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○○Felleskjøpet-streiken

Ikke nådig: Bonde, Sp-politiker og tidligere styreleder i Felleskjøpet, Dag Fossen, er ikke nådig mot ledelsen i Felleskjøpet. 

Tidligere styreleder ut mot
Tidligere styreleder i Felleskjøpet,
Dag Fossen, går hardt ut mot ledelsen
etter at ansatte i selskapet gikk ut i
streik i går.
– Det blir ikke forstått at man
stenger ned kornmottak og fôrfabrikker. Det kan ta slutt med
tvungen lønnsnemnd, men den
må regjeringen gi. Det kommer
ikke til å skje i morgen, og derfor
må dette opphøre ved at de tar til
vettet, sier Senterparti-politiker
og tidligere Felleskjøpet-styreleder Dag Fossen.
Tirsdag gikk 352 Felleskjøpet-ansatteut i streik, etter at de
natt til tirsdag brøt forhandlingene. Felleskjøpet Agri går fra

arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO, og da vil Negotias
medlemmer i Felleskjøpet Agri
bli omfattet av en annen tariffavtale. I denne overgangen ønsker
medlemmene å beholde sine rettigheter, noe som har ført til konflikten.

Stenges

Streiken har blant annet ført til
at kraftfôrfabrikken på Kambo i
Østfold stoppes og at flere kornmottak stenges. Det er spesielt

disse to konsekvensene som har
fått Fossen til å reagere.
– De som har laget problemet
her er ledelsen i Felleskjøpet. Jeg
skal ikke stå å si hva betingelsene
bør være, det skal de fastsette.
Men det jeg kan si er at det vil aldri fungere at man bytter fra en
organisasjon samtidig som man
tar fra de ansattes rettigheter.
Han mener den viktigste rettigheten som må beholdes er muligheten til å få betalt overtid ved
behov. Blant annet mener han de
ansatte må kunne jobbe overtid
dersom de venter på transport
inn til butikk eller lignende.
– Får de ikke lov til å jobbe
overtid kommer alt til å skjære
seg. Skal man diskutere slikt får
man gjøre det på vinteren, uten at
det ender i streik. Det er streike-

rett, og det må respekteres. Men
i disse to bransjene, kornmottak
og kraftfôrproduksjon, kan det
ikke aksepteres, sier han.

Problemer med leveranser

Den stengte kraftfôrfabrikken
på Kambo kan gi problemer for
leveransen av fôr til svin og fjørfe på hele Østlandet. Det finnes
noe fôr på lager, men det vil ikke
bli mulig å bestille hasteleveranser eller medisinfôr fra Felleskjøpet.

Dette vil føre til at noen må bestille fôr fra andre leverandører,
noe Fossen mener vil skade Felleskjøpet også i fremtiden.
– Med tanke på den langsiktige
inntjeningen vil man ikke få tilbake disse, dersom de går til en
annen leverandør. Det viktigste
er at dyr skal ha mat og at man får
levert korn og tørket det.
Også kornmottakene på Grue
og Hadeland er stengt, samtidig
som flere andre mottak har redusert kapasitet. Fossen har selv

Klandrer ledelsen
«De som har laget problemet her er ledelsen
i Felleskjøpet.»
Dag Fossen, tidligere styreleder i Felleskjøpet
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– Streiker for å beholde
avtalte rettigheter
Ansatte i Felleskjøpet gikk
tirsdag ut i streik. I Østfold har Felleskjøpet måtte stenge utsalgsstedene i
Spydeberg og Rygge.

Spydeberg. – Vi ber ikke om noe
som kommer til å koste penger.
Vi er i streik for å beholde avtalte rettigheter vi har fra før
av. Når arbeidsgiveren forflytter seg fra Spekter til NHO så
har vi ingen garanti for at vi får
beholde disse rettighetene, sier
Hege Garseg.
Hun er butikkmedarbeider
ved Felleskjøpet i Spydeberg, og
er en av de flere hundre ansatte
som nå går ut i streik.
Felleskjøpet har også stengt
kraftfôrfabrikken i Kambo i
Østfold. De har i tillegg stengt
flere kornmottak.
– Vi tilpasser driften etter de
ressursene vi har, men beklager
at streiken YS har valgt å gå ut
i rammer våre kunder, sa Gro
Tvedt Anderssen, direktør for
marked og kommunikasjon i
Felleskjøpet tidligere tirsdag.
Det er en bitende kald vind
utenfor Felleskjøpet Spydeberg
tirsdag ettermiddag. Bålpanna
hvor de griller pølser varmer
litt. De streikende tror de kan
bli stående en stund. I mølla ved
siden av butikken er det fortsatt
full aktivitet. De som jobber der
er ikke organiserte, og kornet
må komme i hus.
– Jo kortere streiken er, desto
bedre er det. Vi håper vi har en
avtale på plass snart, sier Erling
Moen, butikksjef ved Felleskjøpet Spydeberg.
Felleskjøpet Spydeberg og
Felleskjøpet Rygge er de eneste
butikkene som har helt stengt.
Ellers i Akershus og Østfold har
de redusert bemanning i butik-

