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FORORD

Året 2015 var et skæbneår for dansk luftfart og ikke mindst for FPU og vores medlemmer. Det som vi måske blev mest kendte for i
2015 var hele Ryanair sagen og ikke mindst vores iværksættelse af kampagnen Luftens Helte. Men selvom Ryanair sagen fyldte meget i Danmark og medierne det meste af 2015, skete der mange andre vigtige ting i dansk luftfart og i FPU.
I det forgange år har der også været stor fokus på vores internationale arbejde, hvor EU er den store kampplads for alt det lovgivning,
der danner grundlag for reguleringen af luftfartsbranchen. FPU har arbejdet aktiv for en mere fair konkurrence blandt aktørerne i
branchen, som i sidste ende giver bedre ansættelsesvilkår for vores medlemmer. I fremtiden vil vi også opleve at mere af vores politiske arbejde, som ikke er partipolitisk, bliver rykket til især EU og Bruxelles, fordi det er her, hvor beslutningerne sker, og dermed også
hvor indflydelsen ligger, og der bliver lyttet med respekt til vores holdninger!
Men i 2015 har der også været en større udvikling i gang omkring en videreudvikling af vores kommunikationsplatforme, som i endnu
højere grad er blevet moderniseret og tilpasset vores medlemmers behov og den løbende udvikling i samfundet, og derfor var FPU den
mest nævnte og synlige faglige organisation i dansk luftfart i Danmark.
Vores service og rådgivning af vores medlemmer i 2015 er blevet styrket som en del af vores bestræbelser på at være endnu bedre
som faglig organisation for vores medlemmer, det har også betydet en udvidet åbningstid, kortere processer på kontoret, mere personale og ikke mindst uddannelse af alle vores tillidsvalgte og personale. Netop vores dygtige tillidsvalgte lokalt er også grunden til, at vi
gik ud af 2015 med 300 flere medlemmer.
Fremover vil vi i FPU udgive en årsrapport for FPU til vores medlemmer og andre interesserede for, at beskrive året der gik og ikke
mindst, hvad vores medlemmer har fået ud af deres kontingent til deres faglige organisation.
2015 har været et vigtigt og godt år, og vi er sikre på, at 2016 bliver ligeså vigtig og travlt.
Vi ønsker jer alle et godt og trygt 2016!
På vegne af os alle sammen her i FPU!

THILDE WAAST

Formand

ANDERS MARK JENSEN

Næstformand
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FPU'S VÆRDIER

Flyvebranchens Personale Union er en faglig organisation for piloter, kabinepersonale og helikopterpiloter i hele norden. Vi er den største
faglige organisation i Danmark for flyvende personale og den eneste organisation i Danmark med både piloter og kabinepersonale. Derfor
har vi også en både dyb og bred viden om forholdene i branchen. Herudover organiserer vi også andre grupper i dansk og nordisk luftfart.
Vores kerneopgave er at sørge for gode og ordentlige vilkår for vores medlemmer i luftfartsbranchen, og det gør vi ved at overenskomstdække de forskellige luftfartsselskaber og arbejdspladser. Samtidig arbejder vi også for at gøre politikere, interessenter og befolkningen
opmærksomme på problemstillinger indenfor branchen, og det betyder, at vi naturligvis arbejder både nationalt og internationalt og
især på den europæiske bane. Det gør vi alt sammen for at bidrage til rimelige løn og arbejdsvilkår indenfor luftfartsbranchen.

RESPEKT

FPU'S VÆRDIGRUNDLAG

Vi møder hinanden, samarbejdspartnere og omverden
med ligeværdighed.

FPU'S MISSION

• O RGANISERE RELEVANTE PERSONALE GRUPPER INDEN FOR LUFTFART
• I FÆLLESSKAB STYRKE OG FORBEDRE VORES ARBEJDSFORHOLD, HERUNDER VED SAMARBEJ DE MED NATIONALE OG INTERNATIONALE
ORGANISATIONER OG MYNDIGHEDER

FPU'S VISION

• OVERENSKOMSTDÆKKE BRANCHEN
• L AVE AKTIV LOBBYARBEJDE
• YDE FØRENDE FAGLIG RÅDGIVNING I LUFTFART
• F REMME FPU’S OG MEDLEMMERNES INTERESSER
• SKABE OG VIDEREUDVIKLE GODE SAMARBEJDSRELATIONER TIL
ARBEJDSGIVERNE

