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Viðtakandi

Svo virðist vera að stefna borgar-
stjórnar Reykjavíkur sé að gera Reykja-
víkurflugvöll óstarfhæfan, án þess að 
hafa haldbæra lausn á því vandamáli. 
Ekki hefur verið tekið tillit til álits 
fagaðila í þessu umfangsmikla máli þrátt 
fyrir skýrslur og ráðstefnur um málið. 

FÍA undrast þá stefnu borgar-
stjórnar Reykjavíkur að vega að at-
vinnustarfsemi og störfum í Reykjavík, 
bæði vegna félagsmanna sinna, sem og 
annarra. Á þetta ekki síst við í ljósi þess 
efnahagsástands sem við búum við. 
Með fyrirhugaðri lokun flugbrautar 
eða flugvallarins í heild sinni tapast 
störf  og starfsemi þeirra fyrirtækja er 
þar starfa. Bein afleiðing þess er aukið 
atvinnuleysi og minnkandi tekjur.  

Hugmyndir um að loka annarri 
aðalflugbraut Reykjavíkurflugvallar, 
eins og gert hefur verið ráð fyrir í aðal-
skipulagi Reykjavíkurborgar, þýðir ein-
faldlega að nýtingarstuðullinn fer niður 
fyrir þann sem ásættanlegur er til flug-
reksturs og mun marka endalok flug-
reksturs í Reykjavík sem við þekkjum 
í dag. Að loka Reykjavíkurflugvelli án 
þess að hafa annan sambærilegan flug-
völl í hans stað er óábyrgt. 

FÍA undrast að enn og aftur beinist 
umræðan að flugvelli á Hólmsheiði 

Yfirlýsing FÍA vegna 
Reykjavíkurflugvallar

Heilsu- og 
vinnuvernd

bls 4

Vetrarútlutun
Skýjaborga

bls 8

Ljóst er að ef  innanlandsflug og 
sjúkraflug, eins og við þekkjum í dag, 
eigi að vera til staðar í framtíðinni, þarf  
til þess flugvöll og er enginn annar 
hentugri en sá sem fyrir er í Vatns-
mýrinni, enn sem komið er. Einnig 
vill FÍA minna á að Reykjavíkurflug-
völlur gegnir mikilvægu hlutverki í 
almannavörnum Íslands.   

FÍA lýsir yfir eindregnum stuðningi 
við hópinn „Hjartað Í Vatnsmýri“ og 
hvetur alla landsmenn til að kynna sér 
efnið á síðunni www.lending.is. 

Nýr framkvæmdastjóri FÍA
Sindri Sveinsson, lögfræðingur, hefur nú tekið við sem framkvæmdastjóri FÍA af  

Kjartani Jónssyni, flugmanni hjá Icelandair.
Sindri hefur komið nálægt flugmálum áður, hann var um árabil stöðvarstjóri Icelandair 

í Baltimore og í Minneapolis og starfaði einnig hjá flugumsjón félagsins ásamt störfum 
fyrir önnur flugfélög, bæði innlend og erlend.

Hann er með netfangið sindri@fia.is og er með viðveru á skrifstofunni frá kl. 9-15 
alla virka daga.

sem fýsilegum kosti, þrátt fyrir af  fram 
hafi komið upplýsingar um að Hólms-
heiði uppfylli alls ekki kröfur sem 
gerðar eru til flugvallarstæðis. Þar má 
nefna skýrslu Isavia um hugsanlegan 
flutning vallarins á Hólmsheiði. 

Ennfremur bendir FÍA á að Reykja-
víkurflugvöllur gegnir mikilvægu 
hlutverki sem varavöllur fyrir Kefla-
víkurflugvöll. Að sama skapi gegnir 
Keflavíkurflugvöllur mikilvægu hlut-
verki sem varavöllur fyrir Reykjavíkur-
flugvöll, sem er forsenda fyrir innan-
landsflugi um Reykjavíkurflugvöll.

FÍA þróar
app
bls 6
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Fréttabréf FÍA er vettvangur félags manna 
og stjórnar til að miðla upplýs ingum 
og fróðleik til flugmanna. Skoð anir 
ein stakra greinarhöfunda endur spegla 
ekki endilega opinbera af stöðu FÍA til 
einstakra mál efna.

Öll notkun efnis úr Fréttabréfi FÍA er 
heimil gegn því að heimilda sé getið.

