig bevist at
ryggsmerter først og fremst kommer av
mistrivsel!
Jeg håper med dette at Synnøve Aga har
fått smittet sitt engasjement over på dem
som sitter på pengesekkene, for de var jo
selvfølgelig ikke til stede denne gangen
heller!

Arnstein Mjelde (kasserer)
Heine Richardsen (Tariffkomitkformann)
Roger Handeland (Teknisk sekretær)

Cato Zahl Pedersen hodt et godtjoredrag

Lssning på Cato Zahl Pedersen's
IMPOSSIBLE:
AI EM POSSIBLE !! !

Kort reisevei til

1
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du om kort
reisevei til
jobben?
11 minutter fra
Gardermoen
med toget!
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Flotte tomter på Eidsvoll i gangavstand fra Gardermobanen!

KASTELLÅSEN
Tomter fra 720 til 1260 kvm
Byggeklare fra sommeren 2000
Priser fra 340.000
Visning etter avtale
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Naturtomter m/utsikt
Tomter fra 830 til 1090 kvm
Byggeklare
Priser fra 395.000
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Visning etter avtale

Gjensidige NOR
Eiendom
Tlf 63 98 65 50 - Faks 63 98 65 40 - e-mail: rune.gulbrandsen@noreiendom.no

Fagforeningsfriheten settes
under press

Av: Johan Petter Andresen,
Uavhengige Fagforeningers Forum (UFF)

Regjeringen har oppnevnt et nytt utvalg under ledelse av Trygderettens formann Ingse Stabel.
Utvalget har til oppgave å vurdere forhandlingsordning og rammeverk innen utgangen av år 2000.
Forslagene fra Arbeidsrettsrådet vil her bli vurdert i en sterre sammenheng.
Uavhengige Fagforeningers Forum (UFF) oppsto i 1995 som felge av Arbeidsrettsrådets forslag om å
styrke ledelsen i hovedorganisasjonenes forhandlings- og streikerett, på bekostning av de "små1'
uavhengige fagforeningene (færre enn 100.000 medlemmer).
UFF består av uavhengige fagforeninger og forbund. Noen av disse er tilsluttet hovedorganisasjonen.
Totalt representerer UFF ca 50.000 medlemmer. NFO deltar i denne sammenslutningen.
UFF har ansatt en sekretær på heltid for å arbeide med disse spersmålene.
At arbeidsgiverne ønsker å begrense
fagforeningenes makt, kommer vel ikke
som noen overraskelse på de fleste av oss.
Våre rettigheter har ikke kommet dalende
fra oven, men er et resultat av at de har blitt
kjempet frem av våre formødre og forfedre.
Men selvom de er blitt kjempet frem, så
kan de også kjempes tilbake. Det er her
Uavhengige Fagforeningers Forum (UFF)
kommer inn.
NHO- og LO-ledelsen har fremmet forslag
om å svekke grunnleggende fagforeningsrettigheter i den såkalte Arbeidsrettrådets
innstilling i 1996, men allerede et år i
forveien hadde det vært artikler i media om
at slike endringsforslag var underveis.
Uavhengige forbund kom da sammen
høsten 1995 og dannet UFF, for å forsvare
våre rettigheter.

..

De mest sentrale lovforslagene i 1996 var
at ledelsen i hovedorganisasjonene (LO,
YS, AF osv) skulle ha hovedansvaret for
tariffavtalene; det siste ordet når det gjelder
å starte eller stanse en streik, samt at
uavhengige forbund skulle miste retten til å
forhandle frem eller streike for egne krav.
I kommunal sektor skulle avstemningene
blant medlemmene i tariffoppgjørene i de
enkelte hovedorganisasjonene koples.
Disse forslagene vil bety en sterk begrensning av fagforeningsrettighetene.
UFF gikk i spissen for å slå tilbake disse
forslagene, og samarbeidet med mange

andre i fagbevegelsen om dette. Motstanden mot forslagene er så stor, at de
inntil videre ikke er blitt fremmet til
Stortinget.
Regjeringen har imidlertid nedsatt et nytt
utvalg, som blant annet skal se på disse
forslagene på nytt. Utvalgets leder er
Trygderettens formann og tidligere likestillingsombud, Ingse Stabel.
De øvrige medlemmer er: Viseadm. direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO) Lars Chr. Berge, direktør i
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Randulf Å. Riderbo,
sektorsjef i Norges Arbeidsgiverforening
for Virksomheter med Offentlig Tilknytning (NAVO) Inger Johanne Rystad,
forhandlingsleder i Kommunenes Sentralforbund (KS) Erik Bartnes og avdelingsdirektør i Arbeids- og Administrasjonsdepartementet (AAD) Randi Stensaker,
forsker ved Fagbevegelsens Forskningsinstitutt Torgeir Aarvaag Stokke, leder i
LO Industri Kjell Bjørndalen, leder i LO
Stat Terje Moe Gustavsen, leder i YS
Randi Bjørgen, leder i AF Aud Blankholm,
generalsekretær i Akademikerne Sverre
Strand.
Et flertall av organisasjonene som er
representert i Stabelutvalget var for
Arbeidsrettrådets innstilling i 1996. Det er
derfor stor fare for at flertallet i dette
utvalget vil foreslå lovendringer, som vil

være like ille når de legger frem sine
forslag rundt juletider til neste år
Uavhengige Fagforeningers Forum har
ansatt Johan Petter Andresen som sekretær.
Han skal følge med i utvalgets arbeid,
utrede spørsmål som har betydning for
fagforeningsrettigheter, samt organisere
samarbeidet mellom medlemsforbundene i
UFF. Siden UFF ble dannet i 1995, har to
av forbundene blitt med i YS. Oljearbeidernes Fellessammenslutning og
Farmasi Forbundet. Likevel har begge
vedtatt å fortsette samarbeidet i UFF, da de
mener at det har stor betydning for alle
fagforbund at man forsvarer rettighetene til
uavhengige forbund.
Uavhengige Fagforeningers Forum har i
dag følgende medlemsorganisasjoner*
Farmasi Forbundet,
Forbrukersamvirkets Lederforbund,
Luftfartens Funksjonærforening,
Lederne (tidligere Norges
Arbeidslederforbund),
Norsk Kabinforening,
Norsk Flyteknikerorganisasjon,
Norsk Flygerforbund,
Norsk Helikopteransattesforbund,
Norsk Merkantilt Forbund,
Norsk Skuespillerforbundl
Norsk Ballettforbund,
Norske Meierifolks Landsforening,
Oljearbeidernes Fellessammenslutning,
Politiets Fellesforbund, samt
Selgerforbundet.

Fagforeningsrettigheter er en del av de
kollektive menneskerettighetene. Arbeidet
til UFF er derfor en del av arbeidet som
drives i Norge for å forsvare og styrke
menneskerettighetene. UFF har deltatt i
diskusjonen om den nye menneskerettighetsloven, som er for dårlig. Heller ikke her
er vi alene om å kreve en sterkere lovgivning, slik at det ikke skal være mulig å
vedta lover som undergraver menneskerettigheter som organisasjonsfriheten og
streikeretten.

posten nå i høst vedrørende tariffoppgjøret
til neste år. Den er nok blant de fagforeningene som kan tenke seg å fjerne
tjenestetvistloven.
Det er en meget trang tidsramme for
utvalget i forhold til mandatet. Dersom
utvalget skal gjøre en jobb med seriøst å
utrede og fjerne tjenestetvistloven, endre
meklingsinstituttet, revurdere Arbeidsrettrådets innstilling, og vurdere eventuelle
forslag i forhold til menneskerettighetene, er
tidsfristen ikke mulig å holde. Man kan lett
få det inntrykket at sentrumsregjeringen
ikke ser for seg større endringer, utredninger
og lignende. Men som vist i utallige andre
saker; de er i mindretall på Stortinget.

Norges medlemsskap i EØS gjør at vedtak
som fattes i Bnissel, som har betydning for
arbeidslivet, virker inn på våre forhold.
UFF-arbeidet består også i å følge med på
utviklingen i EU med hensyn til fagforeningsrettigheter
Mandatet til Stabelutvalget er enda mer
omfattende enn mandatet til det nedlagte
Arbeidsrettsrådet. Det vil komme forslag
om å fjerne tjenestetvistloven. Tjenestetvistloven er en egen lov som regulerer tariffforhandlinger i statssektoren. Den har
begrensninger på hva slags fagforeninger
som har lov til å forhandle og streike.
Lægeforeningen har hatt utspill i Aften-

sjoner dersom Lilletun slnille falle ned på å
gi Kommunenes Sentralforbund forhandlingsansvar i stedet for staten. Kan det hende
at Lilletun lar være å ta stilling i høst, og
skyver problemet over til utvalget?
Utvalget må også vurdere eventuelle forslag det kommer frem til, opp mot menneskerettighetsforpliktelseneNorge har. Vi
vet at Ken Uggeruds rapport om Arbeidstvistlov og menneskerettigheter er delt ut i
utvalget. Denne ble laget på oppdrag for
UFF, og var en del av vår argumentasjon
mot Arbeidsrettrådets innstilling.

Hva vil arbeidsgiverne? De tenker seg fortsatt lovendringer for å begrense streikeretten, slik at de kan sikre moderate
nominelle tillegg fremover. Nå senest var
bankdirektør Mork i Handelsbankens kvartalsrapport ute og krevde begrensninger av
streikeretten.

Skal man si noe kort om situasjonen i
utvalget og det som kommer, må det bli at
de fleste deltakerne holder kortene tett ilintil
brystet; situasjonen er helt åpen. Sekretæren
for UFF, Johan Petter Andresen, har hatt
møte med Ingse Stabel, og dette har resultert
i at UFF vil bli invitert til et møte i utvalget.
Vi føler derfor at vi er godt forberedt til å
møte demokrati-fiendtlige forslag høyt på
banen, når kortene begynner å spilles..

Lærernes forhandlingsmotpart kan fort bli
tema i utvalget. LO, som har samarbeidsavtale med Norsk Lærerlag, varsler reak-

I NFO er Kjell Paulsen ansvarlig for UFFarbeidet. Han kan kontaktes dersom du har
spørsmål.

Østensjøveien 29, 0661 Oslo. Telefon 22 65 71 00. Telefax 22 64 33 73
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Airbus pakkeløsning?
J

eg fikk gleden av å være stedfortreder
for INFO-redaktøren på et informasjonsmøte den 16. september på Plaza
Hotel, Oslo. Dette var en stor og positiv
opplevelse.
Informasjonsmøtet begynte med en introduksjon av Press Manager for Nord-Europa
& Afiica, David Voskuhl. Han startet med
å fortelle at Airbus startet opp på Le
Bourget, flyplass i Paris, i mai 1969 (30
årsjubileum i år). Airbus er i dag et kjempekonsortium, som innbefatter Aerospatiale Matra (fransk), Daimler Carysler Aerospace
Airbus (tysk), British Aerospace (engelsk)
og Casa (spansk), samt underleverandører
fra Nederland, Belgia og Italia.
Kort fortalt er dette europeisk flyproduksjon av første klasse. Den første
Airbusen er jo kjent for oss i SAS, A300.
Dette er prototypen fra 1979 og den er
produsert i 256 eksemplarer.
Etter introduksjonen tok Product Marketing
Director, Mr. Colin W Evans, over, og
presenterte 320-familien, som innbefatter
A3 18, A3 19, A320 og A32 1. Disse har en
setekapasitet fra 107 til 185 seter som
standard (the fly by wire family). Denne
familien ble født i 1993 med A320, og som
i mange andre familier ble de flere etterhvert. I 1993 solgte de 35 stk., og i 1998
var antallet 556 stk. Totalt er det solgt
over 1.000 eksemplarer av A320. De så
A320-familien som en konkurrent til
Boeing 737-serien, og fortalte at ordreb"økene hos Airbus nå har passert Boeing
sine i tykkelse.

A340-500 med plass til 313 passasjerer.

Mr. Evans fortsatte videre med den
neste familien, A300 wide body, og
her h e r vi A300-310 og A330-200.
Dette er en tomotors klasse med
setekapasitet på 200-275 seter som
standard. Den er en klar konkurrent til
Boeing 767. Her var også ordrebøkene velfylte. Mr. Evans gikk
videre til neste familie; wide body
long distance. Her finner vi A330-300
og A340, som er en tomotors og firemotors wide body versjon med
kapasitet fra 275-375 seter. Denne er
en klar konkurrent til Boeings 777200 og 777-300. Også her gikk salget
strykende med meget høye markedsandeler, og A300-310 er de store
arbeidshestene med 180 fly fordelt på
19 operatører.

1
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Airbus-familien i ltlften ovev Le Bozlrget i år.

Den neste generasjonen frakter blir
imidlertid den nye 3XX Freighter, som
i volurn/range setter selv B747-400 i
skyggen. Den er planlagt ferdig for testflyging sommeren 2004, og klar for
flyselskapene i år 2005. I passasjerversjonen med kun turistklasse snakker
man nå om 1.000 pax, men den vil også bli
levert som kombi, eller med 3 klasser og da varierer setekapasiteten fra 323 og
oppover. Dette er en råtass av en kjempe!
Den har vingespenn på nesten 80 meter.
Tanken bak alle Airbusene er mest mulig
like deler og computere. Spareparts skal
passe på alle Airbusene, og cockpit crew
skal kunne fly flere typer i samme familie
uten dyr simulatortrening. Systemene som
vi jobber med skal være mest mulig like i

alle Airbusene. Det er også plassert store
reservedelslagre over hele verden for rask
levering til kundene. Dette hares for meg ut
som søt musikk i ørene til alle økonomene
som etterhvert dukker opp i systemet. Jeg
stilte noen kritiske spørsmål til Mr. Evans
om Airbus kontra Boeing, men han hadde
nok hørt argumentene før, og svarte kort og
greit at Airbus hadde en annen helhetsfilosofi enn Boeing; noe jeg ikke verken kan
bekrefte eller avkrefte. Men Airbus informasjon var en imponerende forestilling.
I oktober reiser noen fra OSL TRM-5 til
Toulouse. Og jeg er ikke alene om å glede
meg ... Mer stoffkornmer.

Henning Beil

A330-200, wide body twilzjet med plass til 253 passasjerer.
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Vennligst g j ~ meg
r oppmerksom på
hva som kan få meg til å gjøre feil!
- eller Human Factors in Aircraft Maiiitenance
Denne artikkelen er sakset fra NHF-nytt. Medlemsbladet til våre kollegaer i helikopterbransjen. Red.anm.

