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Kollektivavtal för ARN SVERIGE 

Innehåller bilagor A, B, C, D och “Huvudregel”. 

Kundanpassning av kollektivavtal vid uthyrning av kabinpersonal till 

Norwegian Air Resources (NAR) Norwegian Short Haul

 

                  

• Detta kollektivavtal är signerad och godkänt av centrala parter 
Unionen, OSM Aviation Sweden och Bemanningsföretagen & Tjänsteföretagen  
22 Juni 2017 

• Det som inte finns reglerat i denna kundanpassning finns reglerat i det centrala  
avtalet Almega Tjänsteföretagen (259), socialförsäkringsbalken,  
Transportstyrelsen samt EASA Basic Regulations 216 / 2008. 
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Bilaga A  

Bestämmelser om fritid, flygning och tjänstgöringsprogram  
  

MOM 1 Slingkommitté (pairings) 

Kunden (Norwegian i det här fallet) bestämmer tjänstgöringsprogram (slingor) efter samråd i en så 

kallad slingkommitté. I kommittén ska ingå två representanter för företaget och en representant för 

den lokala fackliga organisationen för varje bas (dock lägst två). Som ordförande fungerar representant 

från företaget. En jämn och rättvis schemaläggning ska eftersträvas. Som underlag för kommitténs 

arbete ska denna bilaga användas.  

  

  

MOM 2 Tjänstgöringsprogram  

a) Tjänstgöringsprogram ska omfatta minst 4 veckor och finnas tillgänglig på mail och portal senast 

14 dagar innan det börjar gälla.  

  

Inför planering av ledighet och tjänstgöring på Jul- Nyår- Påsk- och midsommarhelgerna ska en 

genomgång av fördelning ske med facklig organisation. CC ska ges möjlighet att lämna önskemål 

(s.k request).  

  

b) Ändring i utgivet tjänstgöringsprogram ska meddelas den anställde senast 36 timmar före 

tjänstgöringsperiods början. Med ändring menas ändring av tjänstefri tid på hemmabas med mer 

än två timmar. (Under aktiv tjänstgöring kan på grund av oförutsedda händelser ändring ske med 

kortare varsel).  

  

c) Ändring av utlagda fridagar kan endast ske efter godkännande av berörd CC.  

  

d) För att tillgodose åtta timmars sängvila på hemmabas ska tiden mellan check ut och check in vara 

12 timmar.  

  

e) Den planerade tjänstgöringstiden för kabinanställda ska inte överstiga 50 timmar per löpande 

sjudygnsperiod. Vid planering ska 50% av standbytiden räknas in.  

  

Utkallelse vid standby och omdisponering ingår inte i den planerade tjänstgöringstiden.  

  

För det fall tjänstgöringen överskrider 47,5 timmar per löpande sjudygnsperiod utgår 

övertidsersättning enligt MOM 5a. Detta gäller ej vid byte av arbetspass eller arbete på ledig dag.  

  

f) Dubbla incheck samma dygn får ej planeras.  
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MOM 3 Beräkning av tjänstgöringstid  

 

Tjänstgöringstid (duty time) får planeras till högst 14 timmar inkl. passiv tjänstgöring.  Detta innebär 

att företaget får planera 14 timmar på schema. När det blir förseningar är man skyldig att fullfölja 

sin flygning dock som längst till 15 timmar inkl. passiv tjänstgöring. Vid commanders discretion 

enligt myndighetsbestämmelser är man skyldig att fullfölja sin flygning utöver 15 timmar om det 

inträffar akuta händelser som inte kunnat förutses när tjänstgöringen påbörjades.   

 

 

Som tjänstgöringstid räknas:  

a) Check-in fastställd av företaget efter samråd i slingkommittén. Tiden från fastställd check-in på 

hemmabas 60 min (På övriga utebaser följer vi respektive bas-checkintider) till 20 minuter efter 

”on block”. Detta förutsätter att företaget icke föreskriver speciell tjänstgöring efter flygning.  