Nýjar evrópskar flug-, vakt – og hvíldartímareglur: 

Nýr FTL gæti komið út í 
desember
Evrópuþingsins að samþykkja eða synja fyrir lok október

Tillaga EASA um nýjar flug-, 
vakt- og hvíldartímareglur flugáhafna 
(FTL) tók engum breytingum eftir 
umfjöllun í samgöngunefnd Evrópu-
þingsins (EP)í síðasta mánuði.   Tillaga 
EASA var tekin til atkvæðagreiðslu án 
nokkurra breytingatillagna þann 11. 
júlí s.l. og samþykkt eins og EASA 
lagði ríka áherslu á að yrði gert.  Þetta 
varð niðurstaðan þrátt fyrir að komið 
hefði fram hörð gagnrýni á tillögurnar 
úr ýmsum áttum og m.a. frá vísinda-
mönnum sem taldir eru sérfræðingar 
í þessum málum.  Nú eru þessar til-
lögur komnar til Evrópuþingsins til 
staðfestingar eða synjunar og þingið 
hefur tíma fram undir lok október 
til að afgreiða tillögurnar.  Hollenska 
þingið var eina þjóðþingið innan ESB 
sem hafði tekið FTL málin til umræðu 
í júlí s.l. og hafnaði nýju reglunum í 
atkvæðagreiðslu.  

hefðu frá helstu sérfræðingum sem 
m.a.s. EASA stofnunin leitaði sjálf  
til.   Þá var ítrekað bent á að EASA 
hafi í raun ekki fylgt því umboði 
sem það fékk upphaflega frá þinginu 
(EP) til að gera tillögurnar í takt 
við ráðleggingar helstu sérfræðinga.  
Eftir atkvæðagreiðsluna 11. júlí sendi 
Nico Voorbach forseti ECA frá sér 
eftirfarandi yfirlýsingu: 

Þessi niðurstaða í Evrópuþinginu 
(EP) olli forystu flugmannafélaga í 
Evrópu miklum vonbrigðum.  Full-
trúar ECA, European Cockpit Asso-
ciation, höfðu meðal annarra komið 
fyrir nefndina á opnum fundi sem 
haldinn var í júní og hvatt til breytinga 
og varað við því að drög EASA væru 
ekki nægilega öruggar, enda væru 
þær ekki í takt við tillögur sem komið 

Yfirlýsing ECA
“It was our sincere hope that the EU Commission would improve the 

Flight Time Limitations proposal, especially after the Parliament hearing on 
18 June, where it became clear that EASA ignored scientific evidence. We now 
learnt no improvements have been put forward and we are deeply unsatisfied 
with the final Commission proposal. The decision taken on Friday not only 
disregards once again the unanimous advice of  scientific experts but also 
ignores the negative vote of  the Dutch Parliament, the only EU Parliament, 
which had discussed this proposal in depth. On behalf  of  all European 
pilots, I’d like to remind decision-makers that this proposal is unsafe and the 
vote by the EASA Committee is disappointing. We trust that Members of  
the European Parliament will examine the proposal thoroughly and take the 
necessary measures to improve it and make it safe. If  this is not the case, the 
only other option is to reject the EU Commission proposal.”

http://eurocockpit.us4.list-manage.com/track/click?u=b21f6df962bb73af869712ec4&id=736970f4f1&e=6134b42747
http://eurocockpit.us4.list-manage.com/track/click?u=b21f6df962bb73af869712ec4&id=736970f4f1&e=6134b42747
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Gerviverktakaflugmenn voru að-
alumræðuefnið á fundi sem norrænu 
flugmannafélögin héldu í Osló nýverið.  
Þar voru mættir fulltrúar frá Dalpa í 
Danmörku, FPA í Finnlandi, SPF í 
Svíþjóð, FÍA og gestgjöfunum NF í 
Noregi.  Engar ályktanir eða ákvarðanir 
voru teknar á þessum fundi, en heil-
mikil skoðanaskipti um ýmis málefni 
og margs konar upplýsingar sem komu 
fram.  Fundurinn gerði hins vegar 
meðfylgjandi stuðningsyfirlýsingu 
fyrir flugmenn Ryanair sem berjast 
fyrir því sem ætti að teljast sjálfsögð 
réttindi, það er að stofna stéttarfélag 
til að stuðla að bættum réttindum 
og kjörum. Gríðarleg fjölmiðlaum-
fjöllun er og hefur verið um Ryanair 
í Skandinavíu síðustu vikurnar.  Þar 
eru í gangi dómsmál varðandi lögmæti 
þeirra samninga sem flugáhafnir vinna 
samkvæmt.  Áfangasigur hefur náðst í 
því að samkvæmt úrskurði á millidóms-
stigi í Noregi sem komst að þeirri 
niðurstöðu að lögsagan skuli vera í 
Noregi.  Þessu er Ryanair að áfrýja og 
baráttan heldur áfram .  Þá eru fjöl-
miðlar í Svíþjóð ekki sérlega hliðhollir 
Ryanair eftir að félagið höfðaði mál við 
a.m.k eitt blaðanna fyrir meinta ranga 
umfjöllun.  