J

eg ønsker ikke å gjøre feil i jobben min;
det kan i verste fall få fatale følger for
andre mennesker, eller det kan påføre
bedriften store kostnader.
La meg gi et eksempel. For noen år tilbake
arbeidet jeg på line i Bergen. Jeg hadde
vært litt rufsete i brystet og kjente at jeg
hadde litt feber. Men siden det var dårlig
med folk grunnet sykdom og andre forhold, gikk jeg på jobben - med lungebetennelse. Som den eneste teknikeren på line
ble denne dagen nokså hektisk. Mye cargo,
mye snag, og i tillegg hadde jeg gleden av
å ha med en skolegutt på arbeidsuke. Med
feber i kroppen ble det etterhvert ganske
tungt å klatre opp og ned på helikopterene;
litt svimmel blir man også og kanskje mer
opptatt av hvordan man føler seg enn av
helikopteret. Jeg var nesten ferdig med
inspeksjonen av motor nr. 2, og lå med
hodet inne i luftinntaket, da noen ropte på
meg og fortalte at det var en snag på den
maskinen som hadde neste take off. Jeg
gjorde meg ferdig med det jeg holdt på
med og hastet til maskmen med snag.
Jeg kan forsikre alle om at den filla jeg
glemte i luftinntaket gjorde mye skade i
kompressoren. Det kostet bedriften et motorskifte, kompressorblader, statorblader,
arbeidskostnader, kjøring i testcelle, samt
transportkostnader. Så var det planlegging
og rokering i det oppsatte flyprogrammet;
det samme for det oppsatte vedlikeholdsprogrammet. Den totale kostnaden av
hendelsen overstiger sannsynligvis min
årslønn med god margin. Etter dette har jeg
holdt meg borte fra arbeidet når jeg har hatt
feber. Det heter seg at et smart menneske
kan lære av egne feil, og et klokt menneske
kan lære av andres feil.
Det enestående i denne klokskapen ligger i
det å finne anvendelse og likhet i egen
realitet. Det forutsetter også en smule
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respekt for andres moralkodeks generelt,
og faglige etiske standard spesielt. Hvis
ikke er det fare for at vår kulturelle
betingede arv i form av strafferegimer,
bruker innarbeidet rutine for å finne
syndebukker til å kvitte seg med kollektivt
ansvar. Det er ikke tvil om at den letteste
løsningen når feil blir avdekket ligger i å
finne noen som ikke har gjort jobben sin.
Det enkleste er selvfølgelig å peke på det
utførende siste ledd i en prosess, uten å gå
den tunge veien om bakenforliggende
årsakssammenhenger i kulturelt betingede
rutiner og prosedyrer. Det betyr &e at
noen har lært noe, eller kommer til å lære
noe, når en med nonchalant arroganse
banker paragrafene i hodet på synderen
med henvisning til nedfelte prosedyrekrav,
og distribuerer avskrift av samme til kreti
og pleti med krav om innskjerping og
oppfølging. Som et verktøy til å forstå og
påvirke dypereliggende årsaksforhold, er
et straffebetinget styringsregime omtrent
like nyttig og anvendelig som et ekstra hull
i hodet.
Nå er det slik at arbeidsbeskrivelser og
prosedyrer i utgangspunktet er en god og

nyttig ting, men det bærer i seg kimen til
sin egen selvdestruksjon. Det er med en
smule bekymring som legmann og hangarfeier jeg ser på den økende mengden av
prosedyrebeskrivelser og manualer. Det er
stadig økende formalkrav til dokumentasjon og prosedyrer, fra myndigheter og
kunder, og ikke minst intern kvalitetsstyring, som skal dekke alle former for
og alle avskygninger av leveranser. Når
dokumentasjonsmengden når kritisk masse,
er det fare for at den ikke lenger blir lest,
forstått eller etterlevd av andre enn de som
har fått betalt for å feste dem til papiret.
Som et teorem kan vi si at muligheten for å
begå en prosedyrefeil stiger proporsjonalt
med mengden av prosedyrer inntil vi når
kritisk masse. Da eksploderer antallet
latente prosedyrebrudd som en følge av at
prosedyremassen imploderer når den ikke
lenger har en håndterlig størrelse. At deler
av dokumentasjonsmassen er skrevet på
engelsk, gir oss en spennende utfordring i
hverdagen, but as a matter of fact. In the
retrospective light of the conclusions I will
draw in this article, it's my inevitable and
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implacable belief that parts of it might as
well could have been written in chineese.
Det organisatoriske dragsuget i definisjonsprosessene skaper en tro på at alt kan beskrives og avproblematiseres i prosedyrene.
I bunnen av denne utviklingen ligger grunnsteinen til en storslått feiltolkning av
bedriftskultur som et produkt av det som
innskrives og beskrives i prosedyremassen.
Å tro at det er tilfelle vil være en bekreftelse
av den gamle sannheten om at veien til
helvete er brolagt med gode forsetter. Når
beskrivelsene eller prosedyrene ikke blir
forstått eller lest eller etterlevd, likegyldig
av hvilken grunn, etableres lagdelte subkulturer på tvers i organisasjonene. Det er
ikke en sikkerhetskultur som fremelskes i en
slik prosess, men en utmattelseskulturbasert
på dissonans i grensesnittene. Mitt primære
mål som utførende sisteledd er å ivareta en
håndverksmessig kvalitet basert på personlige forutsetninger og de standarder som
ligger nedfelt i faget. Det er et forunderlig
munnhell at alle fagfolk var bedre før, (jeg
lar den påstanden ligge til de som har
interesse for slikt), men rammevilkårene har
endret seg. Det gnaget som ligger i grenselagene er utkrystallisert av økonomisk krav
til effektivitet, med tidspress og prosedyrer
for optimalisert bruk av arbeidsinnsats. Den

faglige kvalitetstrangen får skrinne kår
under slike forhold, og det eneste "våpenet"
å slå tilbake med er å resignere og distansere
seg fra realiteten. Resignasjon betyr også at
en tar ett skritt tilbake og "gjør som en alltid
har gjort" Men det ligger ingen garanti i det
skrittet, bare en aktiv og engasjert medarbeider med innsikt i sine egne fomtsetninger kan garantere for at resultatene blir
i tråd med intensjonene.
Den menneskelige faktoren i flyvedlikehold
handler om å initiere en bedriftskultur som
har fokus på sikkerhet, gjennom at den
enkelte medarbeider gis forutsetninger for å
forstå hva som kan få han eller henne til å
gjøre feil, samt at prosedyrene tar høyde for
det samme. La meg eksemplifisere: At HFforskningen har avdekket tiden fra klokken
02 til 05 som svært utsatt for feil, betyr ikke
at en skal gjøre slutt på nattarbeid, men det
må tas hensyn til dette når arbeid planlegges
inn i dette "vinduet" I tillegg hør det legges
et tettere sikkerhetsnett i form av strammere
kontrollrutiner inn i arbeidet på natten, fordi
en vet at mennesker som arbeider på denne
tiden er mer utsatt for å gjøre feil.
Isolert sett er det slik at organisasjonerfår de
resultatene de legger opp til. Men det betyr
ikke at det er de resultatene som er ønskelige

i et større perspektiv. Som tekniker kan jeg
bruke to tilnærmelsesmetoder når jeg skal
foreta en inspeksjon. Jeg kan inspisere for å
forvisse meg om at alt er OK, ... ellerjeg kan
inspisere med sikte på å finne feil. Det er,
som alle ser, to sider av samme sak, men
resultatet kan bli svært forskjellig fordi jeg
ut fra fysiologiske forutsetninger gjør to vidt
forskjellige arbeidsoppgaver. Kort fortalt er
det slik at Antonsen bruker forskjellige
hjernehalvdeler (i den bitte lille hjernen sin),
alt etter hvilken tilnærmelsesmetode han
bruker Oppgaven for en bednft vil følgelig
være å utvikle en kultur der Antonsen, og
alle andre som sysler med flysikkerhet,
bruker denne formen for selvinnsikt til å
gjøre en bedre jobb.
Jeg overlater til leseren å finne forhold i
arbeidshverdagen som er med på å påvirke
og utvikle en i positiv eller negativ retning.
Det er ikke vanskelig, inen det krever litt
ettertanke og kan være forbundet med sterke
a-ha opplevelser.

Inge Antonsen
PS. Ne1 ikke med å ta kontakt dersom
du har opplysninger om hva som kan få
meg til å gjere feil.

STORE TOMTER PA ROMERIKE
LAWASLIA - NANNESTAD

"

Byggeklare, praktfulle utsiktstomter ca. 800-1200 kvm
til salgs i Maura., Nannestad kommune. 10 min. til
Gardermoen. Nær skoler, barnehager og forr.
Meget solrik bel. med skog og lysløyper i umiddelbar
nærhet. Priser fra kr,360.000,-.
Visning på egenhånd eller etter avtale med megler.
Veianvisning: Kjør til Maura i Nannestad, ta av til
Holkebyveien og kjør ca. 500 m der tomtene ligger på
høyre side av veien.
Utbygger: OIE AS

BRADALSFJELLET - GJERDRUM
Sentrumsnært og med kort reisetid til Oslo og Gardermoen i
Gjerdrum kommune, er det til salgs tomter fra 1127-1136 kvm.
Boligområdet legger vekt på norsk byggeskikk ved tilpasning til
terreng, bruk av tradisjonelle materialer, form og løsninger og
som gir sunne og energieffektive boliger.
Pilotprosjektet i Brådalsfjellet er et av landets første
boligområder med boliger bygget etter økologiske prinsipper.
Visning på egenhånd el. etter avtale med utbygger/megler.
Veianvisning: Kjør RV 120 til Ask i Gjerdrum, ta av til venstre
ved Sheil-stasjonen og kjør til åskanten og ta her av grusvei til
venstre.
Utbygger: Sivilarkitekt Erik Ask, tlf. 63 99 18 20

Eiendom

'

Advokat B g - ~ r n
Carlberg
Trondheimsveien 72, 2040 Kløfta
Tlf: 63 98 02 30 Fax: 63 98 13 70

Internet:
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E-mail:
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Rapport fra AEI's årskongress 1999 l
v/formannen i Teknisk komite
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et var hyggelig å se et stort antall av
NFO's medlemmer på kongressen i år.
G m e n til dette var at NFO i år var vert
ved AEI-kongressen, som ble avhold på
Hote1 Clarion ved Gardermoen. Etter noen
år i AEI har jeg deltatt på en del av disse
årskongressene, og jeg kan trygt si at denne
var den desidert beste når det gjelder
avvikling av møtene. NFO stilte med hele
fire mann i organisasjonskomiteen,pluss en
profesjonell sekretær. De hadde et dokumentrom tilgjengelig, og her sto en gedigen
kopimaskin som kunne kopiere dobbeltsidige kopier i en fei. Dette var spesielt
gunstig
- for min komite, som vanligvis
- har
store mengder med kopiering. I tillegg
hadde vi hele 4 computere til vår
disposisjon med printer, og mulighet for å
bruke vår egen E-post på utstyret i dette
rommet. Stor forskjell fra hva vi er vandt til
fra tidligere kongresser; en enslig bordkopimaskin og en av styremedlemmenes
bærbare PC. Vi trengte bare "å knipse med
fingrene" - og ting ble organisert. Alldeles
utmerket!
Også møtedelen av kongressen gikk på
skinner. I år var mitt engasjement litt større
enn vanlig, siden det var fire innkomne
forslag til nye AEI retningslinjer som måtte
behandles. Det som skapte størst debatt var
en som forsøkte å sette noen limiter med
hensyn til arbeids- og hviletimer For oss i
Norge b r e r dette ganske utrolig ut, men
det er faktisk en god del land i verden også i Europa - som ikke har en
Arbeidsmiljølov. Derfor er det bra at en
internasjonal organisasjon som AEI setter
opp kjøreregler for blant annet arbeidstimer. De andre tre forslagene omhandlet
menneskelige faktorer (Human Factors =
HF), og ble vedtatt uten de store
diskusjonene.
Den delen av kongressen som omhandlet
teknisk komitk var ganske omfattende i år,
med tre innlegg om HF. Her holdt en av
våre egne eksperter på området, en
medarbeider fra et nederlandsk institutt
som b1.a. jobber med HF-relaterte saker
innenfor flyvedlikehold, foredrag, samt
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Grete Myhre fra det Norske Flymedisinske
Institutt. Alt meget interessant
Det viktigste punktet var imidlertid NFO's
forslag om forbedret tekst med hensyn til
regulering av typeopplæring i JAR 66. Den
ble vedtatt uten de helt store forandringene, og er siden blitt sendt til JAA
til vurdering.
JAA hadde oppfordret industrimedlemmene i komiteen, hvor vi har vår AEI
representant som behandler lov- og
regelforslag, om å sende inn en definisjon
på Line Maintenance. Hvilket arbeid man
får lov til å utføre som Line Maintenance
tekniker er vanskelig å definere, hvis det
skal være akseptabelt for alle flyselskaper i
JAA landene. Vi mener at vi har kommet
frem til et forslag som tar vare på de
sikkerhetsmessige aspektene ved linevedlikeholdet. Så kan flyselskapene
komme med et som gjør det mer fleksibelt,
slik de pleie å gjøre. Dette er også blitt
sendt til JAA for behandling. Så får vi se
hva resultatet der blir.
JAA har introdusert en ny kategori (kat.)
for sertifiserende personell som kan
utstede luftdyktighetsattest (Certificate of
Release to Service = CRS) etter vedlikehold utført på fly til kommersielt bruk med
vekt mindre enn 5700kg. Denne kat. blir
kalt B3. Det er for tiden stor aktivitet for å
få reglerhsom dekker denne kat. på plass.
Vi diskuterte en del rundt utformingen av

det foreslåtte systemet for B3 kat, og
vedtok å sende et brev til JAA hvor vi
redegjør for våre synspunkter i saken.
Brevet har blitt sendt; nå venter vi på svar
JAR 66, som omhandler krav til
flyteknikeren, er innført, men for å kunne
bruke JAR 66 i de forskjellige JAA
landene, må alle nasjonale sertifiseringskrav sjekkes i forhold til JAR 66. Denne
oppgaven er det JAA som står for, i
samarbeid med de forskjellige luftfartsverkene i de JAA landene som er medlem.
De arbeider med et arbeidsutvalg, som
sammenligner kravet til opplæring og
praksis i hvert land med JAR 66, og
deretter angir hvilke regler som må
tilpasses og tiltak som må iverksettes.
Denne prosessen ble forklart på møtet,
samt hvordan JAA har tenkt å bygge opp
en databank som består av spørsmål som er
til bruk ved eksamen for JAR 66,
Grunnsertifikatet.
Et annet punkt på agendaen handlet om
hvordan deler som er demontert fra fly som
er blitt kondemnert skal bli regulert.
Teksten i dette forslaget var helt grei, og
ble akseptert uten noen kommentarer.
Alt i alt var dette en travel, men meget
produktiv kongress.