  

Vid avvikelse från tidtabell räknas verklig tid.  

 

b) Om uppehåll mellan landning och efterföljande start överstiger fem timmar erbjuds dagrum. 

Uppehåll mellan landning och efterföljande start (block-to-block) som är kortare än fem timmar 

samt längre uppehåll om möjlighet till sängvila ej finns och vid uppehåll som är längre än fem 

timmar och där möjlighet till sängvila finns, räknas tjänstgöringstid enligt 

myndighetsbestämmelser.  

  

c) Vid passiv överföring med flyg till och från stationeringsorten i samband med beordrad 

tjänstgöring beräknas tjänstgöringstiden, om inte annat överenskommes med lokal facklig 

organisation, enligt följande:  

  

* 60 min check in på hemmabas  

* 20 min check ut från utrikes  

* 20 min check ut från inrikes  

Med passiv överföring med andra transportmedel än flyg beräknas tjänstgöringstiden från 

fastställd inställelsetidpunkt.  

  

d) Vid marktjänst samt kurser räknas tiden från inställelse till tjänstgöringstidens slut om inte annat 

överenskommes med lokal facklig organisation.  

  

e) Vid standby hemma eller på hotell räknas alltid ½ av tjänstgöringstiden. Vid APS räknas 

standbytiden helt som tjänstgöringstid.  

  

f) Semester-, vård av barn-, sjuk-, tjänstledighets- och kompensationsdag värderas som 7,6 timmars 

tjänstgöring.   

Vid Standby-tjänstgöring dras ¼ av 7,6 timmar.  

  

Anmärkning  

Vid arbetstider då ett arbetspass sträcker sig utöver två dygn inleds sjuklöne-perioden alltid den 

första kalenderdagen då CC är sjukfrånvarande under passet. Karensdag liksom ersättningsdag 

beräknas dock utifrån arbetspassen även om ett arbetspass omfattar delar av två dygn.  

  

g) Disponibel tjänstgöringstid likställs med tjänstgöring vid tillämpning av detta moment.  
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MOM 4 Fritid (ledig tid, ledig tid fri från tjänstgöring) 

 

a) Tjänstgöringen får ej planeras före 05:00 efter fridag eller senare än 23:59 före fridag, om inte 

annat överenskommes med enskild CC.  

(Begränsningen gäller även annan ledig dag som tjänstledighet, semester och kompensationsdag.)  

  

Utcheck före helgledigt skall ej planeras efter kl 18.00  

Incheck efter helgledigt skall ej planeras före kl 05.00  

  

De lokala parterna äger efter förhandling träffa överenskommelse som innebär att om CC 

accepterar check-in respektive check-ut en timme tidigare/senare utges övertidsersättning för 

faktisk påbörjad tjänstgöringstimme enligt MOM 5a. Om sådan överenskommelse träffas ska man 

även reglera formerna för detta.  

  

b) Vid minst ett tillfälle per månad ska CC planeras till en helgledighet ”WDO” som alltid ska omfatta 

tre lediga dagar, (fredag-söndag, lördag-måndag). WDO som schemaläggs över månadsskifte 

räknas till den månaden vari den startar.  

En jämn och rättvis planering av WDO ska eftersträvas.  

  

Under en kalendermånad ska CC erhålla minst 9 fridagar. (Vid aktiv tjänst på 100% minst 12, på 

75% minst 17 och på 50% minst 21 fridagar). Dessa ska läggas ut med minst två sammanhängande 

dagar om inte annat överenskommes med facklig organisation.  

  

Anmärkning  

Arbetstagaren har inte rätt att gå ner i tjänstgöringsgrad utöver de rättigheter till tjänstledighet 

som gäller enligt lag.  

  

Trettondagen, 1a Maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Annandag Påsk och Nationaldagen räknas ej till 

helgdagar. Infaller övriga storhelger under vardagar kan detta räknas till en ”WDO”.  