NAS: 
NAS eða  Norwegian air shuttle 

er að stækka hratt og þar eru blikur 
á lofti í þessum málum.  Varafor-
maður stjórnar stéttarfélags flugmanna 
Norwegian kom á fundinn og gaf  
yfirlit yfir stöðuna.  Í dag starfa nærri 
700 flugmenn hjá Norwegian sem eru 
með kjarasamning við félagið beint, 
en þeir óttast að vera í minnihluta ef  
fram heldur sem horfir og hafi þar 
með takmarkað vægi til að ná fram 
betri kjörum.  Um 300 verktakaflug-
menn eru þegar í vinnu hjá félaginu 
og stefnir í að þeim fjölgi um líklega 
200 í haust.  Meginkrafa þessa hóps er 
að Norwegian flugvél = Norwegian 
pilot og verður forvitnilegt að sjá hvort 

það næst fram.  Eins og kunnugt ætlar 
Norwegian að fara út í að fljúga lengri 
leiðir eins og beint frá Skandinavíu til 
Bandaríkjanna.  Til að fara í kringum 
norsk lög hefur móðurfyrirtækið sett 
upp dótturfélag og nýtt flugrekstarar-
leyfi á Írlandi, til að komast hjá norskri 
vinnulöggjöf  og geta ráðið óhindrað 
áhafnir frá t.d. Asíu sem verktaka á afar 
bágum kjörum. 

Aðildarfélög og áhrif:
Töluverð umræða var um hvernig 

flugmannafélögin geti haft sem mest 
áhrif, hvert á sínu svæði m.a. hvað 
varðar aðkomu að lagasetningu og 
fleira.  Athyglisvert er að nú eru bæði 
NF og FPA sem eru regnhlífarsamtök 
nokkurra stéttarfélaga í Noregi og 
Finnlandi að skoða mögulega aðild 
að stærri samtökum launþega í sínu 
landi.  Eitthvað í líkingu við ASÍ á Ís-
landi.  Nefnd er að störfum fyrir NF 

og mun skila af  sér tillögum til stjórnar 
NF í desember n.k.  Ein rökin sem 
heyrast er að mögulega hafi þeir með 
slíkri aðild meiri aðgang að t.d. stjórn-
málamönnum og geti haft meira vægi í 
opinberri umræðu en að vera sér á báti.  
Það er eðlilegt að menn velti þessu fyrir 
sér hver á sínu svæði.   

Ýmsar leiðir voru ræddar á þessum 
fundi til að stéttarfélögin geti náð til 
sem flestra flugmanna – gerviverkaka 
og hinna.  Þar gæti t.a.m. „uppeldið“ 
hjá flugskólunum skipt miklu máli og 
ætti FÍA að standa nokkuð vel að vígi 
þar sem við erum með kjarasamning 
við skólana.   Norrænu flugmanna-
félögin ætla að halda áfram að hittast til 
að ræða sín mál og viðhalda og jafnvel 
efla enn frekar samstarf  sitt á Norður-
löndunum og líka á alþjóðlegum vett-
vengi innan IFALPA og ECA. 

-jbg

Nordic symposium í Osló 28.-29. ágúst:

Mannréttindi brotin á 
flugmönnum sem gert er að 
stunda gervi- verktöku

Nordic Pilot Unions support Ryanair pilots’ demands for 
their rights

Unions representing pilots from all five Nordic countries in a meeting 
on 29th August 2013 in Oslo are appalled as we learn from Ryanair Pilot 
Group how they are denied their basic human right of  freedom of  speech 
and affiliation. 

UN Declaration of  Human Rights states in article 23 paragraph 4 that 
”Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection 
of  his interests”.

The Nordic Pilot Unions support the rights of  Ryanair pilots to form a 
union and have fair representation through Ryanair Pilot Group. 

Nordic Pilot Unions encourage Ryanair to respect the basic rights of  
their workers.

Jack Netskar
Norsk Flygerforbund
+4790286768

Johannes Gudmundsson
Felag Islenzkra Atvinnuflugmanna
+3548993804

Sami Simonen
Finnish Pilots’ Association
+358400684818

Nilseric Dunér
Danish Air Line Pilots’ Association
duner@dpf.info

Gunnar Mandahl
Svensk Pilotförening
+46 706208338
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Frá Heilsu- og vinnuverndarnefnd:

Að horfast í augu við sjálfan sig
Jákvæður lífsstíll snýst ekki bara 

um að bæta árum við lífið heldur lífi 
við árin. Við viljum njóta dagsins í 
dag og stefna að því að láta okkur 
líða vel, andlega, líkamlega, félags-
lega og fjárhagslega á morgun. Það 
krefst þess að við tökum sjálf  ábyrgð 
á því hvernig lífsstíl við veljum okkur, 
stuðlum að því að láta okkur og þá 
sem eru í kringum okkur líða vel og 
gerum það sem við getum til að draga 
úr sjúkdómum morgundagsins. Það er 
til dæmis hægt að koma í veg fyrir um 
það bil einn þriðja allra krabbameina 
með heilbrigðum lífsstíl.

Þróun krabbameins tekur mis-
munandi langan tíma en oftast mörg 
ár og jafnvel áratugi. Það er því í dag 
sem krabbameinið er að þróast sem 
ef  til vill gefur einkenni eftir tíu ár 
með blæðingum frá ristli. Þó svo að 
krabbamein sé aðallega sjúkdómur 
hinna eldri þá er það frá unga aldri sem 
við eigum að stuðla að því að koma í 
veg fyrir að það nái að myndast. Það 
sleppur enginn því einn af  hverjum 
þremur greinist með krabbamein um 
ævina og hinir tengjast á einhvern hátt 
þeim sem greinast.