Pieter Doyer
Formann i AEI's Teknisk komite
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Aircraft Engineers International
Annua1 Congress
Gardermoen 5. - 9. oktober
I år var det NFO som stod som arranger av den årlige internasjonale
kongressen for flyteknikere. Kongressen samler flyteknikere fra hele
verden. Ikke fullt så mange deltagere som tidligere var meldt på, noe det
heye prisnivået i Norge får ta skylden for. Bare hotellkostnadene
utgjorde flere månedslenninger for deltagerne fra den tredje verden.

A

llerede før den offisielle åpningen var
delegatene samlet og i gang med
agendaen. Bla. ble regnskapet gjennomgått.
I år hadde kassereren gjort en kjempejobb,
og var ferdig med regnskapet i god tid.
NFO truet i fjor med kastrering hvis
kasseren ikke stillte med et ferdig revidert
regnskap. NFO's formann fant det denne
gangen på sin plass å takke og rose
kassereren for en utmerket jobb, Revisor
godkjente også regnskapet, men hadde en
kommentar vedrørende den økonomiske
utviklingen i organisasjon. Aktivitetsnivået
er for høyt i forhold til de økonomiske
inntektene organisasjonen har. De siste tre
årene har vi spist av oppspart kapital.
Forsetter vi med dette er kassa tom om tre

år. Den eneste måten vi kan bedre økonomien på, er ved å få flere medlemmer. Vi
må få flere organisasjoner med i AEI. I tillegg vil det bli søkt om midler fra EU, men
om vi får en slik støtte er høyst usikkert.
Det er et stort antall organisasjoner som
lukter på medlemsskap i AEI. Etterhvert
som stadig flere oppdager AEI's posisjon
og innsats i JAA og vårt arbeid som den
eneste aktive arbeidstagerorganisasjon i
JAA vedrørende flytekniske spørsmål,
synes det som om AEI begynner å bli en
attraktiv organisasjon å være medlem i.

Syver Leivestad stod for den
offisielle åpningen
Morgenen etter var det offisiell åpning av
Kongressen med taler av Syver Leivestad,
SAS Heavy Mainenance Director, samt tale
av AEI president Andreas Georgiades og
NFO formann Rolf Dybwad. Det hersket
ingen tvil om at flyteknikerens plass er
viktig i dagens flyindustri. Vår høye faglige
kompetanse og vårt erfaringsnivå gjør oss
til en viktig ressurs i flyindustrien.

Lite flinke til å markedsføre oss

SAS Heavy Maintenance Director
Syver Leivestad clpnet kongressen.

Etter den offisielle åpningen gikk vi videre
med den oppsatte agendaen. PR arbeidet i
AEI har ligget nede de siste årene. Vi har
årlig byttet ledere av PR-komiteen, uten
større suksess. Heller ikke arbeidet med
oppdatering av AEI's hjemmesider has
fungert. Dette har det endelig lykkes å få
orden på. Stig Rusten (srusten@online.no)
fra NFO redigerer nå AEI's hjemmesider

NFO formann Rolf Dybwad ønsket alle
velkomnzen.

(www.airengineers.org). Han har gjort et
stort stykke arbeid med oppdatering, og fikk
mye ros for sitt arbeid. Det ble også på
kongressen besluttet å utvide webben til 50
megabite. AEI har lagt inn alle de tekniske
JAR'ene på sine hjemmesider, og sannsynligvis vil også alle de amerikanske
FAR'ene bli lagt ut her. Med Stig som webmaster skulle det være greit å få oppdatert
sidene kontinuerlig.

Humaii factor
Dette er et område hvor det er mye upløyet
mark. Gjennom AEI sitt sterke engasjement
har vi fått plass i JAA Human Factor
Steering Cornmittee, sammen med representanter fra Airbus, Boeing, AEA, Luftfartsmyndighetene, Cabin og Cockpit. AEI

begrensning på lengden av arbeidsdagen,
eller for hvor mye overtid du kan jobbe. En
kan jo undres på hvor våken en flytekniker
er etter å ha vært kontinuerlig på jobb i 40
timer?

Non Puntive Reporting

Kassereren hadde orden i regnskapet i år.

er også representert i underkomiteen soin
heter Human Factor Maintenance Working
Group. Det ligger allerede i dag krav inne I
JAR 145 vedrørende opplæring av flyteknisk personell i Human Factor AEI jobber
med å få definert innhold og lengde på
denne opplæringen. Det er med glede vi
registrerer at JAA har gjort helomvending i
denne saken. Fra å være et ikke tema, har
det i dag fått høy prioritet og er et satsningsområde for JAA. Både myndigheter, operatører og arbeidstagere har sett positive
effekter i form av besparelser og økt flysikkerhet, ved å satse på Human Factor I
dette bildet har inan også begynt å se på
arbeidstidsreguleringer for flyteknisk personell. Reguleringene ligger allikevel så
langt unna de vi har gjeldene i Norge i dag,
så for oss vil de ikke få noen betydning.
Derimot vil en rekke andre land i Europa,
som ikke har arbeidstidbestemmelser, eller
meget slakke sådanne, få en innskjerping. I
et land soin England finnes det ikke noen

Det er viktig at det etableres et rapporteringssystem som de ansatte kan ha tillit
til. Ideen med Non Puntive Reporting er at
folk skal kunne komme frem med feil de
har gjort, slik at andre kan lære av det og
på den måten unngå å gjøre samme feil.
Feil blir gjort. Hvis bedriftskulhiren er slik
at folk straffes når de har gjoi-t en feil, så vil
man selvfølgelig holde tett. For oss er dette
innlysende, men ute i den store verden
praktiseres straffemetoden ganske utstrakt.

El Al presset tekniker og pilot
til å fly med "nogen
Dette er konklusjonen de hollandske luftfartsmyndigheter har kommet til etter en
årelang etterforskning av en El Al Jumbojet
som havarerte og krasjet inn i en boligblokk
etter avgang fra Schipool høsten 1994. En
motor falt av og rev med seg nok ei1 motor.
Flyet var ikke luftdyktig før avgang. Dette
har skapt stort oppstyr i Holland. I denne
forbindelse fikk også AEI's General Secretary 20 minutters sendetid på tysk TV
(ZDF). Under kongressen kom det også
frem at årsakene til nestenhavariet med en
Transavia B737 i våres, hvor høyderoret var
i ferd ined å falle av, var kjent på forhånd.
Pilotene hadde notert seg vibrasjoner i
stikka på foregående flight uten å skrive
det opp i loggen. De håpet å kunne fly flyet
hjem til base. Dit kom de ikke, men måtte
nødlande i Munchen. Dette vet ikke engang
luftfartsmyndighetene. Havarikommisjonen
konkluderte i sin rapport med at hvis flyet
hadde vært i luften i to minutter til, ville det
ha brutt sammen på gmnn av sterke
vibrasjoner
-

Teknisk komite

Dolztor Philos Grete Mj~hreJikckvelfortjente
blomster etter et flotf foredung.

Teknisk komite er desidert den største og
mest aktive komiteen i AEI. Den er ledet av
Pieter Doyer fra Braathens. Spesielt tidkrevende er alle høringsutkastene til de
forskjellige JAR'ene. Pieter har også møtt
som stedfortreder i JAA Joint Maintenance
Committee i år. Han har selv skrevet et
innlegg t91 INFO fra kongressen soin en
rapport fra komiteens arbeid.

Jurgen A. G. van Ai~eni~~aeteJi.a
National
Aerospace Laborato-, Nederland.

4 nye policies
Det var fremmet fire forslag til nye policies.
NFO hadde fremmet et forslag mndt
"Begrensninger i lengden av arbeidstid
samt påbudt hviletid" Vi hadde på forhånd
fått noen kraftfulle tilbakemeldinger på forslaget. Til vår store forbauselse gikk forslaget igjennom uten innvendinger. Grekere
og kyprioter, som ikke syntes noe om forslaget, sa ikke et ord.
De tre andre forslagene gikk på Human
Factor. Konfidensiell rapportering og en
grenseoppgang på hvilke tilfeller en
tekniker kunne straffes hvis han gjorde feil.
Det gikk i korthet ut på feil gloit i påvirket
tilstand av alkohol eller narkotika, samt feil
gjort med overlegg, eller hvor teknikeren
måtte ha forstått at arbeidet hans satte
flysikkerheten i fare.

På telttur i Nannestads skoger
På kvelden var det arrangert utflukt til
villmarken rundt Nannestad. I arrangementet ~nngikk natursti, med diverse
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Middag i Lavo.

konkurranser etc. Deltagerne utviste stort
engasjement og innsatsvilje. Rensdyrstek
servert i Lavo med noggo attåt, gjorde dette
til den hyggeligste kvelden under denne
kongressen. Vandringen tilbake til bussen i
bekmørke under en strålende stjernehimmel, var en fin avslutning på kvelden.
En kveld våre utenlandske kollegaer og vi
sikkert vil komme til å huske.

Human Factor
Dag to var i stor grad viet Human Factor.
Vi var så heldige å få Dr Philos Grete
Myhre h a Forsvarets Flymedisinske Institutt til å holde et foredrag for oss. Hun delte
Human Factor relaterte problemer for
flyteknisk personell inn i fire grupper:
Lifeware, Hardware, Software og Environment. Forskning i Human Factor for
flyteknisk personell er av nyere dato. Det
har også vært vanskelig å finne materiale,
da man på teknisk hold har hatt en tendens
&i
å skjule feil eller mangler, fordi man er
redd for å bli straffet eller få ødelagt
karrieren. En del felles trekk kan man
imidlertid kjenne igjen fra andre bransjer.
Skiftarbeid kan skape forcbyelsesproblemer, søvnproblemer etc. Dette nedsetter
årvåkenheten og en persons yteevne. De
samme problemene som de flyvende opplever ved døgnforskyvninger og jet lag, er
direkte sammenlignbare med de problemene skiftarbeid skaper
Stress forårsaker:
Man mestrer ikke oppgaven.
Stor arbeidsbelastning.
Dårlig eller liten opplæring.

Eldre mennesker mestrer stress bedre enn
yngre. Aktive personer tåler større stressfaktor Sosialt nettverk hjemme og på jobben
er viktig for evnen til å mester stress. Søvn er
viktig. Det ideelle er å gå kun to nattskift
etter hverandre. Da slites kroppen minst.
Det blir for langt å gå inn på alt Grete
Myhre kom inn på. Interesserte kan få kopi
av innlegget ved henvendelse til NFOkontoret. Grete Myhre høstet stor applaus
for sitt interessante innlegg som ble holdt
på engelsk.

34%av alt vedlikehold gjøres
uten å følge manualene
Nestemann ut under temaet Human Factor
var Jurgen A. G. van Avermaete, spesialist
i Human Factor Research ved National
Lucht- en Ruimtevaartslabaratorium i
Nederland. En større undersøkelse gjort hos
flere flyselskap i Tyskland og Holland, viste
at 34% av alt flyvedlikehold gjøres uten å
følge manualer. Dette gjaldt selv ved større
inngrep eller reparasjoner. Undersøkelsen
avdekket også at manualverket var svært
tungvint å følge. Spesielt ille var Boeings
manualer. De hadde så mange advarsler og
henvisninger at de i grunnen måtte ansees
som lite egnede og på grensen til det
ubrukelige. Et klart designproblem.

Signerer for arbeid de ikke har
gjort eller sett
Van Avermaete satte også søkelyset på den
pågående utviklingene med stadig lavere
kompetanse på flyteknisk personell. I hele

flyindustrien ser man at opplæring blir
redusert for å spare kostnader Dette legger
større byrder på flyteknikeren som ofte må
stå ansvarlig og signere for jobber dette
personellet har utført. Med mangel på
flyteknikere og inspektører gjøres det "short
cuts" Dvs. jobber kvitteres ut uten at
tekniker eller inspektør har vært i nærheten
av å inspisere arbeidet, slik de er forpliktet
til å gjøre. Dette skjer ikke unntaksvis, men
er dagligdags i flyindustrien i Europa. Vi
vet alle at dette forekommer Er det kommersielle presset for køyt? Lar flyteknikerne seg presse? Hvorfor fuskes det?
Van Avermaete ønsket å rope et varsko mot
denne utviklingen, samt mot flyselskapene
og flyfabrikantenes intense jobb for å få
fjernet dagens system med dobbeltkontroll.
Four eyes control, eller Required Inspection
Items (RII). Van Avermate ba oss om å
være ærlige. Det er ingen tvil om at
flysikkerheten vannes ut med stadig lavere
kompetanse på personellet og reduserte
krav til arbeidsoppgaver som krever "Four
eyes control" Hvor er myndighetene i dette
bildet spurte Van Avermaete?

Ingen arbeidstidsbegrensninger
for flyteknikere
I mange land i Europa i dag finnes det ikke
regler for lengden på arbeidstid, overtidsbegrensninger osv.
For flyteknikere, som det er stor mangel på,
er resultatet et utstrakt overtidsforbruk. I
Nederland ser man nå på et regelverk som
skal regulere antall flyteknikere pr. flyindivid. På samme måte som man må ha så
og så mange flight crew pr. flyindivid, ser
man på hvor mange flyteknikere man må
ha. Man vurderer også å begrense antall
flytyper man kan ha sertifikat på. Å ha fire
typesertifikater eller flere å holde seg oppdatert på, ser Van Avermate som temmelig
håpløst. Et tredagers kurs for å vedlikeholde
kunnskapene pr flytype er på ingen måte
nok. Stressfaktor og "turn around times" er
et annet forhold som blir sett på.

30 milliarder i forsikringskrav
etter Swissair MD11 ulykken
Etter den tragiske ulykken med en MD11
fra Swissair er det kommet inn forsikringskrav på 30 milliarder NOK. Hverken
Boeing eller Swissair har forsikringsdekning god nok for dette. Resultatet kan i
verste fall bli at Boeing eller Swissair går
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konkurs. De krangler og den enkleste
løsningen vil være å legge skylden over på
en flytekniker. Han kan ikke betale noe
allikevel.

Neste Kongress i Zimbabwe
Dag 3 åpnet med en presentasjon og
orientering av Masango Stewart, representant for ZAMEA, organisasjonen for flyteknikere i Zimbabwe. De skal arrangere
neste års kongress. Opplegget virker
bmkbart og skal i alle fall bli betydelig
billigere enn kongressen i Norge. ZAMEA
legger opp til en ti dagers kongress med
innlagte sightseeing-turer Det ble sagt fra
om at en ti dagers kongress ikke var
ønskelig. Hvis folk vil feriere, så får de
gjøre det for egen regning etter kongressen.