  

c) All fritid ska utläggas på stationeringsorten om ej annat överenskommes med lokal facklig 

organisation. Anställd CC ska ej schemaläggas längre tid än fem kalenderdygn i följd om annat ej 

överenskommes med lokal facklig organisation.  

Efter fem (5) tjänstgöringsdagar skall minst tre (3) dagars ledighet eftersträvas.  

  

d) Om inte annat överenskommes lokalt eller med enskild CC skall:  

Om två efterföljande tjänstgöringspass, d v s utan mellanliggande ledig dag, överskrider 24 

timmar i avvecklingen ska dessa efterföljas av en vilodag. Vilodagen ska omfatta minst 24 timmar 

på hemmabas. Sker detta under pågående slinga fullföljer CC slingan mot att första arbetsdagen i 

nästkommande arbetsperiod schemaläggs som ledig dag för återhämtning.  

(Vilodagen börjar 00:00 och slutar 23:59)  
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MOM 5 Övertidskompensation m m  

a) Tjänstgöring utöver 38 timmar i genomsnitt per fyraveckorsperiod/kalendermånad  

    (Dvs. 28 dagar = 152h, 29 dagar=159,6h, 30 dagar=167,2h, 31 dagar=174,8h)  

     kompenseras per påbörjad tjänstgöringstimme med  

  

månadslönen  

                 75  

  

Efter överenskommelse kan kompensation istället utgå i form av ledig tid med två timmar per 

övertidstimme.  

  

b) Om CC accepterar att tjänstgöra på schemalagd ledig dag, erhålls kompensation enligt punkt A 

ovan. Dock ska vid sådant tjänstgöringstillfälle ersättning utgå för minst tre timmar. Detta gäller 

dock inte om överenskommelsen träffas enligt Mom 4A andra stycket.  

  

Anmärkning  

Ersättning enligt punkt a och b ska inte utgå samtidigt.  

  

c) Maximalt antal kompensationstimmar som får finnas på ”kompbank” är högst 50 timmar vid varje 

årsskifte. Den anställda har rätt att ta ut ”komptiden” antigen som kontant ersättning eller, efter 

överenskommelse med företaget, som ledighet. Om kompensationsdag utläggs räknas den som 

7,6 timmars kompensationsledighet.  

  

d) Storhelgstillägg  

Vid tjänstgöring på Nyårsafton, Nyårsdagen, julafton, Juldagen, Annandag jul, Påskafton, 

Påskdagen, Midsommarafton, Midsommardagen ska CC kompenseras per sådan tjänstgörings  

dag med:  

1262 kronor fr o m 1 maj 2017, 1285 kronor fr o m 1 maj 2018 och 1314 kr fr o m 1 maj 2019.  

  

Vid standby på hemmabas med:  

630kr fr o m 1 maj 2017, 641 kr fr o m 1 maj 2018 och 656 kr fr o m 1 maj 2019.  

  

Vid standby samt blankdag (ej schemalagd arbetsdag) på utebas med:  

1262kr fr o m 1 maj 2017, 1285 kr fr o m 1 maj 2018 och 1314 kr fr o m 1 maj 2019.  

  

e) CC som tjänstgör efter 23:59 mot fridag, kompenseras enligt MOM 5 b samt med en fridag åter,                                                                         

som ska schemaläggas senast nästföljande schemaperiod.  

  

  

MOM 6 Tillfällig omstationering  

a) Stationeringens längd  

Om ej annat överenskommes vid varje särskilt tillfälle ska tillfällig omstationering begränsas till 60 

dagar.   

  

b) Fritid, vila, bostad och resor enligt lokal överenskommelse.  