Hvað er heilbrigður lífsstíll. Það er 
meðal annars að líða vel í eigin skinni 
að vinna að því að vera sáttur við 
sjálfan sig og gjörðir sínar ef  til þess 
kæmi að við yrðum að kveðja þessa 
tilvist í dag. Að lifa heilbrigðum lífsstíl 
er vinna en það snýst um að hafa þá 
vinnu skemmtilega og auðvelda. 

Stunda hreyfingu sem veitir ánægju 
og jafnvel sameina hreyfingu og sam-
veru með vinum og vandamönnum. 
Ganga eða hlaupa í stórborg með 
áhöfninni, hjóla með fjölskyldunni 
eða spila golf  með vinunum og 
taka stigana í stað þess að bíða eftir 
lyftunni. Hreyfing hefur jákvæð áhrif  
á líkamsform, vöðvastyrk, andlega 
vellíðan, fólk nær sér fyrr eftir áföll, 
minnkar ótta og þunglyndi og eykur 
lífsgæði almennt. 

Forgangsraða hvíld og svefni fram 
yfir óþarfa vökur yfir sjónvarpi eða 
við tölvuna. Takmarka koffindrykki 
(kaffi, te, kóla- og orkudrykki) sér-
staklega klukkustundirnar fyrir svefn. 
Helmingunartími koffins er um fimm 
klukkustundir sem þýðir að fimm 
klukkustundum frá því að kaffið er 
drukkið er helmingur koffinins enn 
til staðar í líkamanum fimm klukku-
stundum seinna. 

Að setja sér markmið um eigin 
kjörþyngd, ná henni og vera sáttur 
með þá þyngd því ofþyngd stuðlar að 
ótal sjúkdómum. Líkaminn leitar í þá 
þyngd sem hann hefur verið í svo það 
getur tekið hann um tvö ár að stilla 
sig inn á nýja þyngd. Það kallar á ein-
beittan vilja um að halda nýrri þyngd. 
Ein leið til þess er að minnka matar-
skammta. Það tekur um 15 mínútur að 
fá mettunartilfinningu svo skammta 
sér hóflega einu sinni á diskinn og 
bíða og sjá hvort sá skammtur nægir 
ekki og muna að hafa góðan skammt 
af  grænmeti, ávöxtum, grófmeti og að 
drekka vel af  vatni. 

Veljum hvað við borðum og notum 
ekki líkamann sem ruslafötu. Maturinn 
sem er borðaður yfir daginn á að 
hjálpa líkamanum að endurnýja sig 
og gefa kraft. Sætmeti gefur ekkert 
vélarafl bara þyngir skrokkinn og getur 
stuðlað að sykursýki, veikum liðum, 
tannskemmdum og vanlíðan. 
Hugum að geymslu- og 
matreiðsluaðferðum 
og forðumst reykt, 
saltað, brennt og 
skemmdan mat. 

Njótum þess að 
neyta matar úr fersku 
h r á e f n i  o g 
minnkum 

neyslu á unnum matvörum. Tökum 
D-vítamín en það eflir ónæmiskerfið, 
ver gegn sýkingum, hefur áhrif  á flest 
líffærakerfi líkamans og hjálpar þeim að 
starfa eðlilega. Neytum omega 3 fitsýrur 
en talið er að þær meðal annars hafi góð 
áhrif  á ónæmiskerfið, geðheilsu og sjón 
og jákvæð áhrif  á ýmsa sjúkdóma.

Það er aldrei of  seint að hætta 
að reykja. Reykingar valda ekki bara 
lungnakrabbameini, reykingar er eins 
og að ryðverja ekki bílinn og keyra 
svo í saltbækli allan veturinn. Í munn-
tóbaki eru um það bil 2500 efni og 
eru að minnsta kosti 28 þeirra þekktir 
krabbameinsvaldar auk þess sem 
munntóbak eykur hættuna á að  deyja 
úr hjarta og æðasjúkdómum.

Um 80% karla og kvenna fá HPV- 
veirusmit um ævina en það getur 
valdið meðal annars kynfæravörtum. 
Að stunda heilbrigt og öruggt kynlíf  
getur komið í veg fyrir að smitast af  
kynsjúkdómum og að fá krabbamein.

Verjum augun fyrir ofmikilli birtu 
með réttum sólgleraugum. Verjum 
okkur fyrir of  mikilli sól og notum ekki 
sólarbekki til að forðast húðkrabbmein.

Hlustaðu á andlega og líkamlega 
líðan og gerðu eitthvað í því að bæta 
úr því sem þú heyrir og kannast ekki 
við eða ert ekki sátt/ur við.

