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Norwegian och Norwegian Pilot Union
överens om nytt kollektivavtal

Norwegian och Norwegian Pilot Union, som organiserar piloterna i Norge, har
kommit överens om ett kollektivavtal för 2022–2023. Avtalet säkrar norska
jobb, samtidigt som det ger Norwegian flexibilitet att hantera den krävande
vintersäsongen.

− Tillsammans säkerställer vi nu flexibilitet och förutsägbarhet, både för
Norwegian och för våra pilotkollegor. Avtalet ger oss säsongsflexibilitet som
vi anser är absolut nödvändigt för att kunna arbeta kostnadseffektivt under
hela vintersäsongen. Piloterna är en av de yrkesgrupper som de senaste åren
fått anpassa sig till en vardag med ständiga förändringar och vi som



arbetsgivare uppskattar det ömsesidiga förtroendet vi haft under
förhandlingarna och det jobb som de förhandlande delegationerna på båda
sidor har gjort, säger Guro Poulsen, EVP People på Norwegian.

− Huvudprioriteringen har varit att säkra norska jobb och jag är mycket glad
över att vi har uppnått det med detta avtal. Dessutom får vi större
förutsägbarhet och bättre möjligheter att planera piloternas arbetsdagar och
fritid. Vi har haft samtal som varit krävande, men samtidigt bra och
konstruktiva, säger Alf Hansen, ledare för Norwegian Pilot Union och pilot på
Norwegian. 

Bolaget och Norwegian Pilot Union vill också samarbeta närmare i framtiden
och därmed fortsätta att förstärka det gemensamma arbetet med att utveckla
och söka lösningar som bidrar till Norwegians konkurrenskraft. Avtalet
omfattar 668 piloter anställda i Norge och gäller från januari i år till oktober
2023.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

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
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