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Notert

Helse: Sollys er sundt, kroppen rundt. Foto: NTB scanpix

Sollys kan
redde hjartet

– Pengejakt: Rema1000 forsøker seg på nytale når de sier dette er en «bestevenn-strategi». Dette handler om en strategi for å tjene
mer penger; ved å bli bestevenn med lommeboka di, sier leder YS-forbundet Negotia Arnfinn Korsmo.
Foto: Negotia

Næringsliv

– Blir kasteballer i
kjedenes maktspill
Dagligvareaktørenes «høstjakt» har
fått forbundene til å reagere. – Det står
mange arbeidsplasser på spill, sier
forbundslederen i NNN.
– Vi frykter at mange ansatte
i industrien vil bli kasteballer
i kjedenes maktspill, sier forbundsleder i Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund
(NNN) Jan-Egil Pedersen.
Etter at Rema varsla at de vil
kutte ut enkelte leverandører, for
å jobbe tettere med andre, har det
skapt uro i bransjen og hos forbrukerne.
Pedersen påpeker at konsekvensene av Remas såkalte «bestevenn-strategi» er alvorlige,
men at tendensen har pågått i
dagligvarebransjen lenge.
– Vi har i mange år hørt fra
våre tillitsvalgte i industrien om
maktbruk, og om ville tilstander
i «høstjakten» som skjer hvert år.
Sannheten er at det nå er fare for
nedbemanning flere steder. Dette er ikke den første gangen. – nå
er det dagligvarehandelen som
står for tur, sier Pedersen.

Uforutsigbare avtaler

NNN har nærmere 30.000 med-

lemmer som er organisert i blant
annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i matindustrien. Flere av de ansatte i
bedriftene som nå er truet med
nedbemanning er medlemmer i
NNN – deriblant Ass bryggeri og
Mack.
– Korte og uforutsigbare avtaler med leverandørene fører til
nedbemanning og stor grad av
usikkerhet. Det snur opp ned på
situasjonen for disse bedriftene.
Vi vet ikke hvor mange arbeidsplasser som står på spill denne
gangen. De tre dagligvarekjede-

ne har nesten all makt, og bruker
dette kynisk overfor leverandører. Det er kun tre innkjøpssjefer
som bestemmer hva vi forbrukere skal spise og drikke, sier Pedersen.
– Det som gjør oss forbanna er
at denne situasjonen har pågått i
lang tid. Det lå en ferdig lov (om
god handelsskikk) som kunne
bidratt til mer forutsigbarhet og
åpenhet. Vi ser hvor mye penger
som blir betalt inn til kjedekontorene, og vi ønsker å vite hva de
går til, sier Pedersen.
– Rema er ikke den eneste som
presser leverandørene. Situasjonen har blitt verre de siste årene,
og leverandørene er helt avhengige av å være inne blant de tre
store kjedene, sier Pedersen.

Negotia

Leder i YS-forbundet Negotia me-

Bekymret
«Sannheten er at det nå
er fare for nedbemanning
flere steder.»
Jan-Egil Pedersen
Forbundsleder i Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

ner at maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen har pågått i flere
år, og at Remas grep illustrerer en
utvikling som har pågått lenge.
– Vi har bedt Konkurransetilsynet gripe inn for å demme
opp for kjedekonsentrasjonen.
Vi har bedt myndighetene gripe
inn blant annet med «lov om god
handelsskikk». Hele tiden får vi
høre at forslagene ikke duger og
at problemet vi frykter er ubegrunnet, sier leder YS-forbundet
Negotia Arnfinn Korsmo.
Negotia har 21.400 medlemmer på flere enn 1.600 arbeidsplasser i privat sektor.
– Nå står vi her med en uønsket
utvikling. Vi frykter at det vil forsterke seg i tiden framover i form
av ytterligere konsentrasjon, redusert tilbud, svekket konkurranse og dermed også bortfall av
arbeidsplasser i distriktene.
– Både Konkurransetilsynet,
Stortinget, dagens og tidligere
regjeringer har tillatt denne utviklingen. Å reversere dette blir
vanskelig. Nå trenger vi tiltak
som kan stimulere til framtidig
økt konkurranse og nedbygging
av kjedemakt i dagligvarebransjen, sier Korsmo.
Benjamin Hernes Vogl
benjamin.vogl@nationen.no

Helse. Ein fersk studie på mus
viser at sollys truleg kan vere
med på å redusere risikoen
for hjartesjukdom.
Frå før av er det kjent at ein
kan redusere risikoen for både hjarteinfarkt og hjerneslag
dersom ein til dømes sluttar å
røykje eller senkar blodtrykket. No viser det seg at det
kanskje også finst ein annan
førebyggjande faktor, nemleg
sollys, skriv Forskning.no.
I ein nyleg publisert studie
i forskingstidsskriftet Arteriosclerosis, Thrombosis, and
Vascular Biology, viser det
seg at mus som blei behandla
med UV-stråling, fekk mindre
åreforkalking og færre hjarteproblem enn normalt, ifølgje
forskar Naoto Sasaki og kollegaane hans.
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Får dugnad
på læreplanen
Asylsøkjarkurs. Denne månaden lanserer regjeringa
sitt nye kurs for asylsøkjarar
i «norsk kultur og norske
verdiar». På læreplanen står
blant anna naboskap og barnebursdagar.
Innvandringsminister Sylvi
Listhaug (Frp) har tidlegare
sagt at kurset skal lære asylsøkjarar om «norsk folkeskikk». Ifølgje Vårt Land inneheld den ferske læreplanen
fag som naboskap, dugnad,
forholdet til tid, samhandling
mellom kjønn, barnebursdagar, rettane til kvinner,
religionsfridom, deltaking i
arbeidslivet, likestilling og felles verdiar i Noreg.
– Mange kjem frå land som
er heilt annleis enn Noreg.
Det er viktig at dei som kjem
til Noreg, og som uansett vil
vere her ein viss tid, veit kva
for lover, regler, verdiar og
kultur som gjeld her i landet.
Det er få, om nokon, som legger igjen haldningar og verdiar på grensa, seier Listhaug.
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Ny redaktør i
Storfjordnytt
Media. Britt Ingunn Maurstad
(49) er tilsett som ny redaktør
i Storfjordnytt i Valldal.
Maurstad tek over etter
Audun Skjervøy som har vore
konstituert i stillinga den
siste tida, skriv Sunnmørsposten.
Maurstad kjem opphavleg
frå Bærum, men har røter i
Eidsdal og Nordfjord. I 1999
overtok ho huset til besteforeldra sine i Eidsdal og sidan
2009 har ho vore journalist i
Storfjordnytt.
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