Ragnheiður Alfreðsdóttir 
Hjúkrunarfærðingur MS
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„Þeir þykjast alltaf  vera á fullu 
með tilboð út um allt, en svo bara 
gerist ekki neitt“! Þetta er það sem 
stundum heyrist meðal flugmanna 
Icelandair í garð þeirra sem vinna hjá 
Loftleiðum. Staðreyndin er samt sú að 
velta Loftleiða er mjög mikil miðað 
við starfsmannafjölda og félagið skilar 
mikilvægum tekjum og hagnaði til 
samstæðunnar. Starfsmenn Loftleiða 
eru 11 talsins. Loftleiðir er systur-
fyrirtæki Icelandair og hefur gengið í 
gegnum miklar breytingar og sviptingar 
á sínum markaði frá því að fyrirtækið 
tók fyrst til starfa fyrir rúmum áratug 
síðan. Núna er félagið með 10 vélar á 
sínum snærum. 8 vélar eru í svokall-
aðri AM (aircraft and Maintenance) 
leigu og tvær vélar eru blautleigðar 
með áhöfnum (ACMI=aircraft, crew 
maintenance and Incurance). Í ACMI 
er um að ræða eina B757 hjá Air 
Nuigini í Papúa-Nýju Gíneu og eina 
B767 hjá Santa Barbara Airlines í 
Venezuela. Núverandi samningur við 
Santa Barbara rennur út í lok desember, 
en engu að síður eru góðar vonir til 
að það samstarf  haldi áfram. B757 
sem er í blautleigu í Papúa er nú á leið 
aftur heim til Íslands en Air Niugini er 
komin aftur með sína vél úr viðhaldi. 

„Það er takmarkað hverju við 
getum sinnt á heilsársgrundvelli, þar 
sem áætlunarflugið er vaxandi í sam-
stæðunni og mikil mannskapsþörf  sem 
fylgir því. Þess vegna er ánægjulegt 
að þrátt fyrir umfangsmestu áætlun í 

sögu Icelandair höfum við samt náð að 
manna þessi tvö leiguverkefni,“ segir 
Guðni Hreinsson framkvæmdastjóri 
Loftleiða. „Við sjáum fyrir okkur að 
geta mögulega verið með allt að tvær 
vélar í blautleigu yfir allt árið eins og 
staðan er núna. En auðvitað er þetta 
mjög fljótt að breytast allt saman eins 
og við höfum séð í gegnum tíðina 
síðustu árin. Ég held að allir sjái í dag 
að vöxturinn í leigufluginu erlendis var 
of  mikill á árunum 2006 og 2007 og 
tók langan tíma að vinda ofan af  því. 
ACMI markaðurinn nánast hvarf  eftir 
2008 en á sama tíma hefur okkur þó 
tekist að viðhalda jöfnum og arðbærum 
vexti hjá Loftleiðum og á sama tíma 
hefur áætlunarflugið verið að vaxa 
hratt síðustu árin þannig að það má 
segja að sveigjanleiki grúppunnar hafi 
sannað sig.“ 

Bæta við B737 vélum í AM leigu:
Það er engin tilviljun að Loftleiðir 

eru þar sem þeir eru. Það hefur verið 
stefna fyrirtækisins að bjóða þjónustu 
sína á það sem kallað hefur verið „lítt 
þróuð flugrekstrarsvæði“; og það 
hefur virkað ágætlega samanber verk-
efni t.d. í Venezuela, Síberíu og Papúa 

Nýju-Gíneu. Samstarfið við Santa 
Barbara Airlines í Venezuela hófst 
fyrir mörgum árum og átti upphaflega 
aðeins að vera verkefni til aðeins 3 
mánaða. AM leiga á B757 vélum til 
Rússlands hefur gengið vel og verk-
efni fyrir Air Niugini hafa aukist hratt 
á síðustu árum. „Þetta er módel sem 
við erum komnir með góða reynslu 
af  við vonumst til að samstarf  við 
núverandi viðskipti haldi áfram, þótt 
það verði ekki endilega með B757, en 
við erum um þessar mundir að taka við 
B737-800 vél númer tvö og áætlum að 
bæta við fyrstu B737-700 vélinni innan 
eins til tveggja mánaða. „ITS hefur 
séð um allt viðhald þessara véla, en að 
öðru leyti hafa viðskiptavinir okkar séð 
alfarið um reksturinn, mönnun áhafna 
og tryggingar. Með þessu náum við 
jafnframt að lækka töluvert viðhalds-
kostnað grúppunnar enda hefur ITS í 
kjölfarið náð samningum við fleiri fé-
lög í Rússlandi svo eitthvað sér nefnt.“

Heimsferðum fjölgar:
Loftleiðir hafa ennfremur samið um 

tvær svokallaðar heimsferðir með VIP-
farþega sem farnar verða í október og 
nóvember n.k. og Guðni segir að þessi 
markaður sé að vaxa aftur. „Þessar 
ferðir lögðust algjörlega af  eftir hrunið 
2008, en hafa verið að koma inn aftur 
núna og virðast vera að aukast smátt 
saman. Við erum í samstarf  við öflug 
fyrirtæki á þessum markaði og bindum 
vonir við að það skili okkur fleiri verk-
efnum í framtíðinni. Mögulega gætum 
við séð að ein B757 yrði eingöngu í 
svona verkefnum allt árið um kring ef  
fram heldur sem horfir. Þarna höfum 
við náð að byggja góð viðskiptatengsl 
og njótum þess að hafa úr frábæru 
starfsfólki að velja innan grúppunnar 
á öllum sviðum.“

Stjórn Loftleiða skipa í dag þeir 
Björgólfur Jóhannsson forstjóri Ice-
landair Group, Bogi Nils Bogason fjár-
málastjóri grúppunnar og Guðmundur 
Pálsson framkvæmdastjóri í Icelandair 
Group. 

