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Agenda

Præsentation

• Hvem er SAS Ground Handling DK (SGH) og hvem er jeg i SGH

• Fleksibilitet i vores lønsystem

• Fleksibilitet i vores vagt planlægning
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SAS Ground Handling DK A/S

• SAS Ground Handling DK A/S er en del af SAS Group og er det største Ground Handling selskab i Københavns Lufthavn.

• Vi leverer passager, bagage og rampe håndtering, såvel som fragt og post håndtering for SAS og en række andre flyselskaber i Københavns Lufthavn.

• SAS Ground Handling har søster selskaber i Stockholm, Oslo, Gøteborg og Malmø.

• Vi leverer vores Service til 25 forskellige flyselskaber og håndterer dagligt 395 flyafgange og ankomster. Dette gør os til den største leverandør af Ground 
Handling i Danmark.

• Vores personale servicerer dagligt ca. 40.000 passagerer, ca. 32.000 stykker bagage og ca. 250 tons luftfragt.

• Til dette arbejde har vi ca. 1.750 ansatte i virksomheden. Hertil kommer et antal eksterne leverandører og eksterne vikarer

• De ansatte i SGH DK er organiseret i følgende faglige organisationer:

• Faglige organisationer: HK - funktionærer, 3F Ekspeditionsarbejderne - funktionærlignende, 3F Cargo – funktionær lignende, LH – funktionærer.

Hvem er vi
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SAS Ground Handling DK A/S
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Store krav til medarbejdernes kompetencer og fleksibilitet

SGH’s fleksibilitet og lønsystem

• SGH’S vigtigste ressourcer er virksomhedens medarbejdere og de mange komplekse kompetencer de 

besidder.

• Det samlede produkt der leveres pr. afgang/ankomst stiller store krav til præcise leverancer af en lang 

række forskellige kompetencer. Hvis bare en af disse fejler, sker der kvalitetsbrist.

• SGH har derfor et meget omfattende internt uddannelsesprogram og lønsystem, der sikrer at 

medarbejderne løbende tildeles flere og mere komplekse kompetencer.

• For 3F området anvendes kvalifikationstillæg – Disse ansøges af medarbejderne

• For HK området anvendes lønklasser og løntrin – kvalifikationerne tildeles til stor del af virksomheden
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Eksempel på lønsystem for den største gruppe 3 F’ere

SGH’s fleksibilitet og lønsystem
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Eksempel på lønsystem for HK’ere

SGH’s fleksibilitet og lønsystem
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Refleksion og udfordringer

SGH’s fleksibilitet og lønsystem

• Hvorfor forskellige lønsystemer indenfor samme virksomhed? Bør det ensrettes og i så fald, hvilket system er bedst?

•

• Aflønning  sker i dag i henhold til kompetencen og ikke brugen af kompetencen. Dvs. alle får samme løn, uanset hvor 
meget kompetencen anvendes. Er det fair og giver det mere motivation at aflønne brugen af kompetencen?

• Både lønklasser og tillæg er løbende til forhandling når kundekrav udvikler sig. Desværre er dette meget tungt og det 
er ofte vanskeligt at tage fra nogen kompetencer for at give til andre.

•

• Behov for at koble virksomhedens fleksibilitet op mod løn. Dvs. lønnen afhænger af medarbejdernes evne til at 
dække kundernes behov

• Behov for at prissætte fleksibilitet i forhold til kundekontrakter. (Delvis indført i dag, men ikke branche standard)

– Dvs. stor mulighed for fleksibilitet/behov for special kompetencer  - stor pris.

– Lav mulighed for fleksibilitet/ingen special kompetencer – lav pris
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Store krav til medarbejdernes fleksibilitet

Store krav til fleksibilitet i vagtplaner

• SGH’s kunder (flyselskaberne) har mulighed for at ændre på kompetence krav og ændre 

tidspunkt for håndtering helt frem til afgang.

• SGH’s kunder har hver især egne systemer og procedurer, der skal følges af SGH uden ekstra 

omkostninger. Disse justeres løbende og med kort varsel

• SGH har stor produktion i ferieperioder og i weekender, hvor mange fuldtidsmedarbejdere har 

krav på frihed i form af hovedferie og fri hver anden weekend.

• SGH’s kunder presses på prisen, således billetter kan sælges ned til få hundrede kroner pr. rejse. 



10

Fast halvårlige vagtplaner vs. Store krav til fleksibilitet

Fleksibilitet i vagtplaner

• For fuldtidsansatte gælder det for de fleste at der er aftaler om halvårlige vagtplaner, med fri hver 

anden weekend.

• Dette stemmer meget dårligt overens med kundekrav om stor fleksibilitet og meget weekend 

arbejde.