  

c) Bestämmelser om fritid: Ej erhållen fritid enligt MOM 5 ovan, må uttagas sammanhängande direkt 

efter stationeringens upphörande på ordinarie stationeringsort om inte annat överenskommes 

med lokal facklig organisation.  
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MOM 7 Reservtjänst (Standby)  

  

a) Anställd som schemaläggs till standby ska vara anträffbar och beredd att inställa sig till 

tjänstgöring efter utkallelse inom 90 minuter om inte annat överenskommes med lokal facklig 

organisation.  

  

b) Standby schemaläggs sammanhängande och maximalt 10 timmar per dygn. Maximalt fem 

stycken 10-timmars reservtjänst utläggs i följd.  

  

  

MOM 8 Disponibel tjänstgöring (DT)  

  

Med disponibel tjänstgöring (DT) förstås i arbetsperiod icke utnyttjad tjänstgöringstid som i 

tjänstgöringsprogram markeras med beteckningen DT. Vid utläggning av DT skall de begränsningar 

som anges i Mom 3 iakttas.  

  

DT ska användas enligt följande förutsättningar, dock endast vid schemaändring på grund av 

försening eller annat oförutsett. DT kan då endast läggs ut som längst till ordinarie (borttagen) 

schemalagd checkut-tid.  

  

1. Har DT inlagts i tjänstgöringsprogrammet omedelbart före tjänstgöringens början, får CC inte 

beordras att tjänstgöra tidigare än DTs början. Har DT inlagts i tjänstgöringsprogrammet 

omedelbart efter tjänstgöringens slut, får CC inte beordras att tjänstgöra längre än till DTs slut.  

  

2. För att DT skall kunna utnyttjas i tjänstgöring som medför övernattning på utestation, krävs att 

detta markeras i tjänstgöringsprogrammet med särskild beteckning – DTÖ.  

  

3. Besked om tjänstgöring skall meddelas senast vid utcheckning eller reservtidens utgång före DTs 

början.  

  

4. Är hel arbetsdag angiven som DT skall samma regler gälla som för reservtjänst enligt Mom 7, 

dock med begränsningen att tjänstgöring inte får planeras längre än till DTs slut.  

  

5. Om såväl tjänstgöring som DT inläggs i tjänstgöringsprogrammet för viss dag, skall de planeras 

som en sammanhängande period.  

  

  

MOM 9 Hotell  

 

Vid övernattning eller uppehåll där sängvila erfordras, ombesörjer företaget hotellrum, motsvarande 

god skandinavisk standard, där sådan finns att tillgå.  

Val eller byte av hotell ska ske efter samråd med lokal facklig organisation.  

Alla besättningsmedlemmar i samma besättning ska planeras på samma hotell. 

 (Med företaget i det här stycket syftas till Norwegian)  
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MOM 10 Måltider  

Efter fem (5) timmars tjänstgöring har CC rätt till måltidsuppehåll.  

Måltiduppehåll kan vara förlagt i luften eller på marken ombord i flygplan. Sccm eller CC1 tillser att 

alla ccm ombord får möjlighet att äta.  

Vid flygtjänst där tiden överstiger fem timmar från check-in till sista block-on ingår varm mat till CC.  

  

MOM 11 Airport standby (APS) 

  

a) APS kan planeras eller användas maximalt 2 gånger per schemaperiod och CC.  

  

b) APS får uppgå till maximalt 4h per tillfälle.  

  

c) Om utkall ej sker under APS är CC berättigad ersättning (Se bilaga B löner).  

  

d) Vid utkall får CC planeras till att tjänstgöra max 1 övernattning om efterföljande dag är standby.  

  

MOM 12 Charter och AD-hoc  

Planeras CC att flyga charter bör check-in tiden förlängas med minst 15 minuter. Städ innan, på turn-

around samt hemkomst ombesörjes av företaget. Ett tillägg för hantering av ”prepack” utgår på 

flygningar där CC hanterar detta.  

  

  

MOM 12 Kabinunderhåll  

CC ska utföra städ ombord på alla flygningar under 4 timmar, dock EJ charterflygningar. Detta 

inkluderar att plocka synligt skräp från stolar, stolsfickor och golv samt tömma alla waistar ombord. 

