
Lokalaftale 
mellem 

SAS 
og 

HK Luftfart SAS 

Vedrørende: Faglig tid 

Formål/baggrund 
Bilag 7 "Frihed med løn til faglige aktiviteter" i overenskomsten mellem SAS Konsortiet i DK, SAS 
Ground Handling Denmark A/S, SAS Cargo Group, Trust Forwarding A/S (SAS) og HK Luftfart SAS (HK 
Luftfart) er bortfaldet pr. 01. marts 2021, da antallet af medarbejdere ansat på overenskomsten pr. 
november 2020 er under 600. 

Til afløsning for bilag 7 er denne lokalaftale indgået. 

Gyldighedsområde 

Lokalftalen er gældende for tillidrepræsentanter, der er valgt og godkendt af SAS indenfor HK 
Luftfart's overenskomstmæssige virkeområde. 

Aftalens ordlyd 

SAS stiller tid til rådighed for HK Luftfart til hvad der svarer til 1,2 FTE til fagligt arbejde betalt af SAS. 
De 1,2 FTE skal fordeles på to tillidsrepæsentanter valgt/udpeget af HK Luftfart SAS. 

Er man 100% ansat arbejdes i driften fra kl. 07.00 - 10.00 mandag-fredag med fri i weekender i henhold 
til skiftplan. 

Er man 74% ansat møder man i driften fra 07.00 - 09.00 mandag-fredag med fri i weekender i henhold 
til skiftplan. 

Ved anden arbejdstid end 100% eller 74% tilrettelægges arbejdstiden efter nærmere aftale med SAS. 

Herudover kan HK Luftfart anmode SAS om yderligere tid til faglige aktiviteter. Denne tid betales af 
HK Luftfart selv. SAS vil kunne imødekomme disse under hensyn til, at produktionen giver mulighed 
for dette. 

4 medarbejdere vil have TR-beskyttelse. 1 ansat i SAS Cargo og 2 ansat i SGH og/eller SAS Konsortiet 
og yderligere 1 efter anvisning fra HK Luftfart. 

De 4 medarbejdere, som har TR beskyttelse, er fastsat ud fra det nuværende antal på 440 
medarbejdere ansat på overenskomsten. 

SAS/SGH 



Såfremt antallet af medarbejdere ansat på overenskomsten kommer under 350 medarbejdere vil 
antallet af medarbejdere med TR-beskttelse blive reduceret til 3 med det samme. 

Såfremt antallet af medarbejdere ansat på overenskomsten overstiger 600 medarbejdere vil antallet af 
medarbejdere med TR-beskyttelse blive forhøjet tils med det samme. 

Ikrafttræden og bortfald 
Nærværende lokalaftale træder i kraft pr. 1. november 2021. Lokalaftalen kan opsiges af begge parter 
opsiges med at varsel på 6 måneder, dog tidligst til ophør pr. 31. december 2022. 

Det påhviler den opsigende part i opsigelsesperioden at indkalde til forhandling med heblik på 
indgåelse af en ny lokalaftale. Opnås der ikke enighed om en ny lokalaftale, bortfalder denne 
lokalaftale ved udgangen af opsigelsesperioden på 6 måneder. 

København, den 18. oktober 2021. 
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