Masango Stewart ønsket oss velkommen til
Zimbabwe neste år.

"banken". Målet er 16.000.
Det blir også sett på en
harmonisering mellom JAR66
og FAR65. Foreløpig er det et
hav av forskjell. De amerikanske FAR bestemmelsene
ligger betydelig under de
europeiske JAR- reglene.

Valg
Det ble stort sett gjenvalg
over hele linjen. Den eneste
endringen som ble gjort var
at valgkommiteen ble lagt
inn som en del av Internal
Affairs. I tillegg fikk PRkomiteen ny formann igjen.
Denne
gangen
Dejan
Golubovic fra Jugoslavia.
Han kjenner vi godt fra før
som en driftig person. Dermed burde det ligge godt an Erik Throndsen, tidligere AEI Secretary Europe og
til å få blåst liv i PR-komiteen AEIPvesidentAndveas Georgiades.
igjen.
deltagerne syntes det var dyri i Norge, fikk
Russland og New Zealand
vi bare positive tilbakemeldinger Vi ble
Begge indilcerte at de kunne tenke seg å faktisk ferdig en halv dag tidligere enn
være vertskap for kommende kongresser. planlagt, noe som aldri har skjedd tidligere.
Henholdsvis i år 2001 og 2002.
Det skal bli spennende å se hva Zimbabwe
kan ha å by på til neste år. Til slutt vil jeg få
Closing Summary:
takke våre sponsorer Braathens, SAS og
Kongressen, den siste i dette århundret, vil Hertz. Uten deres støtte ville vi ikke ha vært
bli husket som en av de best gjennomførte i stand til å lage et så bra arrangement.
kongresser noensinne. NFO med sitt sekretariat gjorde et stort stykke arbeid. De virket
A ?
som smøreolje i maskineriet. Bortsett fra at Knut Grønskar

JAR66 Review Board
Det går mot innspurten for JAR66 Review
Board. De har foretatt en kartlegging
vedrørende sertifikatkrav og regler for
flyteknikere i alle sine medlemsland.
Enkelte land må justere og tilpasse sine
regler til de nye JA66, deriblant Norge og
Danmark, mens Sverige passerte i mars i år.
Når de forskjellige tilpasningene er gjort, er
målet at alle land skal ha samme krav og
kompetansenivå på sine flyteknikere. Det
vil bli en felles Basic License for alle.
Eksamensspørsmålene til Basic License må
hentes fra en databank i JAA. Inntil videre
er det bare Luftfartsmyndighetene som har
tilgang til denne. Dette vil være med på å
sette en felles standard på kompetansen. Så
langt er det kommet inn 5.000 spørsmål til

AEIsitt nyvalgte styre.

Besøk hos Bombardier
(de Havilland Canada) i Toronto,
september 99
SHIFT l's "GUTTAPÅ TUR"REISE 1999

E

tter å ha besøkt Boeing og Airbus var
nå turen kommet til Bombardier i
Canada, som produserer SAS sine nye fly
Dash-8 Q400. Det var ca. 20 mann som
dro i vesterled for å besøke fabrikken og se
hva Toronto hadde å by på. Noen av oss
reiste rett fra nattskift via STO og ORD til
Toronto, en laang reise. Vi kom da fram og
fant fram til hotellet vårt på første forsøk.
Noe ingen av de som reiste dagen etter
klarte!
Første kvelden var vi på steakhouse og
de fleste bestilte forrett og hovedrett. Med
de store porsjonene tilpasset kanadiske
tømmerhuggere, var det ingen som orket å
spise opp alt sammen.
Neste dag var "fridag" Noen leide biler og
kjørte rundt i byen og omegnen. Merkelig
nok fant de veien tilbake til hotellet. Vi
andre var en tur til sentrum og opp i "CN
tower", verdens høyeste byggverk? Den
øverste utsiktsplattformen er på 447 meters
høyde og det er en plattform med glassgulv

på noe over 300 m. Det er en litt skummel
følelse å stå på glasset og å se 300 m rett
ned.....
For oss norske flyinteresserte så ser en rett
ned på Toronto Island (city) airport. Det
var her "Little Norway" ble opprettet under
krigen, men ble senere flyttet til Muskoka
et stykke nord for Toronto.
Det eneste som er igjen av "Little Norway"
er en brukket flaggstang, men det flagges
fortsatt med det norske og kanadiske flagg
på den gamle basen som ligger på fastlandet.
Planen var fabrikkbesøk på torsdag og tur
til Niagara falls på fredag, men det ble
forandringer i planene så alt ble på torsdag.
Det var da planlagt et kort fabrikkbesøk,
lunsj i tårnet ved Niagara falls og
beskuelse av fossen, men slik ble det heller
ikke....
Vi fikk se Q400 og Global Express biz jet
production line. Skroget til Q400 og
vingene til Global Express kommer ferdige

CN tower Toronto. averste utsiktsplatgorm
med sine 447 m.

-

fra Mitsubishi i Japan, mens henholdsvis
vinger og skrog blir til en stor del laget
på Bombardier (deHavilland) fabrikken i
Toronto. De ferdige flyene blir fløyet til
Montreal hvor de blir malt og interiøret
installert.

Toronto Island airport, gamle "Little Nom~ay"

Fabrikkbesøket tok litt lengere tid enn
planlagt (noen er jo flyinterreserte..) så en
ny plan. Lunsj på en vingård og så rett
hjem til hotellet. Vi var sta og ville se
fossen! Så det ble en litt rask lunsj og tur til
fossen. Niagara falls var kanskje ikke så
imponerende som vi hadde trodd, sett

Etter fossen stoppet vi på vingården
for å bunkre noe og fukte strupene
med på hjemveien.
Om kvelden var vi igjen på Outback
til mat og etterpå på "Landing-strip"
hvor det var tegninger av fly på vegger
og tak (flyinteressen igjen) og på
scenen noen modeller med linjer som
ville ha gjort selv Caravellen misunnelig. Som på fabrikken var det
"bare se, men ikke røre".
Neste dag reiste noen hjem, andre
kjørte rundt omkring eller tråkket
m d t i byen og smakte på de lokale
"leskedrikkene".
Lørdag reiste resten av oss hjem.

Niagara FaLbo.

ovenfra. Det er jo veldig mye vann, men
den er ikke så veldig høy. Den ligger i et
flatt og åpent landskap. Det blir sikkert noe
helt annet sett fra nedsiden eller fra en
tønne på vei ned...

En spesiell takk til de som gjorde
denne turen mulig:
Vår primus motor Roald Jzingård
SAS representant ved Bombardier
Kåre Skovli
Bjørn Starholm som godkjente E-billettene
Chvistin Blombevg som laget billettt:ne
Ogeiå en takk til de cabin crew som gjorde
reisen frem og tilbake til Chicago til en
behagelig opplevelse.

Noen av "Guttapå tur" i Bombardierbzls~~rr
på vei hjem fra Niagat 'L.
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Primus nzotorfor turen; Roald Jungård.

Bakkepersonellet til våre alliansepartnere
Air Canada og United som behandlet oss
som medmennesker og med vennlighet,
selv om vi kom en hel gjeng uten noen
listing og litt i seneste laget.
De som er interessert i nærmere opplysninger om Bombardier og Q400 kan se
web side:
www.bombardier.com
"Little Norway" og Fairchild Cornell
www.totavia.com/-aeroware/aircraft/corn
ell.htm1
Ved en av de mange
Vidar Lintvedt

*

?

Konfidensielt
Rapporteringssystem
N

FO har lenge arbeidet med et Konfidensielt Rapporteringssystem for
hendelser og uhell i flybransjen i Norge.
Man har ikke fått så stor respons fra
Luftfartsverket på dette området, men
NFO mener dette er av en så stor
betydning for flysikkerheten at vi vil
forsøke en variant.
Vi var i gang med kontakt med det
europeiske EUCARE, som samler (samlet)
inn rapporter. Deite organet hadde til oppgave å få informert resten av industrien.
Men også her ble prosessen lang og tung,
og det endte i b s t med at EUCARE ble
lagt ned.
Vi tok så i bruk internet og fant
NASAiFAA'd felles side om dette temaet.
De har laget et system for flyindustrien for
å samle inn rapporter. Navnet er Aviation
Safety Reporting System (ASRS).
Intemet adressen:
http://olias.arc.nasa.gov/ASRS/
Her finnes det mange forskjellige typer
rapporter. Det anbefales at alle går inn her
og leser rapportene, spesielt Mechanics
Reports.

Foreløpig ønsker NFO å informere i INFO
om de rapporter vi har fått inn, dessverre
altfor få.

Rapport 1.
Fly (propellertype) utførte en flytur hvor
man hadde en overspeed situasjon. Flyet
landet på en stasjon, men ble ikke sjekket i
henhold til Manualer av teknisk personell.
Flyet var ikke skadet men inspeksjon skal
utføres.

Rapport 2.
Fly (fadjet type) ble skadet på en stasjon,
slik at flyet fikk et lite hull i skroget. Dette
ble ikke oppdaget av Predeparture check.
Flyet gikk to turer (leg) med punktert
skrog.
Flyet ble så fløyet til hovedbase uten
passasjerer for reparasjon.

Rapport 3.
Fly (propellertype) får take off waming
etter airborne. Flyet flyr til tross for dette
en tur med tre stopp før teknisk personell
ser på flyet. Feilen blir heller ikke ført inn i
datasystemet.

Rapport 4.
Fly (jet type) rekvirerte hjelp til å fylle
nitrogen på et hjul. Ved forsøk på fylling
viste det seg at hjulet var punktert, og at det
var helt løst fra felgen. Ingen reservehjul
var å oppdrive. Resultatet ble at flyet tok av
med mange passasjerer med destinasjon til
Syden et sted.
Dette er kort innholdet av hva man kan
være vitne til. Det viser også rapportene til
NASAiFAA. Vi ønsker ikke å kaste stein i
glasshus, men målet er at feil og hendelser
skal unngås i fremtiden. Derfor er det viktig
at andre får vite om feilene våre.
Det kan informeres om at man i helsevesenet i USA startet en prosess for å få
bedret sikkerhetsprosedyrene rundt feilmedisinering og liknende. Man hadde der
som alle andre steder gode systemer for
rapportering av hendelser og uhell, men
man fikk rkke rapportantallet opp. For å få
frem sannheten måtte man anonymisere
rapportene. Dette førte til at man beregnet
at sparte liv på sykehusene var oppe i
titusener. Grunnen var enkel; man våget å
konkretisere de egentlige hendelsene.
Årsakene var da annerledes en man
tidligere fikk inntrykk av

Avgiftene våre
H

vorfor må flyselskapene og reisebyråene med lover og bøter påtvinges
å oppgi billettprisene med avgifter?
Hvorfor kan man ikke gi de reisende den
irritasjonen det er å aldri få billettprisen i
annonsene? Dette er jo statens måte å få
oss til å godta mer skatt.
Jeg mener at alle forbrukere må tale for at
alle priser skal være det selgeren krever
pluss avgift, ikke inklusive. Dagens
praksis kan føre til at det er flyselskapene

som må s k j ~ r ekostnadene på grunn av at
staten krever avgifter Og dette kan føre til
stort press på vedlikeholdsutgiftene.

for kr 400,-, og han bak kassaapparatet
skal ha kr 500,- - etter at du har funnet
frem pengene.

Denne politikken er velkjent fra matvarer
(+23%) og bensin. Spesielt bensin. Noen
bensinstasjoner var så tøffe at de solgte
bensinen for kr 2,50 + avgifter. Den likte
jeg!

La avgiftene på flybillettene aldri bli
inkludert i annonseprisene. (Det er jo for
sent nå, men....).

Få frem sannheten i samfunnet. La oss alle
bli irritert når vi handler maten og bleiene

Roger Handeland

Nystartet avdeling NAS
=

E

ndelig nyheter fra en nystartet avdeling. Som vanlig i er det så mye å
gjøre i et flyselskap, at informative artikler
i INFO blir nedpriontert.
NFO avdeling NAS ble dannet i sommer
Vi er en ytterst liten avdeling med 4
teknikere, som de aktive medlemmene, og
4 fagarbeidere som passive, men alle er
under utdanning. 3 kom fra SAS og en fra
HS. Disse er meget dyktige og selvstendige, og passer godt inn her hos oss.
NAS er jo fortsettelsen av det tidligere
Busy Bee. Selskapet ble opprettet i 1993
og videreførte Braathens Vestlandsruter
fra Busy Bee. Frem til 1 oktober 1998 har
Braathens tatt hånd om alt teknisk vedlikehold. PMW er blitt utført med Stavanger
som hovedbase. Selskapets øvrige adrninistrasjon samt teknisk og operativ ledelse
befinner seg fortsatt på Fornebu.
I løpet av denne tiden har NAS litt etter
litt ansatt sine egne teknikere som har
jobbet sammen med Braathens folk. På
grunn av kapasitetsproblemer i Braathens
skulle NAS selv fra l. november ta seg av
all PMW På det tidspunktet var det kun to
teknikere ansatt, så det måtte suppleres ved
innleie fra Caledonian i Aberdeen. Det er
forøvrig der NAS har utført de siste C- og
D-sjekkene sine.
Denne situasjonen varte frem til 1 februar.
Da ble 3 teknikere "headhuntet" fra SAS
Cominuter i Trondheim. Det er ikke tvil om
at flere års allsidig erfaring med flytypen
kommer nettopp et selskap som NAS til
gode. Det er lettere å løse problemer når du
vet at det er kun en selv det går utover hvis
en skyver disse foran seg. Arbeidet utføres
fortsatt på kveldstid og nattetid i Braathens
hangar Vi er 4 mann på av gangen i en
turnus på 717.

H-BRM

Braathens å reforhandle eksisterende kontrakt i et noe annet omfang. Spørsmål om
egen hangar er også en del av dette, men her
skal andre brikker falle på plass først.
Flyparken vår består av 6 fly. LN-BBAI
BBBJBBC kommer alle fra Busy Bee. LNKKA er en tidligere Ansett-maskin operert
av Lufthansa. LN-KISDIKKE kommer fra
RIO SUL i Brasil. De to sistnevnte er
betydelig nyere sln, og har dermed flere
nyere modifikasjoner. Dette kommer alltid
som en overraskelse når vi oppdager det
under troubleshooting.