För detta utgår ett kabinunderhållstillägg.  

  

  

MOM 13 Övrigt  

Kabinpersonal är skyldiga att följa kundens anvisningar vad avser uniform, manualer, policys och 

arbetsrutiner.  
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Bilaga B  

Löner och tillägg  
  

Steg nr  1 maj 2017 1 maj 2018 1 maj 2019 

1)  Ingångslön   19 148 19 493 19 941 

 

2) 1 års erfarenhet   20 271 20 636 21 111 

3) 2 års erfarenhet   21 812 22 205 22 715 

4) 3 års erfarenhet   

 

24 134 24 568 25 133 

5) 4 års erfarenhet   

 

24 374 24 813 25 383 

6) 5 års erfarenhet   24 662 25 106 25 683 

7) 6 års erfarenhet   24 921 25 370 

 

25 953 

  

Säsongsanställda flyttas upp i steg efter tre säsonger om vardera säsong uppgår till minst 4 månader.    

  

Anmärkning  

Vid nyanställning tillgodoräknas maximalt ett års yrkeserfarenhet. Vid särskilda skäl och efter lokal 

överläggning äger dock företaget rätt att ge nyanställd CC rätt att tillgodoräkna sig ytterligare 

yrkeserfarenhet.  

  

Timlöner exklusive Semesterersättning  

Lön utgår enligt ovanstående lönestege dividerat med 150.  

  

Tjänstetillägg   

  1 maj 2017 1 maj 2018 1 maj 2019 

Sccm tillägg per månad   

  

4 418 4 498 

 

4 601 

CC1 tillägg per timma +1,5 timma  108 110 112 

 

Instruktörstillägg  

Fast per månad  

Per instruktörsdag  

 

1 262 

630 

 

1 285 

641 

 

1 314 

656 

 

Supervisortillägg  

Fast per månad  

  

 

1 262 

 

1 285 

 

 

1 314 

 

Basansvarstillägg/mån  5 048 5 139 5 257 
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HUVUDREGEL: Produktionstillägg 
• Detta gäller för CC som har signerat förlikningen “November-överenskommelsen”, enligt det  

särskilda godkännandeförfarandet. Enligt överenskommelsen gäller följande: 
 

Check in – till check out  1 Nov 2017 1 May 2018 1 May 2019 

Om fullgjord tjänstgöring är längre än 1:59 timmar 128 130 133 

Om fullgjord tjänstgöring är längre än 3:59 timmar  256 261 267 

Om fullgjord tjänstgöring är längre än 5:59 timmar  384 391 400 

Om fullgjord tjänstgöring är längre än 7:59 timmar  512 521 533 

Om fullgjord tjänstgöring är längre än 9:59 timmar  911 927 949 

Om fullgjord tjänstgöring är längre än 11:59 timmar  1 273 1 296 1 326 

Om fullgjord tjänstgöring är längre än 13:59 timmar  1 846 1 879 1 923 

Produktionstilläggenligt huvudregeln inkluderar semesterlön men är pensionsgrundande. 

Notering 

För nyanställd CC utan erfarenhet utges halva Produktionstillägget under de första sex (6) månadernas 

 anställning om parterna inte överenskommer om annat. 

För anställda CC som godkänt förlikningen I det särskilda godkännandeförfarandet gäller följande: 

12 DO ska inte minskas vid ledighet/frånvaro kortare än 5 dagar. 

Ex: 12 DO på 100%, 17 DO på 75% and 21 DO på 50%  

 

Produktionstillägg faller ut för minst schemalagd tid. Ex om man landar tidigare än schemalagt. 

_________________________________________________________________________________ 

 

* INSTÄLLELSETILLÄGG:  Gäller endast de som inte undertecknat novemberuppgörelsen, för de som  

undertecknat gäller produktionstillägg enligt ovan ”HUVUDREGEL”.   

