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Förtydligande om Norwegians anställda i
Sverige

Det är inte korrekt att Norwegian säger upp alla anställda i Sverige. Det som
är korrekt är att alla kabinanställda på Arlandabasen har blivit varslade om
uppsägning till följd av att alla flygningar i Sverige har ställts in på grund av
COVID-19. Bolaget har samtidigt påbörjat samtal med pilotföreningen. Ett
antal administrativt anställda på Arlandabasen har gått ned i arbetstid.

Regler för permittering är annorlunda i Sverige än i Norge där arbetsgivaren
står för en stor del av de anställdas lön vid permittering. Därför har bolaget
behövt säga upp personal istället för permitteringar. De som har sagts upp är
garanterade återanställning när verksamheten är igång igen och den rätten
har de i 12 månader. Permitteringsregler är på väg att fasas in i Sverige och vi
förväntar att de även ska omfatta Norwegians personal.

Över 90 procent av Norwegians samtliga anställda globalt är permitterade
enligt lokala regelverk i respektive land.

För mer information:
press@norwegian.com

Norwegian är ett av de största lågprisbolaget i världen med över 36 miljoner
resenärer under 2019. Norwegian trafikerar idag över 500 linjer till över 150
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA, Kanada och
Sydamerika. Norwegian har en modern och bränsleeffektiv flygplansflotta på
cirka 160 plan. Norwegian har för andra gången utsetts till det mest
bränsleeffektiva och mest miljöanpassade flygbolaget på transatlantiska
linjer av The International Council on Clean Transportation (ICCT).
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De senaste fem åren har Norwegian utsetts till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För sjätte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

Norwegian har cirka 10 000 medarbetare.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

Kontaktpersoner

Charlotte Holmbergh 
Presskontakt
Director of Communications and Public Affairs 
charlotte.holmbergh@norwegian.com
+46 709890518
Skicka SMS eller e-post för snabbast kontakt

Pressnummer ENDAST för media: 
Presskontakt
+47 815 11 816  eller press@norwegian.com  

https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
mailto:charlotte.holmbergh@norwegian.com
tel:+46 709890518
tel:+46 709890518