Det siste på kontraktsfronten er at Braathens
har sagt opp den tekniske avtalen med
NAS. Dette betyr at all linje-tjeneste vil Vår avdeling i NAS har påfallende likhet
opphøre, men oppsigelsestiden er på 12 med tidligere både eksisterende og ikkemåneder, så her jobbes det med alternativer -eksisterende avdelinger i NFO. ErfaringEtter hva undertegnede har fått b r e ønsker snivået til tillitsvalgte er meget høyt, da det

er de samme som får lov til å være med
hver gang.
NAS er medlem av FL, og dermed er de
sentrale avtaleverk i orden. Lokalavtalen
ble ordnet tidligere i sommer og har SAS
Commuter avtalen som basis, med de
forbedringer som passet oss best. Lokale
lønnsforhandlinger ble ferdig etter et møte
den 13. september, med et resultat som
kommer begge parter til gode. I tillegg ble
det endringer på årsopprykk.
Undertegnede har for vane å lage en presentasjon helt i starten av en ny avdeling.
Jeg skal prøve og følge opp ved senere
utgivelser av INFO.
Morten Gabrielsen

Statlige avgifter tar kveletak
på luftfarten
Synnøva Aga er bedriftsrådgiver i Flyselskapenes Landsforening (FL) og har i sommer
og høst koordinert bransjens referansegruppe tilknyttet det Regjeringsoppnevnte
"Utvalgetfor utredning av konkurransevilkår i luftfarten - LKAG".Dette utvalget ble
vedtatt opprettet av Stortinget etter initiativ fra FL, og FL fikk to av ni medlemmer.
Frode Geitvik, direktør for informasjon og samfunnskontakt i Braathens, og Jan
Mannerud, direktør for myndighets- og samfunnskontakt, SAS, ble oppnevnt som
medlemmer i utvalget fra FL.
Sammen med Sigmund Larsen, Braathens, og Michael Rasmussen, SAS, utgjorde disse
fem referansegruppens faste kjernetropp som utredet, analyserte, beregnet, skrev og
kommenterte. Disse fem ofret stort sett alt som het ferie, fritid, venner og familie fra
slutten av juni til midt i oktober med formål å vinne fram med bransjens budskap
overfor et byråkratitungt utvalg, myndigheter og politikere.
Bakgrunnen for det regjeringsoppnevnte
"Utvalget for utredning av konkurransevilkår i luftfarten - LKAG"
Bakgrunnen for arbeidet var høringsuttalelse fra Flyselskapenes Landsforening
(FL) til Finansdepartementets (FIN)
lovendringsforslag til merverdiavgiftslovens 4 16 der FL vektla følgende:
Konkurransenøytralitet;
Den kraftige avgiftsøkningen som norsk
luftfart har vært utsatt for mellom 1993 og
1999;
Forholdet til internasjonalt regelverk;
Konklusjonen der vi ba om et offentlig
oppnevnt utvalg som så på vår totale
skatte- og avgiftssituasjon før eventuelt
nye avgiflel;eller skatter ble pålagt bransjen.
Dette siste ble imøtekommet av et bredt
flertall i Stortinget som i forbindelse med
behandlingen av St prp nr 53 (1998-99) om
Miljøavgifter på drivstoff, samt behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, vedtok
nedsatt et utvalg.

Norske skatter og avgifter
Favoriserer utenlandske
flyselskaper
i strid med Stortingets
forutsetninger

Hovedpunktene i Stortingets vedtak var:

Mandat og oppnevning
Regjeringen skal sette ned et hurtigarbeidende utvalg;
Utvalget skal se på de økonomiske
konkurranseforholdene ved luftfarten både nasjonalt og internasjonalt;
Utvalget bør legge til g m de regler og
føringer som internasjonale avtaler og
konvensjoner pålegger luftfartsnæringen
og Norge;
Utredningen bør legges fram i
forbindelse med statsbudsjettet for 2000.

UD skal trekkes inn hvis endringsforslagene berører det internasjonale
regelverket.
Regjeringen oppnevnte et byråkratitungt
utvalg med åtte embetsmenn på høyt nivå,
en forsker og to bransjerepresentanter,
hvorav de to sistnevnte foreslått av FL.
I tillegg engasjerte de fire sekretærer fra
embetsverket som også deltok i møtene,
Utvalget fikk som følge av tidspresset
Avgifter til Norske myndigheter
innenlandsruter SAS og Braathens.
1959

1953

Budyeu

"Utvalget for utredning av konkurransevilkår i luftfarten - LKAG" ble til slutt
oppnevnt 09.06.99 og første møte ble
berammet til 22.06.99.
Mandatet fikk følgende hovedpunkter:
vurdere forskjeller i konkurransevilkår både forskjeller i regelverk og praksis;
mellom selskaper som flyr innenlands og
selskaper som flyr utenlands og innenlands
til og fra utlandet; og
forskjeller mellom selskaper som i
hovedsak har sine anlegg og sin virksomhet i Norge, og selskaper som har en større
andel av sin virksomhet i utlandet;
vurdere forhold som kan påvirke
konkurransereglene med vekt på skatter og
avgifter;
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status som "politisk oppnevnt hurtigarbeidende arbeidsgruppe". Arbeidsgruppen ble ledet av Morten Berg, nestleder i
Konkurransetilsynet. Fra FL ble Frode
Geitvik (BRA) og Jan Mannerud (SAS)
oppnevnt. Følgende departementer var
representerte i arbeidsgruppen:
Finansdepartementet (2), Samferdselsdepartementet (2) hvorav en fra Luftfartsverket, Næringsdepartementet (l), Miljø-

SainmeiiligningNorge, IATA og Sverige
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verndepartementet (1) og Administrasjonsdepartementet (1) gjennom Konkurransetilsynet. Den uavhengige forskeren kom
fra Norges Handelshøgskole.
For FL var det klart fra det øyeblikk at
utvalgssammensetningen var varslet, at vi
måtte kompensere for vår mindretallsposisjon. De to utvalgsmedlemmene var
enige om at de trengte en referansegruppe
og et sekretariat som støtte i arbeidet. Det
ble opprettet en referansegruppe koordinert av FL ved Synnøva Aga. Referansegruppen bestod ellers av de to utvalgsmedlemmene, samt representanter fra
SAS, Braathens, Widerøe og etter hvert
også Luftfartsverket.
Vi bestemte oss for å være pro-aktive og
for å sette dagsorden. Hvis ikke, ville vi
tape mot overmakten. Dette innebar at vi
ville utrede og levere skriftlige innspill
framfor å sitte passivt og vente på tekster
og utspill fra sekretariatet. Vi ønsket ikke å
komme i en reagerende posisjon der vi
hele tiden ville være underlagt andres premisser Særlig i et hurtigarbeidende utvalg
med svært knappe tidsfrister, kunne vi ikke
ta risikoen med å satse på den klassiske
arbeidsformen for utvalg der sekretariatet
utreder og skriver alt og medlemmene
kommenterer i ettertid. FL valgte videre å
kjøpe inn ekspertise og utredninger.
LKAGs ledelse ønsket ikke å foreta en
systematisk undersøkelse av skatte- og
avgiftsforhold i andre land, og ville heller
bruke en gammel ECON-rapport, samt det
FIN hadde av materiell og kunnskaper om
andre land rammebetingelser. Dette fant vi
ikke tilfredsstillende og engasjerte derfor
Advokatfirmaet Arthur Andersen til å foreta en undersøkelse av skatter og avgifter i
åtte europeiske land. De gjorde en solid
jobb, og dette materialet ligger til grunn for
konklusjonene i rapporten og er vedlegg til
kapittel 5, samt at vi har kjørt ut en del
tabeller og grafiske framstillinger i presentasjonsmaterielletsom er vedlagt.
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FLs referansegruppe la følgende prinsipper til grunn for arbeidet:
Et skatte- og avgiftsregime som er i
tråd med internasjonale avtaler og
regelverk for luftfarten, og der Norge
oppfyller sine folkerettslige prinsipper;
Forutsigbare rammebetingelser;
Langsiktige rammebetingelser;
Et transparentlgjennkjennbart skatteog avgiftssystem;
Et skatte- og avgiftssystem som ikke
setter norsk luftfart i en konkurranseutsatt
posisjon der vi har dårligere
konkurransevilkår enn vire konkurrenter.
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på flyging må tas bort, og trappes ned over
en fem års periode. Midlertidig innføres
det derfor en flat pax-avgift;

'
PA flydrivstoff og catering må
fjernes;
til Luftfartsverket må
~ ~ n k i foreløpig
l ~ ~rapport
j ~per ~ Overskuddskravet
~ ~ ~
17.08.99
fjernes;
Kryssubsidiering av ulønnsomme fly~
~
b hadde~ t~ hovedkonklui
d
~plasser~må i større
~ grad~finansieres
~ over
~
statsbudsjettet,
og
ikke
som
i
dag
av
sjoner:
gjennom luftfartens bukerNorske selskaper har økte kostnader på
finansiering.
grunn av høyere skatte- og avgiftsnivå
sammenliknet med utenlandske selskaper;
Arbeidsgruppens flertall, alle unntatt
Finansdepartementets tor epresentanter og
Miljøverndepartementetsene, ga en
foreløpig vurdering der de konkluderte
med at arbeidet så langt så ut til å medføre
en konkurransevridning, for norsk luftfart.
Fra FLs side ble vi av utvalgsledelsen i
tillegg bedt om å oppsummere LKAGarbeidet direkte til FIN i et brev som mer
eksplitt uttrykte bransjens budsjettkrav enn
rapportens flertallssyn. Per 17.08.99 oppsummerte FL situasjonen slik i forhold til
FIN:
Det totale skatte- og avgiftsnivået for
luftfarten må reduseres ned til et
konkurransedyktig nivå. FL foreslo en
nedtrappingsperiode over fem år;
Norge må i sin skatte- og avgiftspolitikk
følge det internasjonale regel- og avtaleverket;
Dagens miljøbegrunnede fiskale avgift
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I tillegg påpekte FL:

'At den
investeringsavgiften
burde oppheves,
og at det er behov for å endre
avskrivingsreglene slik at norsk luftfart
kan
på
landske selskap.

nivå

uten-

Konklusjonene i hovedrapporten
For FL var det viktig å få en mest mulig
enstemmig konklusjon, og at vi ikke ble
stående alene med vårt syn på lufifartens
konkurransevilkår. Dette lykkes vi med,
men måtte gi avkall på å få inn en juridisk
konkurranseanalyse.
Arbeidsgruppen valgte en ensidig økonomisk definisjon av begrepet konkurransevridning, og har følgelig ikke gått inn på de
juridiske og folkerettslige sidene.
Arbeidsgruppen trakk følgende konklusjoner.
Norsk luftfart har et klart høyere skatteog avgiftsnivå enn flyselskaper i andre
land;
Investeringsavgiften og COi-avgiften
isolert sett gir en klar konkurranseulempe
mellom selskaper som har sin hovedaktivitet innenlands, og flyselskaper som i
hovedsak har sin virksomhet utenlands;
Arbeidsgruppen kan ikke se at dagens
luftfartsavgifter (funksjonelle avgifter som
betales til Luftfartsverket) isolert sett leder

~

Sammenligning av avgiftsnivå rutestrekninger i Norge og Sverige
FlYbpe
MTOW
Antall seter
Kabinfaktor
Pax
Antall crew

8737-500
55T
120
50%
60
6
Oslo-Trondheim t/r
361
43

Stockholm-Gøteborg t/r
393
46

Oslo-Stockholm
393
45

Stockholm-Oslo
393
45

Start-Ilandingsavgift 1)
Sete-lpassasjeravgift
Overflyvriingsavgift
Sum luftfartsavgifter
Fiskal flypassasjeravgift 2)
C02 / miljøavgift
MVA
Catering & parkeringsavgift OSL
Infrastrukturavgifi Sverige

10,566
5,858
2,732
19,156
13,680
1,400
2,006
270

7,189
5,686
3,106
15,981

5,283
5,302
1,563
12,148
13,680

4,585
5,372
1,563
11,520

Kostnad pr. leglrundtur

36,512

16,401

26,216

11,730

Avgifter ekski. fiskal passasjeravg.

22,832

16,401

12,536

11,730

Flydistanse i kilometer (en vei)
Flytid i minutter (en vei)

388
420

21O

1) Landingsavgift i Sverige omfatter også miljøavgifter (utslipp og støy).
2) 1 Sverige er det 12% MVA på flytransport. Det er ikke fiskale avgifter på luftfart.

til konkurranseulempe;
Avgiften på flyging medfører dyrere
billetter. Denne indirekte kostnaden medfører også en konkurranseulempe;
En samlet vurdering av merverdiavgiften
og avgift på flyging av passasjerer gir
samlet et høyt utgiftsnivå for norske
selskaper sammenliknet med utenlandske
selskaper;
Merverdiavgift, C02-avgiften og avgiften
på flyging av passasjerer gir ulike
konkurransevilkår, en
konkurransevridning;
Denne konkurransevridningen oppstår i
hovedsak mellom selskaper som i hovedsak opererer innenlands og selskaper som
har sin hovedvirksomhet utenom Norge.
FLs to representanter har en særmerknad
der følgende hovedpunkter trekkes fram:
Flertallet i arbeidsgruppen påpeker at
det ikke er grunnlag for utflagging.
Dette punktet er imidlertid av
underordnet betydning for
flyselskapene, og derfor ikke
diskvalifiserende i
forhold til hovedkonklusjoner. Det
som er viktig for selskapene, er
selskapenes overlevelsesevne og
konkurransenøytralitet i et deregulert
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marked der konkurransen stadig blir
sterkere. Dette var. som kjent, også
forutsetningen til Stortinget da vedtaket
om deregulering ble gjort (Innst S nr. 199
(1992-93));
De fiskale avgiftene utgjør 30 - 40 pst av
det totale avgiftsnivået for norske
flyselskap. I andre land ligger den fiskale
andelen på 5-10 pst;
Gjennomsnittsnivået for Braathens og
SAS viser at de luftfartsrelaterte avgiftene
i 1999 utgjør 3 1 pst av passasjerinntekten,
mens nivået i 1993 var på 22 pst. Til
sammenlikning har våre utenlandske
konkurrenter 15-20 pst i avgifter, og
Sverige har 19 pst.;
Det som bekymrer norske selskaper
mest, er det totale skatte- og avgiftsnivået
som gir oss en svekket konkurransesituasjon. Dette vil gjelde både i

Skatter og avgifter soiii gir ulike koiik~issa1scvikår:
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hjemmemarkedet der vi har
hovedtyngden av vår aktivitet,
men også i forholdet til å kunne
konkurrere likeverdig innen EØS
slik dereguleringen forutsetter
Dette høye kostnadsnivået
reduserer selskapenes Iøimsomhet
og gjør oss mer sårbare både i
hjemmemarkedet og ute.
Hva har vi oppnådd - oppnådde
resultater på kort sikt, i forhold til
Statsbudsjettet 2000

I forhold til årets statsbudsjett var
det realistisk sett lite å oppnå.
Grunnlaget blir stort sett lagt i
februarlmars og finpusset på i
august. Løpet var. med andre ord,
i hovedsak kjørt. At det ble budsjettforlik mellom Regjeringen og
Arbeiderpartiet, talte heller ikke
til vår fordel.

