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○○Felleskjøpet-streiken
Mandag morgen sendte Felleskjøpet ut
en pressemelding, hvor de hevdet Negotia
hadde avslått et tilbud fra bedriften. Negotia
nekter, og sier Felleskjøpet lyver om hvem
som sendte tilbudet.

Krangler om
streikeløsning
Siden tirsdag sist uke har de ansatte i Felleskjøpet streiket, etter
at arbeidstakerorganisasjonen
Negotia tok ut 352 ansatte i konflikt.
Torsdag forsøkte Felleskjøpet
Agri å løse opp i konflikten ved å
gi de ansatte et tilbud, men Felleskjøpet fikk negativt svar. I helgen ble det sendt et forslag til løsning på konflikten, men partene
er sterkt uenige om hvem det var
som sendte tilbudet.
Ifølge Felleskjøpet kom de med
et nytt tilbud etter at de gjennom
mediene fikk ny informasjon.
De ansatte i Felleskjøpet frykter
de skal miste flere av sine rettigheter når Felleskjøpet bytter
arbeidsgiverorganisasjon fra
Spekter til NHO ved nyttår. De
har derfor bedt om 11,5 prosent i
lønnsøkning.

streiken var ikke et tema på møtet, sier Henriksen.

I retten onsdag

Sjokkert

«Vi falt av stolen da vi så
denne pressemeldingen.
Vi er sjokkert over at
bedriften velger å lyve
– Har ikke mottat tilbud
Felleskjøpet hevder dette var ny slik.»
informasjon, og sier det derfor
var de som sendte forslaget om en
løsning i saken lørdag. Negotia
sier Felleskjøpet lyver, og sier det
var de som sendte tilbudet søndag kveld.
– Jeg har ikke mottatt noe tilbud etter det som kom på torsdag.
Det var derimot jeg som sendte
et tilbud til Felleskjøpet søndag
kveld. Jeg tenker på hvordan
dette blir etter streiken, og vi skal
tilbake på jobb. Hvordan skal vi
da gjør det når Felleskjøpet opptrer som de gjør, spør Gard Henriksen, hovedtillitsvalgt for de
Negotia-organiserte Felleskjøpet-ansatte.
Også Anne-Lene Gabrielsen,
streikeleder i Negotia hevder, det
er de ansatte som leverte tilbudet.
– Vi falt av stolen da vi så denne
pressemeldingen. Vi er sjokkert
over at bedriften velger å lyve

Anne-Lene Gabrielsen,
streikeleder i Negotia

slik. Det gjør at våre medlemmer
og sikkert andre bekymrer seg
for tiden etter konflikten. Man
skal tross alt arbeide sammen etterpå. Det er vanskelig å se hvordan Felleskjøpet skal reparere
dette i ettertid.
Ifølge Negotia ble det holdt et
møte mandag morgen mellom
partene, hvor Felleskjøpet ønsket å få klarhet i noen av punktene av avtalen. Avtalen skal ha
gått ut på en lønnsøkning på 3,2
prosent, samt at de ansatte ikke
skal gå ned i lønn når Felleskjøpet går over til NHO. Det betyr at
de ansatte beholder en del av rettighetene de har i dag.
– Vi kan ikke diskutere nedgang i lønn med en bedrift som
går i overskudd. En løsning på

Felleskjøpet på sin side reagerer
sterkt på påstanden om løgn.
«Den faller på sin egen urimelighet. Riksmekler Mats Ruland
formidlet lørdag på Felleskjøpets
vegne et nytt forslag til løsning
til forhandlingslederen i YS. Vi
har ikke fått andre svar på dette,
enn det brevet Negotia sendte oss
søndag ettermiddag. Vi møtte
Negotia i morges for å gå gjennom
dette. Forslaget var ikke akseptabelt for oss, og vi meldte dette
tilbake innen kl 11, som var den
avtalte fristen. Vi ser at Negotia
nå hevder at de har nedjustert sitt
lønnskrav til 3,2 prosent, men de
unnlater å nevne at de underliggende kravene fremdeles består.»,
skriver Gro Tvedt Anderssen, direktør kommunikasjon og marked i en e-post til Nationen.
«Felleskjøpet gjør nå sitt ytterste for å begrense streikens
skadevirkninger og å diskutere
internt alle mulige måter å få løst
saken på. Av hensyn til de fremtidige relasjoner, vil vi ikke kommentere påstanden fra Negotia
ytterligere, utover at vi tar sterkt
avstand fra den.»
Streiken har fått store konsekvenser, fordi Felleskjøpet ikke
kan levere så mye grovfôr som de
får bestillinger på. På fabrikken
på Kambo i Østfold produserer
de daglig 200 tonn fôr mot 800
tonn som er normalen.
Felleskjøpet har tatt streiken
til Arbeidsretten, da de mener
streiken er ulovlig og tariffstridig. Den saken behandles av retten på onsdag.
Jon-Fredrik Klausen
jon-fredrik.klausen@nationen.no

Mangel på kraftfôr: Felleskjøpet Agri mener at de på grunn av stans i arbeid

Arbeidsrettsadvokat: Me
Advokat Thomas Benson
har skrevet bøker om og underviser i arbeidsrett. Han
mener det ikke ser ut til at
Felleskjøpet-streiken er tariffstridig eller ulovlig.
Arbeidsg iverorganisasjonen
Spekter har varslet på sine nettsider at de har stevnet YS/Negotia
for Arbeidsretten i forbindelse
med streiken i Felleskjøpet. Spekter mener YS/Negotia har krevd
ting i årets oppgjør som ikke hører
hjemme i årets oppgjør.
Grunnen er at partene i år har
et såkalt mellomoppgjør, og ikke
et hovedoppgjør. I et mellomoppgjør kan man ifølge Spekter kun
forhandle om lønn.
YS/Negotia mener på sin side
at det er nettopp det de har gjort,
selv om lønnskravet vil kompensere for eventuell bortfall av andre rettigheter.