• F REMME KENDSKABET TIL FPU
• DELTAGE I DEN OFFENTLIGE DEBAT OMKRING VORES MEDLEMMERS
VILKÅR OG INTERESSER

• OPRETTE OG VEDLIGEHOLDE INTERNE OG EKSTERNE NETVÆRKSGRUPPER

ÅBENHED
Vi udviser forståelse og
tolerance overfor hinanden.
Vi er omstillingsparate over
for nye udfordringer.

UDVIKLING
Vi vil i fællesskab bestræbe
os på, at følge afdelingerne og
samfundets udvikling, og være
på forkant med nye tiltag.

MEDLEMMERNE
I CENTRUM

Vi arbejder for og med medlemmerne via faglig viden og
engagement.
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FPU'S STRUKTUR, KOMMUNIKATION & MEDLEMSSERVICE

INTERNATIONALT ARBEJDE

FPU er medlemsejet, og vi bliver ledet af en bestyrelse, der består af formændene for vores 8 lokalforeninger, og herudover bliver FPU
ledet af en formand og næstformand, som danner daglig ledelse i FPU. Vores ledelse bliver valgt af medlemmernes repræsentanter,
som hvert 4. år på et delegeretmøde tager stilling til hele organisationen. Den løbende politiske ledelse bliver varetaget af vores daglige ledelse i FPU, samt bestyrelsen og vores forretningsudvalg.

FPU arbejder politisk, men ikke partipolitisk. Derfor arbejder vi
med at påvirke politikerne både i Danmark og i EU for at sikre
og forbedre vores medlemmers arbejdsvilkår i branchen. Vi har
et omfattende internationalt arbejde, hvor igennem vi forsøger
at videregive nogle af de danske erfaringer med fagligt arbejde
til vores kolleager i udlandet. Så de bedst muligt kan varetage deres medlemmers interesser på arbejdsmarkedet. Dette
arbejde foregår også via internationale organisationer, hvor vi er
aktive medlemmer. Her har FPU pladser i forskellige bestyrelser, udvalg og besidder flere ledelsesposter i disse organisationer. 70-80% af lovgivningen i vor branche stammer fra EU.
Danmarks medlemskab af EU får større og større betydning,
også for udviklingen af det danske arbejdsmarked. Derfor er
det af afgørende betydning for vores medlemmer, at vi som
organisation kan følge og påvirke beslutningerne i EU. Det gør vi
igennem vores eget engagement i EU, igennem vores LO kontor
i Bruxelles og endelige via vores europæiske organisationer, som
også er placeret i Bruxelles.

FPU'S HOVEDKONTOR & TEAM
Til daglig er det primært den lokale tillidsrepræsentant, klub- eller afdelingsbestyrelse, der varetager medlemmernes interesser på arbejdspladsen.
Herudover varetager FPU´s hovedkontor og team de
nationale og internationale interesser udover at bistå
og rådgive vores medlemmer fra centralt vis og andre
adm. og juridiske opgaver. FPU tegner herudover kommunikationen og vores medlemmer i det offentlige
rum og overfor pressen. FPU dækker via vores faglige
bagland både ressourcer til interne og eksterne advokater samt socialrådgiver.