-jbg

Loftleiðir eru með 10 vélar í rekstri:

Tvær af 8 vélum leigðar með 
flugáhöfnum Icelandair

Guðni Hreinsson, 
framkvæmdastjóri Loftleiða.
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Nefnd um Sparisjóð flugmanna sem 
stjórn FÍA setti á laggirnar s.l. vetur, í 
þeim tilgangi að kanna grundvöll fyrir 
stofnun Sparisjóðs flugmanna, hefur 
nú lokið störfum. Nefndin kannaði 
möguleika á stofnun nýs sjóðs og einnig 
möguleikann á kaupum á Sparisjóði sem 
þegar er til. Þá var gerð skoðanakönnun 
meðal félagsmanna um hvort stofnfé 

næðist fyrir stofnun sjóðs og var niður-
staða þeirrar könnunar jákvæð. 

Niðurstaða nefndarinnar er hins 
vegar sú að ekki sé grundvöllur fyrir að 
FÍA fari í stofnun sparisjóðs. Samkvæmt 
þeim forsendum sem notaðar voru til 
grundvallar rekstraráætlun fyrir stofnun 
og rekstri SPF er stærðarhagkvæmnin 
ekki nægjanleg til að réttlæta að halda 

áfram með verkefnið. Notað var tilbúið 
rekstrarlíkan fyrir fjármálastofnanir og 
markaðstölur fyrir rekstrarkostnað. 
Með því að byrja með mjög lítilli 
rekstrareiningu og nýta húsnæði FÍA 
í Hlíðasmáranum undir starfsemina, 
þá varð niðurstaðan samt sú að ekki 
væri rekstrarforsenda fyrir sjóðnum. 
Nefndin hefur því lokið störfum.

Ekki grundvöllur fyrir  
Sparisjóði flugmanna

Samninga tækni - 
námskeið IFALPA

Alþjóðasamband flugmannafélaga, 
IFALPA, heldur námskeið í samninga-
tækni nú í nóvember. Námskeiðið verð-
ur haldið í Amsterdam og sendir FÍA 
5-10 fulltrúa á það námskeið. Kennt 
er í þrjá daga og er síðasti dagurinn 
samningaæfing þar sem skipt er í hópa 
og hóparnir fá verkefni þar sem þeir 

semja við hvern annan með ákveðnum 
fyrirframgefnum forsendum, farið 
er svo yfir árangur samninganna hjá 
hverjum hópi fyrir sig.

FÍA hefur sent fulltrúa á þessi nám-
skeið IFALPA með reglubundnum 
hætti síðustu áratugina og verið gerður 
góður rómur af  námskeiðunum.

FÍA appið
Nýtt app í þróun, gagnaöflun fyrir FÍA

Undanfarna mánuði hefur verið í 
þróun hugbúnaður fyrir snjallsíma, 
svokallað app, fyrir FÍA. Megintil-
gangur verkefnisins er að búa til þægi-
lega og hvetjandi leið til gagnaöflunar 
fyrir samstarfsnefndir FÍA. Nú þegar 
flugmannahóparnir stækka ört verða 
boðleiðir oft lengri og erfiðari til að 
koma upplýsingum til nefndarmanna 
um það sem út af  ber í daglegu starfi 
og einstaka tilkynningar og/eða kvart-
anir endurspegla ekki endilega hvernig 
hlutirnir ganga fyrir sig frá degi til dags.

Þegar appið fer í notkun skapast 
grundvöllur til gagnaöflunar fyrir 
nefndirnar en það byggist að sjálf-

sögðu á því að félagsmenn noti appið 
og tilkynni frávik, eins og til dæmis 
bið eftir hótelherbergi, óviðunandi 
herbergi, einhver frávik í akstri til og 
frá hóteli og annað sem upp kemur 
og gott getur verið að eiga tölfræði 
um. Það getur að sjálfsögðu alltaf  
komið upp einstaka sinnum einhver 
slík frávik en gott er að sjá ef  eitthvað 
er að gerast óeðlilega oft og grípa þá 
til viðkomandi ráðstafana. 

Í appinu verður einnig hægt að 
lesa fundargerðir og fá upplýsingar 
um akstur og hótelmál á öllum helstu 
áfangastöðum félagsmanna, þ.e. þá hluti 
sem viðkomandi samstarfsnefnd kýs að 
setja í appið. Þá verða upplýsingar um 
neyðarviðbrögð og fundarboð í appinu. 
Símaskrá allra félagsmanna verður í 
appinu og getur hver fyrir sig uppfært 
sínar upplýsingar og breytist það þá í 
miðlægum grunni fyrir alla.