kene sine.
Så langt må kraftfôrfabrikken på Kambo stenges, men det
vil bli kjørt et skift onsdag morgen. Dette vil igjen føre til at
kraftfôrleveransen på Østlandet til svin og fjørfe blir kraftig
redusert.
Det vil også være redusert
kapasitet ved kornsiloene på
Gjøvik, Stange, Gran, Eiker og i
Askim. På Grue og Hadeland vil
mottaket være helt stengt.
Butikkene i Rygge, Spydeberg, Grue, Lunner på Hadeland og Larvik vil holde stengt,
mens følgende butikker vil ha
redusert åpningstid: Sarpsborg, Fredrikstad, Mysen, Årnes, Ørje, Eidsvoll, Lena, Barkåker, Elnesvågen, Kokstad,
Ålesund og Molde.
Arbeidskonflikten handler,
ifølge Felleskjøpet Agri, om at
deres medlemmer skal få beholde rettigheter de allerede
har. Felleskjøpet Agri går fra
arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO, og da vil Negotias
medlemmer i Felleskjøpet Agri
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
annet full lønn under sykdom
og svangerskapspermisjon/
fødsel, gruppelivsforsikring,
tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg, sa Negotia-rådgiver Anne-Lene Gabrielsen til
NTB tirsdag.
Lars Bilit Hagen
lars.hagen@nationen.no

Line Omland Eilevstjønn
line.eilevstjonn@nationen.no
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t ledelsen
møtt en kornbonde som ikke fikk
levert kornet sitt.
– Det kom en i traktor med tilhenger og snudde i oppkjørselen
min. Jeg spurte hva som hadde
skjedd, og han fortalte at han var
på vei til mølla med korn. Han
fikk beskjed på sms at alt mottak
var kansellert i dag, og da vet vi at
det også vil være tilfellet i morgen og over i morgen.

Kjenner seg ikke igjen

Gro Tvedt Anderssen, direktør
for marked og kommunikasjon i
Felleskjøpet Agri, har blitt fremlagt kritikken fra Fossen. Hun
skriver i en epost til Nationen at
hun ikke kjenner seg igjen i flere
av påstandene.
– Vi anerkjenner at streik er
et lovlig virkemiddel og vi gjør

vårt ytterste for å tilpasse driften etter de ressursene vi har. Vi
beklager at streiken YS har valgt
å gå ut i rammer våre kunder.
Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, noe som innebærer
at det kun forhandles på kroner
og øre. I lokale forhandlinger er
det enighet mellom Felleskjøpet
og LO, Lederne og Naturviterne
innenfor rammen av frontfaget
på 3,2 prosent. Negotia/YS, som
representerer i underkant av
20 prosent av våre ansatte, har
fremmet et høyt lønnskrav på
rundt 12 prosent, noe som er nesten fire ganger så høyt som andre
ansatte i Felleskjøpet og de fleste
arbeidstakere i Norge har fått.
Dette er et krav vi ikke kan imøtekomme, skriver hun i eposten,
og fortsetter:

– Øvrige krav fra Negotia er
spørsmål som naturlig hører
hjemme i et hovedoppgjør, ikke
i et mellomoppgjør. Vi har imidlertid informert alle våre fagforeninger om at vi ønsker en god
og inkluderende prosess i forkant
av overgangen til NHO. På lik linje med overgangen Felleskjøpet
hadde da vi gikk fra Landbrukets
Arbeidsgiverforening til Spekter. Felleskjøpet har tidligere
gjort det klart overfor de ansatte
at vi ikke har intensjoner om å
forringe rettigheter for eksempel
knyttet til blant annet sykelønn
og foreldrepermisjoner. Vår erfaring er at dette løses best i dialog
og ikke gjennom media.
Jon-Fredrik Klausen
jon-fredrik.klausen@nationen.no

Spydeberg: Fra venstre: Bjørg Anne Rynning fra Negotia, butikkmedarbeider Hege Garseg, butikkmedarbeider Randi Liverud og butikksjef Erling Moen hos Felleskjøpet Spydeberg.


Begge foto: Line Omland Eilevstjønn

Askim: Kapasiteten ved mølla i Askim er redusert. Det var lite
trafikk her i går ettermiddag.