Vi har i forhold til årets budsjett klart å oppnå tre positive
resultater
Overskuddskravet til Luftfartsverket ble
redusert fra foreslåtte 250 mill kr, til 94
mill kr., og dette var også en reduksjon i
forhold til årets overskuddskrav på 124
mill. kr.;
Den kraftige avgiftsøkningen vi har vært
utsatt for, ble flatet ut;
Det fokus vi har satt på vår
konkurransesituasjon, har skapt forståelse
hos politikerne. Det er ikke like lett lenger
å bruke luftfarten som fiskal melkeku
to ganger per år.
Ellers er det viktig å ha klart for seg at:
Vi har fått eil solid konkurranseanalyse
som er enstemmig, inkludert tilslutning fra
Konkurransetilsynet og Finansdepartementet, og der det går fram at norske
flyselskap har en klar konkurranseulempe
sammenliknet med utenlandske
operatører;
Vi har fått satt luftfartens konkurransevilkår på det politiske sakskartet;
Vi har som bransje etablert et solid
kunnskapsgrunnlag som det nå er opp
til oss selv å utnytte videre.
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NFO Organisasjonskart

NFO
NFO's Sekreteriat

Kjell-Henry Paulsen
Nestformann

Roger Handeland
Teknisk sekretær

26.08.99

R.Handeland, Tekn.sekr.

Mellomoppgjøret avsluttet
N

att til mandag den 8. november ble det
satt sluttstrek for mellomoppgjøret mellom Flyselskapenes Landsforning og NFO.
At mellomoppgjøret ble ca. et halvt år
forsinket, må nok i hovedsak tilskrives
NFO's protokolltilførsel i Flyteknikeroverenskomsten. Her var partene enige om
å forhandle om kompetanse og lønn for
nye fagkategorier når JAR-bestemmelsene
implementeres.
De nye bestemmelsene gir åpning for å
innføre en "light mechanic" med rettighet
til å utstede luftdyktighetsattest for eget
arbeid på spesifiserte arbeidsoppgaver
Etter vår oppfatning ville dette ha ført til at
den flytekniske kompetanse ble betydelig
senket. I tillegg ville dette, etter vår oppfatning, undergrave fagskolen og yrkesopplæring for flyfagene.
Fra mai til oktober har en liten partssammensatt arbeidsgruppe drøftet kompetanse og lønn for det nye CRS-personellet.
Litt forsiktig tatt i måtte NFO konstatere at

I
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partene sto ganske langt fra hverandre.
Uten et lønnstilbud og med den betydelige
uenigheten om Certieing Mechanic (Amannen), var det ganske uunngåelig å ikke
bringe forhandlingene inn til mekling.
Fredag den 5. og søndag den 7 november
ble det gjort nye forsøk på å komme til
enighet. Sent søndag kveld, med hjelp av
meklingsmannen, kunne partene slutte seg
til et meklingsforslag som b1.a. omhandler
A-mannen. Dette var svært viktig for NFO
å få til under disse forhandlingene.
I korte trekk inneholder avtalen.
Kategori A omfattes av overenskomsten.
Partene er enige om at flyfagbrev er en
forutsetning for godkjennelse i
kategori A.
Drøftelser vedrørende lønnsvilkår for
kategori A videreføres frem til
tariffrevisjonen pr 01.04.2000.
Selskapene forplikter seg i denne forbindelse til Ikke å ansettelinnføre med
arbeidere i kategori A før tariffoppgjøret

01.04.200 mellom FL og NFO er
avsluttet. Det betyr at det heller ikke kan
ansetteslinnføres personell av kategori A
som dekkes av andre overenskomster.
FL bekrefter at man ikke vil drøfte spørsmålet om kvalifikasjons- og lønnsvilkår
for andre arbeidstakerorganisasjoner uten
at dette også gjøres med NFO. FL vil
derfor i god tid før tariffrevisjonen våren
2000 invitere NFO til drøftinger for å
legge grunnlaget for avtalereguleringav
ovennevnte personell ved hovedrevisjonen 2000.
På den lønnsmessig siden ble det ikke gitt
noe generelt lønnstillegg, men til gjengjeld
ligger det heller ingen begrensinger på de
lokale forhandlingene.
Det står ennå mange ubesvarte spørsmål
igjen som må avklares. Rom ble som kjent
ikke bygget på en dag, men den viktigste
byggesteinen er nå på plass.
Kjell Paulsen
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Selected List of Approvals
werospatiale/Airbus

NSA307li0
BMS 3-ii
CMS564-03
BAC.M.333
1159SCH302
C-34-1224
DMS 2014

I

British Aerospace
Gutfstream
lockheed
McDonnell Dougias

Low Density Huid
Excellent Erosion Control
Superior Rust Proteetion
Highly Resistant to Acid Buildup
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to provide unsurpassed high temperature performance.
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- to be a “fieetwide" oil (engines and accessories).
- to exhibit excellent hydrolytic stability (acid controll.
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Nytt fra Braathens
D

er var sommerferien over for alle
mann. Jeg vil håpe at alle medlemmer
har hatt en god ferie og en god sommer.
Lade batterienelsamle krefter, skal sommeren være god til. Dette er veldig viktig
for hver enkelt av oss. Spesielt viktig med
tanke på en lang vinter i møte.
Disse tanker som jeg deler med dere er
spesielt rettet mot den effektiviseringen
som foregår i Braathens. Dette er nok noe
som også andre selskaper kommer til /vil
prøve å sette i gang med. Det er bare å lese
aviser så sier tallene og etterfølgene
sparepakker seg selv
Effektivisering er et ord som går igjen når
det blir snakk om spare pakker. Dette ordet
ligger det mye penger i, sier økonomene.
Det er sant, økonomisk sett.
I Braathens er det snakk om at alle skal bli
mer effektive. Det blir vel ikke lenge før
andre flyselskap forkynner samme budskap når de skal spare millionerlmillarder.
Den norske flytekniker må passe seg for å
effektivisere seg for mye. Dette sier jeg
ikke for å være negative til å hjelpe firmaet
til å spare penger. Ikke er jeg redd for å
arbeide og ta et tak, men vi må være veldig
på vakt for å effektivisere oss så mye at det
går utover arbeidet som vi utfører Det som
jeglvi må tenke på, er flysikkerheten.
Det er ikke bare flyselskapene som har et
ansvar for sikkerheten, men flyteknikeren
har også et stort ansvar. Han er den siste
som jobber og signerer før flyet går i
luften. Dette skal vi ikke glemme nå som
vi går sparetider i møtet. Flyselskapene har
ikke råd til å miste sikkerheten.
Jeg skriver ikke dette for å skremme noen
med at det går på sikkerheten løs i
Braathens for tiden. Dette vil jeg bare lufte
for alle slik at vi har det i bakhodet hele
tiden. Det skal bare være nok å nevne ordet
"Human factor ".
Ellers så kan vi i Braathens få nevne at det
er ledige jobber å få i Braathens. Det vil si
om du er flymekanikerlflytekniker Det er

ikke ansettelsesstopp for denne type folk
i Braathens, vil jeg tro. Det er nok å gjøre,
nå som vi har to inspeksjonslinjer i hangaren. Det er en fordel med 737-erfaring!
Linje 2 ble started offisielt 1319. Det har
vært ikke lite travelt for oss i NFO styret i
forkant av oppstarten. Tiden etter sommerferien forsvant i møter og møter. Det har
vært omorganisering i hangeren med at
det har blitt nye stillinger som har overtatt
for den gamle "produksjonskontrol1ør"stillingen. Dette har ikke gått helt i rett
linje.
Ellers har det vært flyttet en del folk ifra
sin avdlverksted til avd hangar. Mye har
vi ikke vært enige i.
Omorganisering har vi også hatt i
avdelingsleder-nivå. Vi får håpe at dette
kan føre til noe positivt for alle parter. 1
samme møtet som omorganiseringen ble
presentert, ble det også presentert en
motivasjonspakke til ansatte på teknisk
SVG.
En motivasjonspakke som blir målt opp
imot inspeksjonsprogrammet på heavy
maintenance. Går alt etter planene, vil det
bli loddet ut flere sydenturer med friuke,
hotellopphold, sykler etc. Dette er bra.
Det virker som vi har fått en direktør på
teknisk, som har tro på teknisk divisjon.
Men hver enkel må ikke glemme at før alt
som heter motivasjonspakker/effektiviseringspakker, kommer sikkerheten og kvalitet på arbeidet først.
Braathens har i sommer fått sin nye
konsern-/adm direktør innsatt i sin stilling.
Han har vært på besøk på teknisk divisjon
Sola to ganger allerede.
Arne Jensen har gått runden på gulvet og
handhelse på folk. Han har også hatt "bli
kjent møte" med foreningene, som jeg var
på. Det inntrykket jeg fekk av han, var at
Braathens har vært heldige. Han var
munnrapp (bergenser), og svarte med stor
innlevelse. Han hadde satt seg rimelig godt
inn bransjen sine ord og uttrykk allerede.
Han hadde visjoner og synspunkter som
virket lovende. Jordnær og folkelig, er to
ord som kan sies om han, og det sier ikke

lite. Men det gjenstår å se. Han har vel 6
måneders prøvetid han også, slik som vi
andre dødelige?
God lønn har han i alle fall fått. Det er bra!
En skal ikke misunne andre god lønn!
God lønn må vi bare prøve å få alle mann.
Årets lønnskamp for NFO i Braathens har
ikke begynt enda. Det er på trappene, men
selskapet ser helst at sentrale forhandlinger
blir ferdige først.
Ellers kan jeg si at det ikke er nok å få
god lønn, for å slippe at folk sier opp og
går til andre konkurrerende selskaper. I
disse tider som alle operer nesten samme
type fly, slik at det er lett å flytte på seg,
må det andre faktorer inn for at folk
ikke skal slutte. Men å få opp lønnen er
det som går raskest og betyr mye. Så må
det andre kan komme etterpå, Dette må
personalet snart skjønne. Det er slutt på de
tider at det var bare å gi ansatte type kurs,
slik at da sluttet vedkommende ikke.
Så til slutt vil jeg ønske alle gamle BRA
medlemmer, som har sluttet og leser dette
fordi de har skiftet selskap, og får det
samme blad som NFO-medlemmer, lykke
til. Skulle det vise seg at det ikke var
bedre på den andre siden er plassen deres
i Braathens ikke besatt. Må alle NFOmedlemmer ha en god høst !

Kurt Torland
NFO Braathens

Dato 24.11.99.
PS.
Dette er gammelt skrevet, men lar det gå til
trykken.
Kan ellers komme med en glad melding.
Vi harlfår flagget tilbake på halen. Det
takker vi A. Jensen for Ny design med
hvit hale med flagget på. Sjekk BRA
internett side.
Ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt
tusenårs skifte.

Flysikkerhet eller hva?

v

i som til daglig jobber på gulvet i
flybransjen er med på å forsøke å
holde nivået på flysikkerheten oppe.
Derfor er det forstemmende å se hvor lite
enkelte ledere forstår, eller vil forstå, av
problematikken. På alle plan hevdes det at
sikkerhet er punkt nr. 1 i all flyvirksomhet.
Flotte ord og forutsetninger. Er virkeligheten slik? Jeg er redd for at dette punktet
kommer lenger nede på listen. Punkt nr. 1
er nok økonomi og regularitet. Disse to
punktene er vi naturligvis svært avhengige
av for at vi skal lykkes.
Men tilbake til sikkerheten. Den begynner
allerede ved den utdannelsen som aktuelle
elever ved de forskjellige flymekanikerskolenellinjene får. Videre gjennom deres
læretid i de forskjellige selskapene. Klarer
så vi som jobber her å gi inntrykk av at
sikkerheten er faktor nr. 1 når alt går
hektisk for seg? I perioder tviler jeg på
det.
Våre leder er svært flinke til å fortelle oss
at egenkontroll er Alfa og Omega for at vi
skal lykkes, og dette er opplest og vedtatt
på alle plan med unntak av de som står

midt oppe i arbeidet. Egenkontroll er vel
og bra. Det er riktig at den enkelte tarhar
ansvar for utført jobb, og at den er utført i
henhold til godkjente underlag og regelverk. Her stopper vår enighet. Vi mener at
"fire øynes" kontroll er påkrevet og nødvendig i svært mange tilfeller; langt flere
enn hva våre ledere ønsker.
La oss se på noen relativt nye hendelser:
Boeings forglemmelse av tiltrekkingl
låsing av en boroscoop-plugg på en motor.
Dette resulterte i en oppbrent (delaminert)
thrust reverser cowling. CFM's feilen låste
kontramutterne på et oljetrykksrør inne i
oljepumpeenheten. Dette resulterte igjen i
at motoren mistet oljetrykket ved avgang,
og flyet hadde derved en motor mindre i en
kritisk fase av turen. Ingen av disse forholdene ga denne gang de store overskriftene. Men hva med neste gang?
Ingen må gå rundt og tro at ikke vi også
gjør slike (tabber) arbeidsuhell. Til det er
bevisene for mange. Dette har ikke noe å
gjøre med at vi ikke følger lover og regler,
men at vi er mennesker Alle vet at
mennesker lar seg påvirke og blir påvirket

av ulike faktorer. Det være seg i jobbsammenheng eller utenfor Alle disse
forholdene påvirker den jobben vi utfører.
Derfor er det svært viktig at vi hele tiden er
oppmerksom på disse forholdene og gjør
hva vi kan for å forebygge dette. Et av de
tiltakene som bidra til å forebygge slike
hendelser, er å bruke mer "fire øynes"
kontroll, enn å gå motsatt vei. Selvsagt kan
dokumentasjon fra den ene og den andre
"leverandør" bli bedre og riktigere, men
alene er ikke dette nok.
La oss unngå å komme inn i forhold som vi
ser i skrivende stund etter et havari, og
tvilen som kommer snikende med all fokus
fia media. Har de et godt vedlikehold eller
ei? Har det vært en menneskelig svikt, eller
er det noe annet som har skjedd? La oss
heller ha et system som fanger opp våre
menneskelige svakheter, og som gjør at
usikkerheten med hensyn til om jeg har
gjort jobben min korrekt uteblir Vi som
har vært i bransjen en del tiår vet hvor
skoen trykker, og vet at det kunne vært oss
det gjaldt. Kontroll koster for mye, blir det
påstått, og tar for mye tid. Dette er tullprat
og har ikke rot i virkeligheten. Det soin er
kostbart er de tilfellene hvor flyet må
settes på bakken på
grunn av forglemmelser som er blitt
glort, og som kunne
vært oppdaget ved
"fire øynes" kontroll.
Jeg håper noen andre
enn oss på gulvet
etterhvert deler vårt
syn. Vi sliter tungt 1
dag med denne forståelsen.
Jeg ønsker alle med
dette et godt nytt tusen
år, og takker for det
gamle. Utfordrende
har det vært.