THILDE WAAST

Formand

ANDERS MARK JENSEN

Næstformand

SIMON MØLLER ELIASSON

Kommunikation /
politisk medarbejder og rådgiver

TINA FREDERIKSEN

Sekretær

MORTEN BEYER

Juridisk studentermedhjælper

FPU'S MEDLEMMER & OVERENSKOMSTER
FPU organiserer:
• Piloterne i Thomas Cook
Scandinavia
• Piloterne i Jet Time
• Piloterne i West Air
• Kabinepersonalet i Air
Greenland
• Piloterne i Air Greenland
• Kabinepersonalet i Primera Air
• Piloterne i Primera Air
• Kabinepersonalet i SUN-AIR
• Piloterne i SUN-AIR
• Kabinepersonalet i Cimber
• Piloter i Proffice Aviation
• Kabinepersonalet i Proffice
Aviation
• Piloterne i Star Air
• Piloterne i Dancopter
• Piloterne i North Flying
• Pilotelever
• Piloterne i Norsk Luftambulanse
• HCM i Norsk Luftambulanse
• AFIS-operatør (flyveledere)
i Danmark og Grønland
• Individuelle piloter ansat i danske og udenlandske selskaber
• Kabinepersonale ansat i danske
og udenlandske selskaber
• Flyveinstruktører
• Lufthavnscheferne
• Indsatsledere i grønlandske
lufthavne
• Administrative piloter
• Piloterne i Danish Air Transport
• Kabinepersonalet i Danish 		
Air Transport
• Piloter i Ryanair

FPU`s overenskomster:
• Thomas Cook Scandinavia
for piloter
• Air Greenland for piloter
• Air Greenland for
kabinepersonale
• Primera Air for piloter
• Primera Air for kabinepersonale
• SUN-AIR for piloter
• SUN-AIR for kabinepersonale
• Cimber for kabinepersonale
• Proffice Aviation for piloter
• Proffice Aviation for
kabinepersonale
• Star Air for piloter
• Dancopter for piloter
• North Flying for piloter
• Norsk Luftambulanse for piloter
• Norsk Luftambulanse for HCM
• Kommunernes Landsforening
for AFIS og Flyvepladsledere
• Danish Air Transport for piloter
• Danish Air Transport for
kabinepersonale
• Jet Time for piloter
• West Air for piloter

• DALPA – Danish Airline Pilot Association
• NTF – Nordisk Transportarbejder Føderation
• ETF – European Transportworkers´ Federation
• ECA – European Cockpit Association
• ITF – International Transportworkers´ Federation
• IFALPA – International Federation of Airline Pilot Associations
• GCAQE – Global Cabin Air Quality Executive

FPU'S KOMMUNIKATIONSPLATFORM
FPU's hjemmeside
FPU´s Facebook
Luftens Helte på Facebook
Luftens Helte på Youtube
FPU på Twitter
FPU's månedlige nyhedsbrev
FPU's hovedkontor
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ÅRET 2015
FPU VS. RYANAIR - DANSKERNE STOD BAG LUFTENS HELTE
2015 blev året, hvor vi stoppede et alvorligt angreb mod de danske lønmodtagere. Vi gjorde det klart, at på det danske arbejdsmarked har vi ret
til at forsvare de arbejdstagere, som bor og betaler skat her. Det har vi nu
rettens ord for.
FPU’s kampagne ”Luftens Helte” gik på vingerne i marts 2015. I stedet
for at lave en ”anti-Ryanair”-kampagne valgte vi at lave en kampagne, der
havde til formål at tale medlemmerne og rimelige arbejdsvilkår op. Formålet var at aktivere de ansatte indenfor luftfartsbranchen og at vække
danskernes opmærksomhed. Det lykkedes til fulde: 70% af danskerne
stod bag vores overenskomstkrav til Ryanair, og de forskellige faggrupper
indenfor luftfarten stod stærkt sammen – både på sociale medier og til
offentlige markeringer.
Ryanair-sagen har fået opmærksomhed i hele EU, ja endda udenfor EU's
grænser. Piloter, kabinepersonale og groundcrew har stået sammen med
et utal af andre faggrupper. Og støtteerklæringerne er kommet hele vejen
fra Sydkorea.
Den styrke vi viste under Ryanair-sagen har for alvor gjort, at arbejdsvilkår
i luftfartsbranchen er kommet på dagsordenen i Danmark. Og det kan vi
tage med os, når både EU og den danske regering i løbet af de næste år
præsenterer nye politiske strategier for luftfart.

