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Ove Holta og Jürgen Høie har jobbet for Felleskjøpet i over 30 år:

nå er de tatt ut i streik
De flere ansatte i
Felleskjøpet Agir har
gått ut i streik etter at
bedriften har meldt
overgang fra Spekter
til NHO.
SebaStian HolSen

sebastian.holsen@smaalenene.no
482 05 299

eiDSBeRG: – Jeg gruet meg
mest til å møte kundene da vi
fikk beskjed om at vi skulle gå
ut i streik, men det har gått fint.
Kundene har tatt det med et
smil, sier Jürgen Høie.

– Beholde rettighetene
Han har jobbet for Felleskjøpet
i Mysen siden 1987 og har ikke
vært i streik siden da. I alt er ni
Negotias-medlemmer i Mysen
tatt ut i strek. Men både butikken og verkstedet er åpent med
redusert kapasitet.
Tre butikkansatte streiker i
Spydeberg. Det har gjort at butikken holder stengt under
streiken. To ansatte streiker i
Askim, men foreningen holder
åpent med noe redusert kapasitet. Én ansatt streiker i Ørje,
også den foreningen fortsetter
som vanlig, med noe redusert

kapasitet. I alt er det 352 ansatte
i Felleskjøpet rundt om i landet
som streiker. I Mysen håper de
på en snarlig løsning.
– Vi streiker for å beholde rettighetene våre når bedriften
bytter
arbeidsgiverorganisasjon, sier Ove Holta (61). Han
har jobbet hos Felleskjøpet siden 1988 og har heller aldri
vært i streik.

Striden kjerne
Felleskjøpet Agri bytter arbeidsgiverorganisasjon
fra
Spekter til NHO. Negotias krever at de skal få videreført alle
avtaler som de har gjennom
Spekter, til NHO. Lønnsforhandlingene som har ført til
streiken er en del av årets mellomoppgjør. Felleskjøpet Agri
mener at en garanti som sikrer
rettighetene til de ansatte ikke
hører hjemme i årets forhandlinger.
– Mellomforhandlinger handler om kroner og øre. Negotias
har bedt om en 12 prosent
lønnsøkning. Forhandlingene
våre med de andre organisasjonene har endt med en enighet
om 3,2 prosent lønnsøkning. En
slik avtale som Negotias ber om
hører hjemme i en hovedforhandling og den skal vi ha med

i StReik: Anders Stensrud (30), Mikael Dalen (47), Ove Holta (61) og Jürgen Høie (62) jobber hos
Felleskjøpet Agir i Mysen. De har ikke streiket før mens de har jobbet for bedriften.
til NHO neste år, sier direktør
for kommunikasjon og marked
i Felleskjøpet Agri, Gro Tvedt
Anderssen.
Hovedtillitsvalgt i Negotias,
Gard Henriksen, mener at kravet om 12 prosent er en kompensasjon for rettighetene de
eventuelt mister.
– Hvis Felleskjøpet gir oss en
skriftlig avtale på at alle rettigheter vi har opparbeidet oss videreføres inn i NHO, så vil kravet vårt om 12 prosent lønnsøkning falle bort. Da vil vi ta opp

vanlige
lønnsforhandlinger,
sier han.
Gro Tvedt Anderssen påpeker at de har gitt noen garantier
til de ansatte.
– 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. På samme måte som da
Felleskjøpet gikk fra Landbrukets arbeidsgiverforening til
Spekter for noen år siden.

– Negotias har også krav om
at gruppelivsforsikring, tillegg
for sen arbeidstid og helligdagstillegg forblir som de er. Er
det Felleskjøpets intensjon å
ikke forringe de rettighetene
også?
– Vi har informert alle våre
fagforeninger om at vi ønsker
en god og inkluderende prosess
med alle fagforeninger i forkant
av overgangen til NHO, sier Gro
Tvedt Anderssen i Felleskjøpet,
uten å svare på det opprinnelige spørsmålet.

Askim Kino

www.NFkino.no
Skolegata 14, 1830 Askim
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UKENS SENIORKINO

PROGRAM FREDAG 20.9-TORSDAG 26.9
Ad Astra
122 min (15 år)
fre tirs tors 2100
lør 1900 søn 2015
man ons 2030
Askeladden - I Soria Moria
slott
101 min (9 år)
fre 1920
lør 1230
søn 1745 ons 1800
Dora og den gyldne byen
103 min (6 år)
fre 1800 lør 1500 søn 1845
tirs tors 1830

Torsdag 26. September kl. 13.00

Downton Abbey
123 min (6 år)
lør 1730
søn 1600
man ons 1830
tors 1230 1300

Felix på ville veier
88 min (6 år)
lør 1200 søn 1345
tirs 1800
It: Chapter Two
169 min (15 år)
lør tirs tors 2015
Rambo: Last Blood
101 min (15 år)
fre lør 2145
søn man ons 2115
Toy Story 4
100 min (6 år)
fre 1700 lør 1415 1630
søn 1300 1515
man tors 1800
Ukens seniorkino:
Downton Abbey
123 min (6 år)
tors 1300

