Pressemelding
27.03.20
Vil bidra til en vellykket våronn
Landbruksbransjen er bekymret over situasjonen vi nå er i. Våronna står
for døren. Sesongarbeiderne, som vanligvis kommer til Norge for å bidra,
er i år forhindret fra å delta i dette arbeidet grunnet koronasituasjonen. Nå er det viktig med både fleksibilitet og ansvarlighet, sier Monica A.
Paulsen, forbundsleder i YS-forbundet Negotia.
At 30.000 sesongarbeidere uteblir betyr at bransjen må se på andre løsninger. Det
er tatt til orde for omstilling og omfordeling av arbeidskraft. Landbruksminister
Olaug Bollestad tar i gårsdagens utgave av Nationen til orde for å tilby arbeid både
til permitterte og studenter.
Negotia mener det nå er viktig med både fleksibilitet og ansvarlighet.
- Det landbruksministeren skisserer kan være en god løsning for å kunne
imøtekomme behovet til landbruket. Det vi imidlertid må påse er at de ansatte som
skal utføre disse oppgavene sikres anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi kan anta
at det kan bli behov for andre aktører komme på banen. Da har bransjen et klart
ansvar for at det er seriøse tilbydere som garanterer anstendig lønn og
arbeidsvilkår til de som skal utføre arbeidet, mener Gard Henriksen,
hovedtillitsvalgte i Felleskjøpet Agri.
Negotia, som organiserer mange hundre ansatte innenfor mat og drikke-segmentet
i landbruket, har spilt inn denne problemstillinger for landbruksminister Olaug
Bollestad med krav om at dette følges opp også spesielt i lys av den situasjon vi er i
nå.
- Vi er glade for å registrere at statsråden har sett Negotias innspill med å bruke
studenter til å utføre jobber i landbruket. Det er også positivt at
landbruksministeren opplyser at de som nå er permitterte inviteres til å bidra som
gode ressurser til å løse behovet i landbruket. Dette er arbeidstakere som i stor
grad er kjent med hvordan lønns- og arbeidsvilkår skal være i norsk arbeidsliv,
presiserer forbundslederen i Negotia.
Forbundslederen viser til gode etablerte vilkår som er avtalt mellom partene
landbruksbransjen og som er praktiserte gjennom mange år.
-Mange av de som nå er permittert står også tilsluttet en fagforening, noe som gjør
at det settes makt bak kravene om videreføring av gode opparbeidede rettigheter.
Dette gjør at vi sammen kan bidra til en vellykket våronn, avslutter Monica A.

Paulsen.
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