MEDLEMSFREMGANG
Flere og flere kan se fordelen i at melde sig ind i vores fællesskab. Siden
oktober 2014 har vi oplevet en medlemsfremgang på 31 pct. Og vi er nu
omkring 1300 medlemmer.
Det er vi stolte over. Og det viser nok en gang, at vores strategi har været
den rigtige. Vi valgte for to år siden at komme mere ud af kontorene, og
at i højere grad at tage kampene for medlemmerne. At vi gjorde det, står
lysende klart med Ryanair-sagen. Men den positive udvikling skyldes først
og fremmest tillidsrepræsentanterne, der knokler hver dag for at forklare,
hvorfor fællesskabet giver mening. Og ikke mindst skyldes den medlemmerne, der holder humøret højt i en branche, der er under rivende udvikling.
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OVERENSKOMST MED WEST AIR OG NY MEDLEMSGRUPPE 		
BÅDE I DANMARK OG I EU

FPU´s helt store og afgørende forskel i forhold til andre organisationer, er
dem, som gør den store forskel i hverdagen for deres kollegaer og vores
medlemmer, vores lokale tillidsvalgte ude på arbejdspladserne. Igen i
2015 gjorde de en kæmpe forskel i deres bestræbelser på at hjælpe, støtte
og styrke deres kollegaer. De forhandler på vegne af dem deres fælles
overenskomster, bistår i personsager og ikke mindst repræsenterer FPU og
deres stolthed overfor deres fag, som de gjorde under Ryanair konflikten –
de er de sande luftens helte! FPU støtter op om deres arbejde, kompetenceudvikler dem og ikke mindst anerkender deres store og flotte arbejde.

Det europæiske fragtselskab West Air gjorde sit indtog i Danmark og etablerede sig med en base i København. Efter flere forsøg lykkes det FPU at
få en overenskomst med West Air i julen 2015. FPU fik organiseret alle piloterne i FPU samt var medstifter til et europæisk netværk i ECA sammen
med andre pilotforeninger i EU for vores medlemmer i selskabet.

I starten af 2015 fik FPU en ny stor gruppe ind i vores faglige fællesskab,
da pilotforeningen i JetTime valgte at melde sig ind som gruppe i FPU, og
fik fornyet deres overenskomst via FPU henover sommeren 2015.

KABINEPERSONALET OG PILOTERNE I DAT MELDER SIG IND I FPU
OG FÅR DERES FØRSTE OVERENSKOMST
I foråret 2015 bliver både piloterne og kabinepersonalet i DAT overenskomstdækket hos FPU og bliver dermed 2 nye medlemsgrupper i FPU´s
store fællesskab.

KABINEPERSONALET I CIMBER FÅR NY EJER OG FORTSÆTTER
DERES ARBEJDE MED NY STYRKE
I løbet af 2015 får Cimber ny ejer, da SAS overtager fra de tidligere ejere.
Det betød, at overenskomsten forsatte og vores medlemmer beholdte
deres job i det nye Cimber. Vores lokalafdeling har fået ny stærk bestyrelse og ikke mindst en kraftig medlemsfremgang.

13 AF 16

2015

VORES LOKALE TILLIDSVALGTE OG AFDELINGER
GJORDE DEN STORE FORSKEL

PILOTERNE I JETTIME MELDER SIG IND I FPU OG FORNYER
DERES OVERENSKOMST

SIDE

SÆRLIG INDSATS OVERFOR FLYVESKOLERNE
Vi forsatte vores arbejde med at organiserer de nye piloter, der er blevet
uddannet på de forskellige pilotskoler i Danmark og Island. Vi sender dem
en lille gave, når de dimitterer, og udover det tilbød vi dem et medlemskab
på 40 kroner om måneden! Vi fortsatte vores politiske lobbyarbejde for at
sikre en bedre uddannelse under staten.

FPU KÆMPEDE FOR VORES MEDLEMMER I RETTEN OG 		
HENTEDE ERSTATNINGER HJEM
Selvom vores sejr mod Ryanair i Arbejdsretten var den mest omtalte retssag i 2015, har vi også kæmpet mange andre sager for vores medlemmer
i 2015 både i retten, men heldigvis fandt vi også løsninger lokalt, inden de
nåede retten. Takket være vores dygtige personale og lokale tillidsvalgte
har vi igen i 2015 hentet store erstatninger hjem til vores medlemmer og
ikke mindst kompensationer.

