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Felleskjøpet-streiken:

- Vi gir oss ikke uten kamp
En rekke ansatte i
Felleskjøpet er tatt ut
i streik denne uken.
Utenfor butikken i
Hønefoss står de
ansatte streikevakt,
og håper streiken blir
kortvarig.
Tommy NilseN

tommy.nilsen@ringblad.no

Ettermarked-butikken i Hønefoss har vært helt strengt tirsdag og onsdag. Torsdag åpner
den med redusert åpningstid
og sterkt redusert bemanning.
To ansatte som ikke er organiserte skal sørge for at butikken
kan være åpen.
Da Ringerikes Blad tok turen
innom Felleskjøpet onsdag ettermiddag var det to streikevakter på plass utenfor lokalene. Camilla Westby sier de møter stor forståelse.
– Vi har hatt noen kunder
innom. De har bare kommet
med positivitet. De forstår godt
hvorfor vi streiker, sier Camilla
Westby.

håper på rask enighet
Utenfor Felleskjøpet i Hønefoss
står Camilla Westby og deler ut
informasjonsbrosjyrer til dem
som går forbi.
– Vi håper at streiken ikke blir
langvarig, men at de raskt blir
enige, sier hun.
Men hun vil ikke at en enighet skal komme som et resultat
av at de ansatte mister noen av
dagens rettigheter.
Mens streiken pågår rullerer
de fagorganiserte ansatte på å
gå streikevakt. De er totalt syv
ansatte som går streikevakt.
Resultatet etter at mekling så
langt ikke har ført fram, er at
352 ansatte i Felleskjøpet er tatt
ut i streik.
Rune Brorson jobber også
ved Felleskjøpet i Hønefoss, og
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er i forhandlingsutvalget til Negotia. Han kan ikke si for mye
om forhandlingene som foreløpig ikke har ført fram.
– Men det handler om at vi
ønsker å beholde goder i en tariffavtale vi har forhandlet fram
gjennom lang tid. Vi gir ikke fra
oss disse godene uten kamp,
sier Rune Brorson til avisen Hadeland.
Han legger til at ballen nå ligger hos motparten:
– Slik jeg ser saken nå, må det
komme et utspill fra Spekter for
at det skal bli nye forhandlin-

ger. Streikeviljen er stor og vi er
klare til å holde ut lenge. Det er
mye penger i streikekassa.

stridens kjerne
Konfliktens kjerne er at Felleskjøpet Agri har meldt overgang
fra
arbeidsgiverforeningen
Spekter til NHO fra 2020. Negotias medlemmer i Felleskjøpet
blir dermed omfattet av en annen tariffavtale.
De ansatte ønsker å beholde
rettigheter og goder de tidligere
har forhandlet fram. Blant annet handler dette om full lønn

under sykdom, svangerskapspermisjon og fødsel, gruppelivsforsikring og tillegg for sen
arbeidstid og helligdagstillegg.
Fullt så enkelt oppfatter ikke
Spekter konflikten. Til NTB sier
administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter dette:
– 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 i stedet å ta sine medlemmer ut i en
streik som vil ramme både Felleskjøpet og kundene kraftig.

stReik: Felleskjøpet Hønefoss
er tatt ut i streik.
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