Appið er að fara í frumprófanir 
á iPhone um þessar mundir og er 
útgáfa 1.0 væntanleg í lok október. Ef  
móttökur verða góðar verður ráðist í 
forritun fyrir Android í kjölfarið.
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Undanfarna mánuði hefur staðið 
yfir vinna á vegum Heilsu- og vinnu-
verndarnefndar FÍA annars vegar 
ásamt Öryggisnefndar FÍA varðandi 
lausnir í heyrnartólamálum hjá Ice-
landair.

Haldnir hafa verið nokkrir sam-
eiginlegir fundir nefndanna og höfum 
við notið aðstoðar m.a. Einars Einars-
sonar, heyrnarfræðings og Sigurðar 
Ásgeirssonar, verkfræðings hjá ITS. 
Tekin voru til skoðunar nokkur há-
gæðaheyrnartól sem eru TSO sam-
þykkt, þar á meðal: Bose A20, nokkrar 
tegundir af  Sennheiser heyrnartólum, 
Phonak FreeCom 7000 og Clarity Aloft 
til þess að nefna nokkur.

Snemma í sumar var síðan haldinn 
fundur með flugrekstrarstjóra Ice-
landair og þar var ákveðið að taka til 
prófunar nokkur heyrnartól m.a. til að 

sjá hvernig þau vinna saman. Icelandair 
mun sjá um prófanir sem munu hefjast 
fljótlega.

Það er von okkar í nefndunum að 
niðurstaðan úr þessari vinnu leiði af  

sér að í boði verði 3-4 tegundir af  
hágæðaheyrnartólum.

Geirþrúður Alfreðsdóttir 
Björn Ásbjörnsson 

Steinþór Páll Ólafsson

Frá Heilsu- og vinnuverndarnefnd:

Staðan í heyrnartólamálum  
hjá Icelandair

Síðastliðið vor var tekið í notkun 
nýtt bókunar og umsýslukerfi frá AP 
media fyrir orlofshúsin okkar.  Nýja 
kerfið tekur á heildarlausn orlofsmála 
og er tilgangurinn að þessi breyting skili 
sér í aukinni skilvirkni og einföldun á 
utanumhaldi.  Einnig er fólgin fjár-
hagslegur ávinningur til lengri tíma 
litið.  Eðlilega tók smá tíma fyrir okkur 
að aðlaga, slípa og samhæfa okkur að 
nýju tölvukerfi og þökkum við félags-
mönnum skilninginn á því.

Við hvetjum félagsmenn FÍA til að 
kynna sér vefinn og þar er m.a. að finna 
nýjan afsláttar flipa sem veitir  afslátt 
frá yfir 50 fyrirtækjum.

Vetrarúthlutun
Vetrarorlofs opnun er með hefð-

bundnu sniði þ.e. fyrstur bókar fyrstur 
fær.  Hækkun er á sólarhringsleigu 
í kr.3000-. helgarleiga verður áfram 
kr.20.000- en ef  heil vika er leigð er 
verðið kr.30.000-

Núna verður tekið upp afbókunar-

gjald en það má kynna sér frekar á 
www.orlof.is/fia undir flipanum upp-
lýsingar / reglur.

Umgengni
Umgengni húsanna er oftast nær 

frekar góð.  Þó skal það haft í huga 
að skítastuðull félagsmanna er mis-

munandi en ef  við temjum okkur 
kinnroðalausan frágang þá er minna 
að kvarta undan.  

Að endingu viljum við minna á að 
skilja alltaf  eftir a.m.k. einn fullan gas-
kút við brottför úr húsi og ef  keyptur 
er nýr gaskútur þá fæst hann endur-
greiddur með kvittun á skrifstofu FÍA.

Frá orlofsnefnd

Vetrarúthlutun orlofshúsa

http://www.orlof.is/fia
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FÍA hefur nú gert mjög hagkvæmt 
samkomulag við Fjárfestingamiðlun 
Íslands (FMI) um líf- og skírteinis-
tryggingar fyrir þá sem gerast meðlimir 
í FÍA í gegnum einstaklingsaðild. Með 
því eru bundnar vonir til þess að ná 
til þeirra flugmanna Íslands sem ekki 
njóta verndar í gegnum kjarasamninga 
og/eða fljúga sem verktakar hjá 
innlendum sem erlendum félögum. 
Ávinningur þeirra sem skrá sig í ein-
staklingsaðild er því orðinn verulegur 
auk þess sem þeir aðilar njóta aðstoðar 
ef  eitthvað bregður út af  í starfi, sem 
erfitt er að meta til fjár. Markmið FÍA 
með þessu er að ná til þessa hóps 
og jafna aðstöðu allra í faginu, en 
Evrópusamband flugmannafélaga, 
ECA, hefur nú sett þessa stefnu um 
alla Evrópu. Á Evrópuvísu má reikna 
með að ríflega 100 þúsund flugmenn 
séu utan kjarasamninga.

