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HAMMERVERK -SAKEN
16.desember - etter 8 ukers trenering - avsa
Stavanger Byrett en åpen og utilslørt klasseg-1nm i Hammerverksaka. Bedriftsledelsen ble fri[
mt, mens arbeiderne ikke fikk medhold i noen
:1.11sine krav om å bli tatt tilbake i jobb om
erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og om at
oppsigelsene av dem skulle kjennes ulovlige.
En.av domsmennene, trearbeider Trygve Rasmussen,
var uenig i dommen. Han hevdet at oppsigelsene
var usaklige og politiske.
Flertallet i Byretten, som besto av dommeren og
en kontorsjef, brukte bl.a. sikkerhetsarbeidet
til en av de ni oppsagte, Geir Sundet, som grunn
for å godta oppsigelse. I flertallets premisser
for domsavsigelsen heter det:
"Han (avd.leder Oseberg) har forklart at Sundet
ikke trengte lang tid på å lære hvordan arbeidet
skulle utføres. Han har også forklart at han med
tilfredshet hadde lagt merke til at Sundet hadde
vist forståelse og interesse for de sikkerhetsmessige sider ved arbeidet. Han har imidlertid
også forklart at han etterhvert fant at Sundet
ble mere og mere opptatt av sikkerhetsproblemene,
og at dette gikk utover de produksjonsresultater
som det var grunn til å vente selv om han fremdeles befant seg i prøvetiden. Oseberg har forklart dette slik at det gikk mere og mere på
sikkerheten og mindre og mindre på arbeidet"
';.dere heter det i flertallets domspremisser:
Ar det gjelder Sundets opplysning om at han
ikke fikk noen klager fra arbeidsledelsen over
sitt arbeide, arbeidsresultatene eller holdningen
til arbeidsledelsen, har Oseberg forklart at han
har ment at det i prøvetiden ikke er riktig eller.

-

.
hensiktsmessig å påklage overfor dan prøveaneatie
fOrhold vedrørende arbeidet eller arbeidesitua-,
sjonen, selv om man mente at arbeidet gikk mindre
tilfredsstillende./
Han hår sett det slik at det er riktigere å rose
og komme med oppmuntring når arbeidet gikk tilfredsstillende. Derfor hadde han også rost Sundet
for hans interesse og forståelse for de sikkerhetsmessige sider ved arbeidet.".(Retteboks s39-40)
Stavanger Byrett har altså godtatt sikkerhetsarbeid som begrunnelse for oppsigelse. Dersom
dette skal godtas, er det ikke mindre enn en
trusel mot alle arbeidsfolks vern mot usaklige
oppsigelser.
De ni oppsagte arbeiderne anket denne usedvanlig
grove klassedommen direkte inn for Høyesterett,
men Høyesteretts Kjæremålsutvalg har henvist den
til Lagmannsretten. Dermed er de ni oppsagte
arbeiderne henvist til en endeløs rundgang i
rettsapparatet. Dette viser hvor mye vernet mot
usaklige oppsigelser i Arbeidervernloven er verd,
når det ikke finnes en måte raskt å få prøvd saka
for rettsapparatet. De ni oppsagte arbeiderne har
gått ledige siden april i fjor.
Hvem har råd å vente et par år på avgjørelse i en
oppsigelses-sak?
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