København, 14. februar 2019

Medlemsnyt
Kære kollegaer, kære medlemmer,
I forbindelse med medlemsnyt udsendt den 12. februar, har vi fået en del reaktioner. Vi vil gerne
udpensle lidt, da der desværre er opstået forvirring og fortvivlelse på baggrund af ændringen i forhold
til indlæggelse af feriefridage.
Ledelsen ønskede at opsige lokalaftale KK003/07 - LFF003/07 ”Indlæggelse af feriefridage”, en
lokalaftale tilbage fra 2007. I stedet ønskede ledelsen en lokalaftale om, at feriefridage ikke kan
indlægges fra 1. juni til 30. september. For at lokalaftalen ikke helt skulle bortfalde, har vi fået en aftale
om, at enkeltstående feriefridage nu ikke kan indlægges i perioden fra 1. juli til 1. september. Dette er
blevet til en ny lokalaftale KK001/19 som træder i kraft pr. 1. marts 2019.
Vi vil gerne understrege at en lokalaftale, altid kan opsiges fra enten arbejdsgiver eller arbejdstagers
side. Dermed har vi ikke haft nogen indflydelse på, at virksomheden ønskede at opsige denne.
Vi har stor forståelse for, at det skaber uvished i forhold til feriefridagene. En del kollegaer har udtrykt
utilfredshed i forhold til, at de ikke har haft mulighed for at tage forbehold for dette, i forbindelse med
planlægning af sommerferie. Herunder utilfredshed med, at vi ikke på forhånd havde meldt noget ud. Vi
har ikke haft en chance for at forudse denne ændring - og dermed heller ikke haft mulighed for at
melde ændringen ud, på forhånd.
Vi arbejder i øjeblikket på, at få ferielisterne retur, så der evt. vil være mulighed for påtegning af en hel
feriefridags uge - i ledige ferieuger. Det er den mulighed vi kan se. Vi kan intet love, men vi gør
naturligvis vores bedste.
For en god ordens skyld, vil vi gerne minde om - at der aldrig har været en garanti for, at indlagte
feriefridage i perioden 1. juli til 1. september ville blive godkendt! Hverken med den gamle lokalaftale
eller den nye, da teksten hed, og fortsat hedder: ”De indlagte feriefridage bliver accepteret. Hvis
bemandingen ikke er nok til en forsvarlig afvikling af trafikken, skal der indkaldes ekstravagter i
fornødent omfang. Hvis der ikke er nok der tager ekstravagter, så trafikken kan afvikles forsvarligt, kan
der gives afslag på feriefridage. I disse tilfælde trækker HK Luftfart SAS, med ledelsens tilstedeværelse,
lod mellem medarbejdernes feriefridagsønsker”.
Utilfredshed ved sådanne ændringer kan nok aldrig undgås - men vi vil til enhver tid foretrække at I
kontakter os, hvis der er nogen tvivl om hvordan det hele forholder sig. Det er den bedste løsning for
alle parter, og på den måde kan vi alle undgå forvirring og dårlig stemning.
Henrik og jeg var i går rundt i lufthavnen i nogle timer - det samme har vi været dags dato. Tag hellere
end gerne kontakt med os der, eller send os en mail. Vi er her for at hjælpe!
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