Flytekniker Harald Vindenes ved L.E. wing.

Jan Kr. Langebro

Grunnkurs for fagarbeidere
i TRM - SAS
L

edelsen har brutt sine løfter om å utdanne nye teknikere fra egne rekker i år!

Det er med skuffelse i sinnetjeg setter meg
ned for å skrive dette innlegget. Hvorfor,
vil jeg forsøke å redegjøre for her. Da TRM
startet en storstilt kampanje for å ansette
teknikere i TRM, var jeg som koordinerende tillitsvalgt for Verkstedklubben på
TRM, tidlig ute med å advare mot at denne
rekrutteringen ville få konsekvenser for
utdanningstempoet av fagarbeidere fra
TRM. Jeg ble da fra ansvarlig ledelseshold
i TRM forsikret om at så ikke var tilfelle.
De poengterte at utdanningsåret 98/99 var
- på grunn av flyttingen til Gardermoen et unntaksår. Det var da ikke kapasitet på
skoleavdelingen eller i produksjonen til å
starte på denne utdanningen da. Men som
sagt; dette var et unntaksår. De ville
komme tilbake til å utdanne fra egne rekker
til høsten. Nå er høsten kommet, og hva
skjer nå? Jo, på forrige skole og
opplæringsmøte (SKOP) fikk vi en ny
formulering: TRM vil starte utvelgelse til
grunnkurs nå i høst, mens kurset vil starte
en gang til neste år! Ledelsen presiserte
flere ganger at de aldri hadde sagt at kurset
ville start i år, men at utvelgelsen skulle
starte i år. Så her blir det påstand mot
påstand. Jeg mener bestemt at de sa at det
ville starte et kurs i år. Basert på deres egen
påstand om at TRM alltid har kjørt et kurs i
året, og at 98/99 var et unntaksår.
Hvorfor skjer så dette? Som nevnt innledningsvis advarte vi mot denne storstilte
ansettelsen av eksterne teknikere. Vi
fjrktet at det ville få konsekvenser for
grunnkurset. Men vi ble hele tiden
beroliget av ledelsen om at så ikke var
tilfellet. Hvilke teknikere har så SAS
ansatt? Det er en del h a BRA. Noen har
"gammel" 737 og noen har "NG" I tillegg
er det en del teknikere som har sertifikat på
småfly, helikopter og andre ikke relevante
fly. Den eneste verdien de har er at de har
tatt grunnkurset og har da sin ICAO Basic.
Jeg vil i denne sammenheng nevne et
eksempel som er meget relevant, og som
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illustrerer hovedproblemet i denne saken.
Jeg har "omskrevet" eksemplet litt for at
berørte personer ikke skal føle seg uthengt:
To kompiser går på en flymekanikerskole i
Norge på begynnelsen av 90-tallet. Etter
endt utdanning søker begge lærlingkontrakt
i SAS. Etter intervjuer og utvelgelse er det
bare den ene av kompisene som blir ansatt i
SAS. Den andre må - litt slubret - ta til
takke med et annet selskap, noe som beiyr
relokalisering i landet. Men så, etter at SAS
åpner opp slusene, blir vedkommende som
måtte flytte ut, tilbudt jobb som tekniker i
TRM. Egentlig har han vært heldig. For det
selskapet som han fikk lærlingkontrakt hos,
verdsatte hans kvaliteter som flymekaniker
Derfor la de forholdene til rette for at an
fikk utdanne seg til tekniker etter noen få
år. Men hva har skjedd med den andre
kompisen som ble ansatt i SAS, og som har
vært tro mot firmaet -han som var så heldig
at han klarte å komme seg inn i det største
flyselskapet i Norge? Joda, han har fått sitt
fagbrev. Det er alt. Han har da jobbet i SAS
relativt lenge, men hva er takken? Joda, du
må nok vente 3-4 år til, så blir det nok din
tur, kanskje!? I mellomtiden får du gratulere kompisen din med at han virkelig har
gjort det godt. Det hjelper nok dessverre
ikke at du ha jobbet og slitt for SAS, og at
du har en meget god og inngående
kjennskap til våre fly. Du er dessverre en av
de som må betale prisen for at SASITRM
har hatt en elendig rekrutteringspolicy.
Som jeg nevnte til å begynne med, så er jeg
veldig skuffet over ledelsen, og deres
håndtering av denne saken. Og det er dem
min fmstrasjon og kritikk er rettet mot. Jeg
håper at de nytilsatte teknikerne ikke føler
seg uønsket her hos oss. Jeg vil bare
presisere at det over hodet ikke er personlig
ment, og at de er hjertelig velkommen i det
"gode" selskap. Vi skal nok få mange
trivelige vakter sammen. Hva vil så
fremtiden bringe? JAR-66 er kommet, og
her ligger det mange muligheter og utfordringer. LV er ikke helt oppe på merket
enda. Men det er ikke lenge før. Nå begyn-

ner det å haste for SAS, med hensyn til å se
på utdanningen i lys av JAR-66. Mitt ønske
er at dette arbeidet blir prioritert, slik at
ikke fagarbeiderne nok en gang kommer i
bakleksa, og må betale prisen for sommel.
En av mine kollegaer kom til meg her om
dagen for å høre om det var sant at det ikke
ble kurs til høsten. Han ble, som alle andre,
meget skuffet over å høre planene til
ledelsen. Han hevdet at det på MT-seminaret i vinter ble lovt kurs nå til høsten.
Men dessverre; dette blir det nok ikke noe
av. Min kollega avsluttet med å si: "Dette
øker jo ikke motivasjonen til å gjøre en god
innsats på jobben -heller tvert imot!"
Den dagen ledelsen sier og mener at de skal
jobbe etter følgende "statement", vil miljøet og produksjonen få en kraftig vitamininnsprøytning: Vi i TRM trenger deg og
dine kvalifikasjoner. Vi er glad for at du
valgte å jobbe sammen med oss i SAS. Vi
verdsetter deg som kollega, og vi vil at du
skal vokse hos oss og utvide din horisont.
Vi skal sørge for at dine kvalifikasjoner blir
tatt vare på, og at du skal få flere og mer
varierte og krevende oppgaver i din tid hos
oss. Du er en prioritert ansatt hos oss. Slik
opplever ikke jeg det. Mine kunnskaper blir
på langt narr utnyttet i SAS. Men muligheten er fortsatt tilstede. Vi har - og er i
ferd med å få på plass en ny ledelse.
Intensjonen med Reform 94 - sett med
LV's øyne - er at læreplanen skal være i
samsvar med JAR-66, og at når en kandidat
avlegger fagprøve, så vil han automatisk få
en Aircraft Maintenance Licence (AML).
Denne erstatter ICAO Basic. Med andre
ord så vil det om noen år komme ferdige
"teknikere" fra Heavy. Hva vil så SAS
gjøre med de resterende fagarbeiderne som
nå faller mellom to stoler?
Lykke til videre......

Arild Nyheim
Koordinerende VKL tillitsvalgt TRM

Teknisk i SAS
Kompetanse på ny flytype
Vi har nå en hektisk sommer bak oss, og er
godt på vei inn i vintersesongen. I sommer
ble flytypen Boeing 737 satt inn på mange
ruter i Norge. Det viste seg å være noe
tidlig. Teknisk organisasjon hadde ikke
mottakerapparatet klart. Få teknikere hadde
gjennomført typeutdanning på denne flytypen. Dette medførte at de få som hadde
gjennomgått utdanningen, fikk en ekstra
stor belastning, med mye reising og stort
overtidsforbruk. I dag har dette bedret seg
noe. Det går i disse dager ut et nytt ferdig
kull elever fra skolen på 12 teknikere. Den
22. november vil det så starte enda et
typekurs, og til våren vil det kanskje starte
nok et. Sommeren 2000 vil nok flyteknikerdekningen med Boeing 737 kompetanse
være forbedret, og presset internt vil da
forhåpentligvis føles normalisert.

Punktlighet og regularitet skal ikke bli
dårligere, men helst forbedres.
Hvis det etter målinger viser seg at det er
et stort økonomisk potensiale her, så skal
involverte parter, etter enighet, gjøre strukturendringer helt eller delvis.
Følgende forutsetninger gjelder så:
Antallet på stasjonen skal ikke ake, pga
endringene.
Stasjonens personale skal ikke ha tillegg,
eller økt lønn, pga endringene.
Stasjonens personell skal utdannes til det
kompetansenivå som kreves.
Pilotene skal ikke ansette flere, pga
endringene.
Pilotene skal ikke ha tillegg eller økt
lønn, pga endringene.
Pilotene skal utdannes til det
kompetansenivå som kreves.

stasjoner: Stavanger og Gardermoen. NFO
mener det vil være en risikofaktor å ha
Gardermoen med som prøvestasjon denne
vinteren. Dette har SAS ledelsen imøtegått.
I april 2000 skal prosjektet evalueres.
Det pågår også en prosess for å eventuelt
flytte utførelsen av PFC fra teknisk personell og over til pilotene. Prosjektet kjøres i
nær tilknytning til Ramp-prosjektet.
Vi er opptatt av den tekniske kvaliteten som
alle oppgaver utføres etter. Dette mener vi er
en del av plattformen for blant annet sikkerhetsaspektet i flyindustrien. Ingen andre personellgrupper, foruten innen teknisk, er i dag
i besittelse av den nødvendige kompetansen.
Det er her verdt å merke seg at de strukturendringer som sees på, ikke vil heve flysikkerheten, men kanskje gi et annet økonomisk
resultat.

Strukturendringer/prosjekter
Det arbeides fortsatt med å se på en eventuell overføring av arbeidsoppgavene på
RAMP'en, fra teknisk personell til stasjonens personell og til piloter.
Målsetningen er følgende:
SAS økonomi totalt skal forbedres.
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Det vil bli utført målinger av dagens
system, og deretter målinger av at bagasjestuere utfører alt på RAMP'en, bortsett fra
Pre Flight Check (PFC). Målet er å få et
bilde av det økonomiske og organisatoriske
ved at teknisk overlater sitt arbeid til
stasjonen. Det er i Norge utpekt to prøve-

Flyteknikerne må også få vite hva som vil
bli hovedoppgaver i fremtiden for vår
arbeidsgruppe. Dette er i dag temmelig
uklart.

Rune Thuv

INFO 4/99

SAS solgte sine Fokker F-28
med vedlikehold
Gleden var stor på Arlanda da SAS sine
F28 ble solgt til Air Botnia. Endelig hadde
man greid å kvitte seg med de gamle
sliterne av noen F28. Det ingen på teknisk
visste var at i salgspakken inngikk det at
SAS skulle ha vedlikeholdet på disse
flyene. Man satte derfor igang med å

rive F28 dokka på Arlanda. Planen var at
de ledige ressursene man da fikk skulle
settes inn for å få ned backloggen på
DC9 og MD80. Slik ble det altså ikke,
og dokka ble satt opp igjen. Hva man nå
gjør med backloggen vites ikke.

Siste: F28 dokka er nå revet igjen. Hvor
mye av F28 vedlikeholdet som til slutt
havner hos SAS ernåuklart.

Knut

A
+

Klar til f h t e
oppstarf etter
nzotoubytte.

Tid for Dash 8-400
Det skader ikke å være litt føre var Før vi
vet ordet av det har vi denne flytypen i
Norge med SAS logoen på halen. I følge
inngåtte avtaler er det vi som skal ta hånd
om det tekniske vedlikeholdet på disse
flyene i Norge. Dette vil først og fremst
bli en utfordring for linjenettet nordpå. La
oss ikke få oppleve 7 mai en gang til.
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Heller ikke oppstarten av B737 på norsk
innenriks har vært noen suksess sett fra
teknisk sitt synspunkt, med stor mangel på
teknikere. La oss unngå dette når SAS
introduserer Dash8 på norsk innenriks.

avtalen. For oss er det et spørsmål om
sysselsetting og økonomi. En stor del av
vårt lønnsbilde er hengt opp mot sertifikattilleggene. Avtaler kan man jo kjøpe seg ut
av Kanskje NFO vil selge, hvis prisen blir
god nok?

Nå vil det ikke komme som noe sjokk på
oss om SAS vil prøve å slippe unna denne

Knut

A

?
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Nytt fra Widerøe
S

ommerferien er vel overstått, og
batteriene er toppladet og klar for
strie tørner utover høsten og vinteren. Det
kan komme godt med, tror jeg, for som
vanlig skjer det nye ting nesten hver
eneste dag her hos oss. Det er svært
sjelden at man jobber en vanlig arbeidsdag uten at store deler av dagen går bort
til foreningsarbeid. Slik er det, og slik vil
det forhåpentligvis fortsette å være.
Forhåpentligvis fordi det å bli brukt som
forening er en god måte å bidra på, og å
påvirke arbeidssituasjonen til medlemmene. Særlig hyggelig synes jeg det er når
ikkemedlemmer tar kontakt og ber om
informasjon eller bistand. Goodwill hos
andre yrkesgrupper og evt. fremtidige
medlemmer kan man aldri få for mye av.
Allikevel må man være klar over at ens
egne medlemmer aldri må bli "nr 2"
Her er noen av sakene vi arbeider med for
våre medlemmer.

1

kommer noen positive signaler derfra.
SAS (som vel har det avgjørende ordet i
styret) er ikke akkurat kjent for å legge seg
på ryggen for konkurrentene.

