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Korrupsjonssak er henlagt på bevisets stilling:

– Jeg er veldig lettet

Det var Vardens nettutgave ende henleggelsen, men hadde
Men til avisa Varden skal
involverte er underrettet, sier
Saken mot en eiensom først meldte om at saken kun fått muntlig beskjed. Han mannen senere ha bekreftet at
Evensen.
domsutvikler fra
vil derfor vente med å kom- han har vært i avhør.
Han sier at alle de involverte var henlagt.
Skien, en tidligere
mentere saken ytterligere.
har klageadgang på avgjørelsen
– Men jeg er selvfølgelig vel- Politiet ville ikke bekrefte
byggesaksbehandler i og at det er en klagefrist på tre lettet
Eiendomsutvikleren fra Skien dig fornøyd med at saken er Ifølge den samme artikkelen i
Larvik kommune og ni uker.
har fra dag én vært sikker på at henlagt, sier han.
Varden skal også investoren
andre som var siktet
skråsikker på utfallet
saken mot ham kom til å bli
bak byggeprosjektet på Østre
Det er totalt 11 personer som henlagt. Mandag kom altså be- Prosjekt på Østre halsen Halsen ha vært siktet i saken.
for grov korrupsjon,
– Jeg har ingenting å skjule.
formelt har vært siktet i saken, skjeden han har ventet på i over I november i 2017 fortalte ØP
er henlagt.
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Statsadvokat Alf Martin Evensen hos Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud
sier at denne avgjørelsen ble
tatt mandag .
– Det skjedde mandag, og de

som startet for over tre år siden.
Det var onsdag 25. mai at politiet pågrep en mann på hans
kontor i Skien, og siktet ham for
grovt økonomisk utroskap. Han
har siden pågripelsen vært representert av advokat Johan
Henrik Frøstrup, som fra første
stund sa at han var skråsikker
på at saken mot hans klient
kom til å bli henlagt.

tre år.
– Jeg er selvfølgelig veldig lettet, og tar det til etterretning.
Jeg har holdt på med denne saken i flere år, og nå blir livet mer
komplett igjen, sier han til TA..
Eiendomsutvikleren og advokaten var mandag i Rauland
på jobb da han fikk beskjeden.
Han hadde da ikke rukket å se
noen dokumenter i saken angå-

historien om byggeprosjektet
på Østre Halsen som var i fokus
i forbindelse med etterforskningen der en tidligere byggesaksbehandler i Larvik kommune var siktet for grov korrupsjon
Utbyggeren for prosjektet, en
47 år gammel mann fra Skien,
avviste da at politiet hadde
vært i kontakt med ham.

Utover det finansielle hadde jeg
lite med bygget å gjøre, har investoren uttalt til Varden.
Politiadvokat Gunstein Bjørgum fra politiet i Telemark er
den eneste i politiet som uttaler
seg offisielt i saken.
– Vi uttaler oss ikke om hvem
som er siktet eller ikke utover
det vi tidligere har sagt, sa Bjørgum til ØP den gang.

BUtIKKen stenGt: Felleskjøpet Agri er tatt ut i streik, og det fører blant annet til at butikken i Larvik er stengt. Fra høyre markedskonsulent i Negotia Herman Gjeitranger,
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ansatt på Felleskjøpet Marte Nauf og Odd Arne Evju.ik

tolv ansatte i larvik tatt ut i streik
Tirsdag morgen gikk
ansatte i Felleskjøpet Agri
ut i streik. Felleskjøpets
butikk langs Elveveien er
en av fem butikker i landet
som holder stengt. Også
Grønt Maskin i Stavern er
rammet.
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Dette er resultatet av at partene
i arbeidsgiverforeningen Spekter og arbeidstakerorganisasjonen Negotia ikke kom til enighet hos Riksmekleren natt til
tirsdag. Dermed ble det streik
fra tirsdag morgen, som omfatter 352 ansatte ved 37 avdelinger av Felleskjøpet Agri, samt
Grønt Maskin, i hele landet.
Streiken vil berøre butikker,
salgsapparat, logistikk og fabrikken på Kambo.
– Det er viktig for oss å få fram

at vi streiker for å opprettholde
de rettigheten vi allerede har,
sier Gard Henriksen, hovedtillitsvalgt for Negotia-medlemmene i Felleskjøpet Agri.
Han er selv ansatt i Larvik og
forteller at det er 12 eller 13 personer som er rammet av streiken lokalt. Disse jobber i butikken og kontorene på Løkka. De
streikende selv har ikke lov til å
uttale seg til pressen, men viser
til Henriksen.

sikre rettigheter
Felleskjøpet Agri har valgt å melde overgang fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO. Negotias medlemmer i Felleskjøpet
Agri vil med dette bli omfattet av
en annen tariffavtale.
– På bakgrunn av dette har
Negotia fremmet krav om å sikre medlemmene rettigheter
som i dag er regulert i Spekteravtalen. Dette gjelder blant an-

net full lønn under sykdom og
svangerskapspermisjon/fødsel,
gruppe livsforsikring, tillegg for
sen arbeidstid og helligdags tillegg, opplyser Negotia-rådgiver
Anne-Lene Gabrielsen.
Hun understreker at kravene
som er stilt ikke vil koste arbeidsgiveren en eneste krone
mer. Kravet handler om at
medlemmene skal beholde de
rettighetene de har.
– Da arbeidsgiveren under
meklingen ikke ville imøtekomme vårt krav om en videreføring av vilkår vi allerede har,
ser vi oss nødt til å fortsette
kampen ved å gå til streik, sier
Gard Henriksen.
Disse butikkene fra Felleskjøpet er stengt fra og med i dag:
Rygge, Spydeberg, Grue, Hadeland og Larvik.
Også Grønt Maskin i Stavern
holder stengt på grunn av streiken.

Uforståelig

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter sier
følgende om streiken:
– Det er uforståelig at et
lønnsoppgjør som ble akseptert
av alle de andre fagforeningene
i Felleskjøpet ikke er godt nok
for Negotia/YS. De velger isteden å ta sine medlemmer ut i en
streik som vil ramme både Felleskjøpet og kundene kraftig.
Det er oppnådd enighet med
samtlige andre fagforeninger
gjennom ordinære forhandlinger, med et resultat som er i
tråd med normen fra frontfaget.
– Negotia/YS, som representerer i underkant av 20 prosent
av de ansatte, fremmet i forhandlingene et overraskende
høyt lønnskrav på rundt 12 prosent, noe som er nesten fire
ganger så høyt som det andre
arbeidstakere i Norge kan regne

med å få i år, sier Bratten.
Negotia/YS krevde også i forhandlingene å få nedfelt at en
rekke av arbeidsvilkårene i dagens avtaler skal videreføres for
deres medlemmer når Felleskjøpet i 2020 overfører sin virksomhet til NHO-området. Felleskjøpet har tidligere gjort det
klart overfor de ansatte at man
ikke har intensjoner om å forringe rettigheter knyttet til
blant annet sykelønn og foreldrepermisjoner.
– Det er selvsagt ikke mulig
for Spekter å inngå avtaler som
skal gjelde fra et tidspunkt vi
ikke lenger vil være part i avtalen. Denne tariffavtalen gjelder
frem til 1. april 2020. Når ny tariffavtale skal opprettes, ønsker
Felleskjøpet på vanlig måte å
diskutere denne med fagforeningene i forbindelse med hovedoppgjøret 2020, sier Bratten.