11

Muligheder – Timelønsområdet (3F)

Fleksibilitet i vagtplaner

– Et antal deltids ansatte på 50 og 75% arbejder mere i weekender og 

får tildelt vagter tættere på afvikling (45 dage).

- Tættere på afvikling, tilbydes vagter til disse deltider ud over deres ansættelsesprocent. 

(Mertid)

– Tørnændringer for fuldtidsansatte er en mulighed, men er meget indgribende for de ansatte og 

er hidtil benyttet meget sjældent

– Sidste mulighed er at tilbyde Overtid for at dække ind for mangler og sygdom
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Muligheder

Fleksibilitet i vagtplaner

• HK

– Vagter optimeres før frigivelse, og kan afvige fra generelle vagtplaner

– Vagter gives 3 mdr. ad gangen. De sidste 3 måneder oplyses kun om fridage.

– Tørnændringer for fuldtidsansatte er en mulighed, men er meget indgribende for de ansatte og 

er hidtil benyttet meget sjældent

– Hver medarbejder har en ugentlig disponibel vagt, der kan ændres helt op til afvikling.

– Et antal 26% ansatte på timeløn (tilkaldeassistancer), arbejder primært i weekender og får tildelt 

vagter 1,5 mdr. før afvikling.

– Op til 40 daglige vagter kan bestilles til lavpraktiske opgaver hos eksternt vikar bureau

– Sidste mulighed er at tilbyde Overtid for at dække ind for mangler og sygdom
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Refleksion

Fleksibilitet i vagtplaner

• Generelt stort behov for at koble virksomhedens produktivitet op imod aflønning. 

– Desto mere produktion og flere special kompetencer – desto mere løn

– Vanskeligt i en virksomhed med SGH’s demografi og historik

• Behov for at prissætte fleksibilitet i forhold til kundekontrakter. (Delvis indført i dag, men ikke 

branche standard)

– Dvs. stor mulighed for fleksibilitet/behov for special kompetencer  - stor pris.

– Lav mulighed for fleksibilitet/ingen special kompetencer – lav pris

• Skal fleksibiliteten isoleres på de nye og unge eller fordeles over alle medarbejdere??
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Timeline – Hvornår laver vi tørne/vagtplaner

6 mdr. 1,5 mdr. 1 uge

3 mdr. 1,5 mdr.

Første oplæg til

produktion

Justeringer til

produktion (op til

10.000 justeringer)

Tilsætning af

OT/MT/Eksterne

ressourcer

Tilsætning af egne

fleksible ressourcer

fastlæggelse af

halvårlige

vagtplaner
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Faste vagtplaner

Fast halvårlige vagtplaner vs. Store krav til fleksibilitet

• SGH laver som udgangspunkt halvårlige vagtplaner for alle fuldtidsmedarbejdere.

• SGH ønsker som udgangpunkt at medarbejderne frivilligt søger om special kompetencer.

• SGH har aftaler om fri hver anden weekend for hovedparten af medarbejderne.

• Begge dele medfører at virksomheden ikke kan leve op til de krav om kompetencer og fleksibilitet, 

der stilles af SGH’s kunder.

• Derfor er der gennem en årrække indført en lang række tiltag for at øge fleksibiliteten. Både via 

forhandlinger hvor det var nødvendigt og via ledelsesretten hvor dette er muligt.
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Plan for præsentration

Indhold

• Hvem er SGH og hvem er jeg – Billede af mig selv, og slides fra HH’s seneste præsentation.

• Hvilke faglige organisationer og hvor mange medarbejdere

• Kravene fra fly branchen – kravene om billige billetter – pres på meget kortsigtet planlægning af fly –
nævn evt. eksempel fra Cargo fly

• Beskriv de elementer af fleksibilitet der i dag er indarbejdet, primært på funktionær siden

• Beskriv udfordringerne på timeløns siden

• Læg op til refleksion i forhold til branchen, forventningerne og fremtidige løsninger – herunder 
digitalisering – mange unge på korte kontrakter etc.
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Løn i forhold til kompetencer

Fleksibilitet i lønsystemet

• For såvel funktionærer som timelønnede – aflønnes i forhold til kompetencer.

– For HK ansatte, via lønsystem med lønklasser ud fra jobprofil

– For 3F ansatte, via tillæg for udvalgte kompetencer.

• For al aflønning gælder at kompetencen aflønnes og ikke brugen af kompetencen. Dvs. alle får 

samme løn, uanset hvor meget kompetencen anvendes.

• Både lønklasser og tillæg er løbende til forhandling når kundekrav udvikler sig. Desværre er dette 

meget tungt og det er ofte vanskeligt at tage fra nogen kompetencer for at give til andre.