Anbud 2000-2003:
Widerøe vant de fleste av ruteområdene.
Slik sett gikk det bedre enn fryktet, men
dårligere enn ønsket. En tapt rute i
Finnmark kunne man nok leve med, men
at WF tapte rutene Florø - Oslo og Florø Bergen var som å få et slag i fjeset. Over
natta var Florø, som er en viktig base for
WF, ute av bildet for vår del. Alle typer
personell, ikke bare teknikere, hadde
plutselig tilhold på en base som ikke
skulle trafikkeres av WF. Det er lett å se
for seg usikkerheten og frustrasjonene
som de måtte føle. Heldigvis var teknisk
ledelse tidlig ute og forsikret våre
medlemmer om at det uansett ville være
bruk for samtlige i WF systemet, enten på
vestlandet eller østlandet. En pendlerordning kunne kanskje være akseptabel,
i alle fall for en tid. Det finnes selvfølgelig andre måter å løse problemet på
også. Ferryflighter, alternative ruter og å
ta opp konkurransen, er tanker som vi etter
beste evne prøver å "lobbe" for i
korridorene. I morgen (den 26/10) skal
det være styremøte i WF Vi håper at det

Kvalitet og kontrollsystemer:
Vi hører stadig oftere at man skal levere
"riktig" kvalitet og at kontroll skal foregå
ved såkalt egenkontroll. Min hjerne tolker
det ørene b r e r og øynene leser dithen at
kvaliteten skal være slik at firmaet tjener
penger, og at kontrollen ined det som
blir gjort skal man bedrive på egenhånd.
Jeg velger å skrelle bort alle fine ord som
både er skrevet og sagt og konkludere for
meg selv: Jo dårligere firmaet går, eller jo
mer aksjeutbytte eierne vil ha, jo lavere
krav til kvalitet må man sette, i alle fall
på den tekniske delen. Preventive (og
kostbare) delebytter, opprettholdelse av
gode kontrollsystemer og investering i
kompetanse lønner seg ikke. Når
publikum er villig til å betale en forholdsvis høy pris for å fly ei skranglekjerre, så har altså skranglekjerra rett
kvalitet. Så får man heller ta støyten når
uhell skjer, og noen hevder å ha kjøpt en
vare med mangler Man får finne seg i å
kjøre Lada når det er det man har betalt
(litt for mye) for. Ikke kom og si at du

trodde du hadde kjøpt en Mercedes til den
prisen!
Når det gjelder dette med egenkontroll så
er jeg litt forvirret. Mener man at egenkontrollen skal bestå av det som vi som
teknikere er opplært til fra skolebenken
av, nemlig å kontrollere seg selv, følge
rutiner og håndbøker, rapportere feil og
mangler og vise aktsomhet? I såfall har
man sakte, men sikkert økt muligheten for
at (små)feil kan utvikle seg til uhell/
ulykker. Dette fordi man har fjernet de
andre kontrollsystemene som var med på å
hindre uhelllulykker, og som fungerte som
"gjerder" som feilene måtte igjennom.
Eller er egenkontroll noe mye mer og
omfattende enn det jeg har forstått? Er det
bare dårlig beskrevet i håndbøkene? Er det
i såfall så bra at det erstatter alle gamle
systemer? Neppe! I det daglige ser vi som
teknikere at kontrollen med det som blir
gjort stadig blir dårligere. Noe går på
lykke og fromme, og stadig flere ting blir
glemt eller gjort feil. Dette er en utvikling
vi i NFOWF har påpekt svært lenge og
som vi fortsatt jevnlig påpeker Tiden er
kanskje inne til å ta i bruk andre
virkemidler enn brev og samtaler for å snu
trenden. Vi er moralsk forpliktet til å gjøre
det vi kan for å hindre uhelllulykker, og

det vil vi gjøre. Vi skal sove godt om
nettene i fremtiden også .. .

Outsourcing:
Det er etter hvert blitt veldig populært å
snakke om outsourcing (bortsetting av
tjenester). Så også i Widerøe. Man skal
bare drive på med såkalte "kjerneområder", alt annet skal helst bort og kjøpes
hos andre. Dette for å kunne holde fokus
på, og kunne konsentrere seg om, de
tingene man er best på. For så vidt fornuftige tanker, men driver man det for
langt, blir det galt. Jeg kan forstå at et flyselskap som driver fiskeoppdrett for å
kunne ha røykelaks på julebordet, eller et
fiskeoppdrett som driver flyselskap for å
frakte ansatte på julebord, leker med
tanken om å sette bort arbeide. Jeg forstår
ikke like godt et flyselskap som vil sette
bort vedlikehold, eller et fiskeoppdrett
som vil sette bort mating av fisken. Jeg
mener at man selv bør ta seg av alle
tjenester som naturlig hører til virksomheten. Har man hus og familie bør man
skaffe penger, vaske, lage mat, lufte
bikkja, pusse opp, mekke bil, kose med
kona osv. På den måten har man muligheten til å få et godt og harmonisk hjem - i
alle fall mye større muligheter enn om
man kun skulle konsentrere seg om

DHC-8 versjon Q400på besek i Bod0.
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kjerneområdene jobb og seng. Det viser
seg også ofte, både i privat og offentlig
sektor, at outsourcing gir en kortvarig
økonomisk gevinst, men at kvaliteten på
tjenesten etter hvert går ned. Dessuten, og
ikke minst, har det ofte en demoraliserende og nedbrytende effekt på hele
haet/etaten.
NFO har sammen med de fleste andre
bakkeansattes foreninger satt fokus på
dette b1.a. ved å sende et brev om saken til
WF's øverste ledelse. Svaret vi fikk viser
at brevet var berettiget og trolig traff
spikeren på hodet. Vi vil følge nøye med i
den videre utviklingen.. ...

Skif tplaner:
I vår gikk vi inn på en ny skiflplan for
hangaransatte i Bodø. I den forbindelse
ble det gjort en del avtaler med firmaet
for at våre medlemmer skulle føle at de
fikk noe igjen for å "gi firmaet" en ny
skiftplan med større fleksibilitet og nye
ordninger. De fleste av disse avtalene ble
misligholdt i tur og orden fra firmaets side.
Til slutt ble det så ille at vi måtte be om
et oppklaringsmøte med de ansvarlige
lederne. Møtet ble svært positivt, og det
ser nå ut som om det meste fungerer til

alles tilfredshet. Tommelen opp for Sjef
Base Maintenance!

Sentral tariff:
I skrivende stund er det brudd i forhandlingene sentralt. I den forbindelse er
det litt å gjøre, ikke minst informasjonsmessig. Det skriftlige som har
kommet fra sentralt hold har vi distribuert
videre til våre medlemmer. Det som nå må
gjøres er å lage en lettfattelig lokal
informasjon. Den vil vi forsøke å lage slik
at den også kan distribueres til de andre
foreningene i WF, og kanskje også til en
del ledere. Ikke alle er klar over hva det
dreier seg om, og enda færre har hørt vår
side av saken. Den bør de få høre ...
La oss krysse fingrene og håpe på at det
blir en løsning på konflikten - uten at
streikevåpenet må tas i bmk. Det er aldri
moro å streike, men må man, så må man.
Og kommer det så langt, er det ingen vei
tilbake. Da må kampen vinnes, og det
tror jeg er mulig, så innbitte som medlemmene er. ..
Er det til slutt på sin plass å ønske dere
alle en God Jul? ! ! !
Jens B. Valdal
NFO avd. WF

^sL

Fotos: Odd-Ivar Johnsen, tekniker i NFO WF BO0

Vi har hørt at...
-

ICAO SCKEDI7LED PASSWCER T&APFIC FXHtMXST FOR l999 20)l
(P-ga-kikmms
peafma

=

~snh~4m

~ T U M

Rwion d i l n

1
m

1sn

O===) Ciimsl

1588

4-1

m l

m
is>

36.B

56.2

4.6

55.2

-l.B

AsiWacifP

253.5

6385

97

+o30

-1.5

E-

4W.2 8552

29

891.5

75.7

5a

n.7

694.6 1 D2k4

4.1

Ahics

Wda E

a

NorthJimmka

41.6

FORM

lea,
wlmnsl

Gmvm

W)

m
lrnli0nst

Gnriai

m)

m

Omith

wlmns)

W)

4s

B 3

5.0

835

53

6572

4.3

696.0

5.9

744s

BI9

5.5

72l.Q

4.4

763.1

5.7

M

8Li5

3.6

814

48

1012.1

1.11
2.1

MBB
8B.3

3.3 1123.9

28 1 175Æ

4.16

4.1

5.7

1588

65

5.0 3036.0

5.7

57-4

10827

58

M i n Amened

Cmibbeai
YYWd

X.7

125.1

5.0

753.1

7.D

15119.5 25i3.1

k9

2 2830.1

2.2

B767-400 nærmer seg testflight
-400 er en forlenget versjon av den velkjente -300, skjønt mange mener at det er
en krympet versjon av B777 I alle fall er
mange av de tekniske løsningene man har
valgt tatt fra B777. Skroget er forlenget
med 6,4 meter. Dette gir rom for en
utøking av antall seter med 15-20%.
Seteprisen pr. km er kalkulert til 10%
lavere en på -300. B767-400 er først og
fremst ment for å ta opp konkurransen med
Airbus sin A330. Første testflight er satt til
september i år, med typegodkjenning en
gang utpå nyåret. Delta Airlines har bestilt
2 1 fly av denne typen.
Boeing 7674WER changes from 767-3OOER
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FAA sender ut AD-note om bytte
av isolasjonsmateriale på fem
MD modeller
AD-noten (Ainvothiness Directive) gjelder
DC-10, MD80, MD88, MD90 og MD11.
AD-noten gjelder i første omgang 699 fly
på amerikansk register. Erfaringsmessig
vil slike AD-notes også bli adoptert på de
53 1 flyene som er registrert utenfor USA.
En ny og mindre brennbar type isolasjon er
blitt laget og skal erstatte dagens standard
isolasjon. I AD-noten står det: "The work
must be accomplished at the earliest maintenance check, but no later than four
years". Kostnadene er estimert til mellom
$380.000 og $880.000, avhengig av flytype.

British Airtours ble nektet
ETOPS på sine nye A330-200
Både British Airtours og motortypen Rolls
Royce Trent 772B er godkjent for ETOPS
(Extended Twin Engine Operations). Det
er derimot ikke FLS, som skal vedlikeholde flyene. Dermed nektet de engelske

luftfartsmyndighetene flyene å fly ETOPS.
Det betyr at flyene som var tiltenkt transatlantiske flyginger nå må fly en times
omvei til og fra USA. De engelske luftfartsmyndighetene forlanger 1000 ETOPS
flyginger, før FLS vil kunne bli godkjent
som ETOPS vedlikeholdsselskap.

Staten tar 70% av
billettinntekten
På en lavprisbillett mellom Oslo og Bergen
til NOK 688.-, utgjør NOK 490.- avgifter
til staten. Det betyr at flyselskapene sitter
igjen med NOK 198.- til å dekke sine
kostnader. På en fullprisbillett på denne
strekningen tar staten en særavgift på 19%.
I tillegg kommer landingsavgifter, underveisavgifier, Co2 avgifter osv. Som en
kompensasjon betaler staten arbeidsledighetstrygd, hvis selskapetlene går konkurs.

Delta forlater Swissair
Kampen om gode samarbeidspartnere har
vært på gang i luftfarten lenge. Delta har
nå slått opp med Swissair, og i stedet
ringforlovet seg med Air France. I Canada
er det også turbulent om dagen, og mye
kan tyde på at Air Canada blir presset til å
forlate Star Alliance. American Airlines
ønsker nemlig å kjøpe opp det konkurstruede Canadian Airlines - og vil ha Air
Canada med på oppkjøpet. I sin tid var det
Swissair's motvilje mot å kvitte samarbeidet med-Delta som var med på å velte
Janne Carlson's planer om et storselskap
SAS-KLM-Swissair.

1,3 millioner oljerelaterte flyreiser på norsk innenriks i 1998
Det er Transportøkonomisk Institutt (TØI)
som har forsket på dette. Dette innebærer
at hver fjerde innenlandske arbeidsreise er
relatert til oljeindustrien. Flyplasser med
spesielt høy andel av oljereisende er Stord,
Skien, Kristiansund, Stavanger, Sandefjord, Florø og Haugesund.
Hver tredje flyreisende mellom Stavanger
og Bergen relaterer seg til oljeindustrien.
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National Transportation Safety
Board (NTSB) bekymret over
Third Party Maintenance

i

NTSB er bekymret over kvaliteten på
arbeid som produseres i de mange selskapene som har spesialisert seg på å selge
flyvedlikehold. Oppfølgingen av disse
selskapene er ikke god nok, hverken fra
myndighetene eller fra kundene (flyselskapene). 50% av alt flyvedlikehold i USA
er subcontracted til mindre Third Party
Work (TPW) selskaper. NTSB har gjort en
rekke undersøkelser etter ulykken med en
DC9 far Valujet for en del år siden, hvor
overhalte oxygengeneratorer sendt i lasterommet detonerte. Flyet tok Srr og styrtet.
Konklusjonen på undersøkelsen er at nye
rutiner for Quality Assurence må etableres
for å sikre kvaliteten på arbeider utført hos
TPW bedrifter. Flyselskapene (kunden)
må intensivere egenkontrollen ved mottak
av TPW materiell.

Singapore Airlines bytter fra
Airbus 340 til Boeing 777
Dette må være litt av et slag for Airbus.
Singapore Airlines var en av Asias største
operatører av Airbus A340. I dealen inngår
at Boeing må ta 17 av Singapore Airlines'
A340 i innbytte.

En forsinkelse på 141.000 IFR
avgang/landinger
American Airlines svelger
Reno Air
Reno Air, som blant annet leaset 8 MD80
maskiner fra SAS, har lenge slitt tungt med
store underskudd. Nå er selskapet kjøpt
opp av American Airlines. Reno Air's 25
MD80 og MD90 vil bli malt om i
American Airlines' farger.

Denne rekorden har Fairbanks Intemational
Airport i Alaska. På tross av arktisk klima
med swfall og avising topper Fairbanks
punktlighetsstatistikken over amerikanske
flyplasser. Hverken Honolulu eller Maui
kan oppvise noe i nærheten av punktligheten til Fairbanks. Kanskje vi burde sende
en delegasjon fra Gardermoen over og se

om det er noe å lære i Fairbanks. Dårligste
punktlighet i USA har flyplassene La
Guardia i New York og San Fransisco
Intemational.

Lufthansa og United støtter
Air Canada
Lufthansa AG legger 290 millioner kanadiske dollar på bordet for å støtte Air
Canada. Det tyske flyselskapet sarnarbeider med United Airlines for å bistå
det kanadiske selskapet i å stå imot et
fiendtlig oppkjøp fra Onex Coorporation
(b1.a. American Airlines m.fler). Air
Canada er en viktig deltager i STAR
alliansen, hvor SAS også er medlem. Air
Canada kjemper hardt for å unngå å bli
kjøpt opp av Onex.

ønsker alle sine lesere
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