TRAVLT ÅR PÅ DEN INTERNATIONALE OG POLITISKE ARENA
Endnu et år gik med store udfordringer og mange opgaver på både den
internationale og nationale scene. 2015 var et særligt år for FPU, da vores
retssag mod Ryanair træk internationale overskrifter og stor opmærksomhed, og både EU kommissionen, EU parlamentet, Folketingets partier
og andre fagforeninger ville høre mere om vores kamp og drage inspiration. Vigtigt arbejde er blevet udført gennem lobbyarbejde omkring de
nye FTL regler, kampen mod social dumping og ikke mindst påvirkningen
af EU´s luftfartspakke. Mange møder er blevet gennemført af FPU med
både embedsmænd, ministre, politikere og fagforeninger både i Danmark,
Skandinavien, EU, Europa og globalt.
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FPU'S SOCIALE ANSVAR

FPU var endnu engang en af stifterne af en europæisk netværksgruppe for
piloter. FPU har deltaget aktivt i dette arbejde både for at sikre piloterne
bedre vilkår, men også fordi at dette selskab er blevet internationalt, og
derfor skal de faglige organisationer også samarbejde over grænserne.

I FPU tager vi vores sociale ansvar alvorligt, og det gør vi ved blandt andet
at tilbyde rådgivning og viden til skole og universitetsstuderende, der skriver om den danske model og luftfart. Herudover underviser vi i kampen
mod social dumping, god lobbyetik og -arbejde og den danske model. Vi
holder både oplæg til virksomheder, fagforeninger, politikere, embedsmænd og ikke mindst på skoler og universiteter.

STYRKET SYNLIGHED I OFFENTLIGHEDEN OG STYRKET 		
MEDLEMSKOMMUNIKATION

STIFTER OG HOVEDKOORDINATOR AF PRIMERA NETWORK
Grænseoverskridende udfordringer og problemer skal løses med grænseoverskridende løsninger og samarbejde. Derfor stiftede FPU dette nye
netværk i efteråret 2015, hvor faglige organisationer fra hele Skandinavien
deltager og herudover også de store Europæiske organisationer. FPU vil
med denne gruppe skabe en fælles front mod nogle af de udfordringer,
som dette selskab skaber.

Især grundet den store medieopmærksomhed omkring vores Ryanair sag
var FPU kendt i offentligheden, som resulterede i, at vi kunne sætte en
dagsorden med stor offentlig synlighed og opmærksomhed omkring vores
branche og medlemmers udfordringer. Herudover styrkede vi vores interne kommunikation til vores medlemmer, så vi nu er tilgængelig og aktive
bruger af de fleste elektroniske og sociale medie platforme.

LO LUFTFART

ØGET MEDLEMSSERVICE OG TILGÆNGELIGHED

FPU deltog i 2015 i mange arrangementer med andre faglige organisationer, og ikke mindst i LO´s regi. Det kom klart til udtryk i Ryanair sagen,
hvor hele fagbevægelsen bakkede 100% op omkring vores overenskomstkrav for det flyvende personale i Ryanair. Vores venskab til svensk og
norsk LO er stærkt og i december 2015 var FPU på studie- og erfaringstur
til Oslo for at besøge LO Norge og deres luftfartssektion, som gerne ville
lære mere af de sejre, som FPU har i Danmark. Herudover har FPU været
medstifter af et luftfartsnetværk i LO Danmark, som tidligere også har
arrangeret den første danske Luftfartskonference.

FPU er i hastig udvikling, og vi får hele tiden flere nye medlemmer og
grupper til vores voksende faglige fællesskab, derfor har vi i 2015 også
ansat 2 medarbejdere mere på vores hovedkontor til at udfylde de mange
opgaver, der ligger i vores organisation og ikke mindst for at sikre at vores
medlemmer og tillidsvalgte altid får den hjælp, støtte og bistand, som de
har krav på.

I sommeren 2015 deltog en delegation fra FPU for første gang i folkemødet i Allinge på Bornholm, hvor vi var inviteret til at tale til flere debatarrangementer, og ikke mindst havde FPU deres eget arrangement, som
træk fulde huse omkring social dumping, og dermed var luftfarten på
programmet på Folkemødet for første gang. Herudover havde LO indlejret
2 fly fra JetTime til at fragte alle fagforeningsfolk i LO til Bornholm over i
ordentlige og overenskomstdækket fly.
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NPG - NORWEGIAN PILOT GROUP

FOLKEMØDET 2015
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FLYVEBRANCHENS PERSONALE UNION
3547 3410
FPU@FORBUNDET.DK