– Vi har ikke krevd noe annet
enn kroner og øre i dette mellomoppgjøret. Riktignok representerer deler av kravet vårt en
kompensasjon for at rettighetene våre ikke sikres ved bedriftens overgang til NHO i 2020.
Eller sagt på en annen måte: Det
at vi kan miste avtalte vilkår er
en usikkerhet vi har satt en prislapp på. Totalt blir rammen vår
derfor på 11,5 prosent, skriver
Negotia-leder Monica Paulsen i
pressemelding på deres nettsider.

– Ingen grense

På bakgrunn av det mener Thomas Benson, advokat i Angell
Advokatfirma og foreleser i arbeidsrett ved Nord Universitet,
at streiken ikke er ulovlig.
– Negotia har krevd et generelt lønnstillegg på 11,5 prosent.
Det foreligger i prinsippet ingen
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det på kraftfôrfabrikken på Kambo fra mandag vil mangle rundt 500 tonn kraftfôr til kylling og gris hver dag. 

Foto: Line Omland Eilevstjønn

ener Felleskjøpet-streiken ikke er ulovlig
grense for hvilket lønnstillegg
som kan kreves, men det bør
være rimelig, sier Benson til Nationen.
Han påpeker også at det ikke er
mulig å kreve nye avtaler i forbindelse med et mellomoppgjør.
Han peker blant annet på SASstreiken tidligere i år, hvor pilotene hadde krav på 13 prosents
lønnsøkning før streiken.

Tvungen lønnsnemnd

Benson mener samtidig at situasjonen kan gå mot tvungen
lønnsnemnd, det vil si at konflikten vil bli håndtert gjennom
lønnsnemndbehandling, og
streiken blir avsluttet. Grunnen
til at dette kan bli en realitet er
hensynet til dyrene.
– Dersom arbeidskampen fører til fare for liv, helse, sikkerhet
eller truer helt vitale samfunnsinteresser, kan det likevel være

aktuelt å gripe inn med tvungen
lønnsnemnd. Dersom situasjonen blir uholdbar med tanke på
dyrevernlovens bestemmelser
om beskyttelse av dyr mot unødig lidelse kan de bli tvungen
lønnsnemnd, sier Benson.
Arbeids- og sosialdepartementet opplyser til Nationen søndag
at de følger med på saken, men
viser ellers til det statsråd Anniken Hauglie tidligere har uttalt
om saken.

– Dette er en konflikt mellom
YS/Negotia og Spekter i Felleskjøpet Agri, og det er partene selv
som har ansvaret for å løse den
på en forsvarlig måte. Ut over det
har ingen kommentar, sa Hauglie
til Nationen på onsdag.

– Uforståelig og beklagelig

Spekter, som har stevnet YS/Negotia til Arbeidsretten at, mener
kravet innebærer mer enn bare
et lønnstillegg, og dermed ikke

Lønnstillegg
«Det foreligger i prinsippet ingen grense for
hvilket lønnstillegg som
kan kreves, men det bør
være rimelig.»
Thomas Benson, advokat

hører hjemme i mellomoppgjør.
– Da er det helt uforståelig og
sterkt beklagelig at YS/Negotia i
Felleskjøpet Agri ikke bare fremmer krav som hører hjemme i hovedoppgjøret, slik som sykelønn,
forsikringer og permisjonsordninger, men i tillegg velger å
streike for å få gjennomslag for
disse kravene. Det er et angrep
på forhandlingssystemet vi har
avtalt og er enige om, skriver administrerende direktør i Spekter,
Anne-Kari Bratten.
– Vi reagerer med vantro på
Spekters iherdige forsøk på å
stoppe en helt lovlig konflikt. Vi
kan ikke se at vi har gjort noe annet i dette mellomoppgjøret enn
hva mange andre har gjort tidligere, skriver Paulsen i Negotia på
sin side.

tene fortsatt sto langt fra hverandre. Streiken har vart siden
tirsdag, da 352 ansatte gikk ut i
streik. Flere aktører, blant annet Norges Bondelag, Nortura
og Norsk Fjørfelag har ytret
bekymring med tanke på fôrtilgang og dyrevelferd under streiken.
Både Spekter og Negotia har
i løpet av helgen sagt til NTB at
det ikke har vært kontakt mellom
partene i helgen.
YS-forbundet krever i mellomoppgjøret en ramme på 11,5
prosent for å kompensere for et
mulig bortfall av rettigheter ved
bedriftens overgang til NHO. I
Felleskjøpet Agris tilbud ble det
foreslått å gjennomføre et lønnsoppgjør på 3,2 prosent.

Ingen kontakt i helgen

Lars Bilit Hagen

NTB rapporterte lørdag at par-

lars.hagen@nationen.no