NF í Noregi hefur boðið upp á 
samskonar aðild um árabil og eru nú um 
25% félagsmanna þeirra í slíkri aðild. 

Sú þjónusta sem er í boði fyrir flug-
menn er af  tvennum toga: 

Einstaklingsaðild 
atvinnuflugmanna:

• Aðgangur að hagkvæmari trygg-
ingum

• Lögfræðiráðgjöf  á skrifstofu FÍA
• Aðgangur að neyðarkerfi og neyð-

arnúmeri FÍA
• Fréttir og fróðleikur og aðgangur 

að innri vef  FÍA

Einstaklingsaðild 
atvinnuflugnema:

• Aðgangur að hagkvæmari trygg-
ingum

• Lögfræðiráðgjöf  á skrifstofu FÍA
• Námskeið og kynningar á vegum 

FÍA
• Fréttir og fróðleikur og aðgangur 

að innri vef  FÍA

Þjónusta við þessa hópa er veitt 
gegn árgjaldi er hægt að fá nánari upp-
lýsingar um málið á skrifstofu félags-
ins. Jafnframt er hægt að skrá sig á vef  
FÍA undir liðnum “Einstaklingsaðild” 
á forsíðu hægra megin.

Átak til að ná til verktakaflugmanna

Einstaklingsaðild og tryggingar

Þegar þetta er ritað er 
FÍA að hleypa úr stokk-
unum umfangsmiklum 
tryggingarpakka sem er sérsniðinn að 
þörfum flugmanna. Sér í lagi þeirra 
sem ekki eru með skírteinistryggingu 
gegnum atvinnurekanda sinn.

Eins og alþekkt er þá er erfitt að 
vera tryggður eins og best verður á 
kosið, án þess að það taki verulega 
í pyngjuna. Vegna þessa hefur FÍA 
leitað leiða að ná betri kjörum á 
tryggingum fyrir félagsmenn sína og 
verið að smíða lausn í samvinnu við 
Fjárfestingamiðlun Íslands (FMI), 
eina elstu tryggingarmiðlun lands-
ins. Útkoman er lausn sem tekur á 
flestu sem „freelance“ flugmenn 
þurfa. Pakkinn samanstendur af  
vönduðustu tryggingum sem völ er 
á. Vörur frá Hiscox og tryggingar 
gegnum Lloyds of  London bera uppi 
þungan af  þessum pakka

 
 „FÍA pakkinn“ svokallaði, 

samanstendur úr 
þremur grunntryggingum. 

1. Skírteinistryggingu
2. Líftryggingu
3. Dagpeningagreiðslur við veikindi 

eða slys
 
Í stöðluðum FÍA pakka er skírt-

einistryggingin 30.0 m Ikr og lÍf-
tryggingin 20 milljónir . Dagpeningar 
eru 125.000 Ikr sem eru greiddar 
vikulega og getur bótatíminn verið í 

allt að 2 ár. Biðtími eftir 
dagpeningum er ekki 
nema 2 vikur. Sjá má á 

þessu að grunnþörf  flestra sjálfstætt 
starfandi flugmanna er vel mætt með 
þessari lausn

Hér er eitt algengt verðdæmi, svo 
lesendur skilji betur hvað hangir á 
spýtunni. Iðgjöldin eiga við staðlaðan 
og óbreyttan „FÍA pakka“ eins og 
lýst er að ofan.

FÍA iðgjald fyrir 30 ára flugmann; 
220.000 Ikr á ári (almennt verð með 
afslætti; 327.000)

 
FÍA pakkinn stendur einungis FÍA 

aðilum til boða. Það sést í hendingu, 
að félagsgjaldið borgar sig upp frá 
fyrsta degi. Einnig má nefna að 
FÍA býður upp á greiðsludreifingu 
iðgjaldanna, en skírteinistryggingar 
hefur almennt þurft að staðgreiða. 
Fjárfestingamiðlun Íslands sér um 
öll mál varðandi þessar tryggingar 
fyrir FÍA aðila og eru reiðubúnir að 
breyta og sníða pakkann að þörfum 
hvers og eins.

Aðalráðgjafi FÍA pakkans er 
Davíð Jónsson sem hefur til margra 
ára útvegað skírteinistryggingar í 
gegnum Hiscox. Helst er að ná í 
Davíð á tölvupósti; david@fmi.is og 
hringja í gsm 820-2142. 

Skrifstofa Fjárfestingamiðlunar 
Íslands ehf. er til húsa að Síðumúla 
35 í Reykjavík.

Tilkynning frá Fjárfestingamiðlun Íslands varðandi „FÍA pakkann“

FMÍ

Þekkir þú flugmann sem er í vinnu 
en ekki með kjarasamning?

Hvetjum alla til að láta vita af þessum hagkvæma kosti og fáum 
alla í lið með FÍA, það er okkar hagur !

www.fia.is
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