 1 okt 2017  1 maj 2018  1 maj 2019  

Fullgjort tjänstgöringspass per dygn  330 336 344 

 Till nyanställd CC utan erfarenhet utges 130 kr i inställelsetillägg under de första sex månadernas anställning om parterna inte 

överenskommer om annat.  

  

* Produktionstillägg: Gäller endast de som inte undertecknat novemberuppgörelsen, för de som 

undertecknat gäller produktionstillägg enligt ovan: ”HUVUDREGEL”.  

 1 okt 2017 1 maj 2018 1 maj 2019 

Om fullgjord tjänstgöring är längre än 9:59 timmar  275 280 286 

Om fullgjord tjänstgöring är längre än 11:59 timmar  510 519 531 

Om fullgjord tjänstgöring är längre än 13:59 timmar  950 967 989 
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Underbemanningstillägg   

  1 maj 2017 1 maj 2018 1 maj 2019 

Vid flygning med färre CC än företagets 

fastställda  bemanningsnivå anger ska 

underbemanningstillägg  utges per leg och CC 

om det incheckade pax överstiger 120  

 

 

138 

 

140 

 

144 

(Företaget äger rätt att fatta beslut om bemanning efter förhandling enligt MBL 11§)  

 

 

Chartertillägg  

Följande tillägg utgår bara om CC tjänstgör på charterflygning med ”pre-pack” ombord.  

  1 maj 2017 1 maj 2018 1 maj 2019 

Ersättning per CC på flygning med ”prepack”  479 488 499 

(Som kompensation för hanteringen av ”pre-pack” och högre arbetsbelastning)  

  

 

Nattillägg  

  1 maj 2017 1 maj 2018 1 maj 2019 

Tjänstgöring under hel eller del av  

perioden 01.00-05.00  

  

 

479 

 

488 

 

499 

  

 

Kabinunderhåll  ”städtillägg” (Enligt Norwegians manualer)  

Gäller den som utfört arbete vid aktiv tjänstgöring ombord på flygningar under 4 timmar,  

dock ej charter.  

  1 maj 2017 1 maj 2018 1 maj 2019 

Ersättning utgår per aktivt leg  81 82 84 

  

 

Spytillägg  

Gäller vid upptagning eller omhändertagning av ”spya” alternativt kroppsvätska ombord eller om 

städföretag uteblir på flygningar längre än 4 timmar eller om nattstäd ej genomförts. Sccm skriver 

rapport till bas-chef som meddelar löneavdelningen om utbetalning.  

Spytillägget är 400 kr per berörd CC. Endast ett spytillägg per ”spya”.  
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Bilaga C  
  

Traktamenten  

 

MOM 1 APS-Tillägg  

Följande tillägg utgår bara om CC EJ blir utkallad under sin APS Detta är ett 

skattepliktigt traktamente.  

  1 maj 2017 1 maj 2018 1 maj 2019 

Dagersättning om CC inte blir utkallad under APS 255 260 266 

(Som kompensation för frukost, lunch och middagsutlägg på flygplatsen)     

  

                                                                                                                                                                                

MOM 2 Tjänsteresa  

Under frånvaro från hemorten på grund av tjänsteresa och vid tjänstgöring på annan ort än 

hemorten, erhåller CC ersättning för härav följande merkostnader enligt nedanstående grunder.  

  

Skattefria traktamenten vid övernattning  

Det utgår skattefria traktamenten inom och utom riket i enighet med Skatteverkets anvisningar.  

  

Traktamentsberättigad tid  

Traktamentsberättigad tid beräknas från angiven check-in före start från hemorten till 30 minuter 

efter landning på hemorten.  

  

    

Bilaga D  
  

Semester  

  

MOM 1  

Semesterperioden sträcker sig från den 1 juni till den 30 september.  

Val av antal semesterveckor kan göras med 0, 2, 3 eller 4 veckor.  


