
HK støtter
kassedame
fra Horsens
i landsretten
HK kræver regler for private firmaers
kontrol af ansatte i butikker

Beskyldt for at tage
af kassen og fyret:
- Friken ndt i retten

Horsens Folkeblad den 14.
august med nyheden om fri-
findelsen af den fyrede kas-
sedame fra Kvickly. Nu har
statsadvokaten anket sagen
til landsretten.

HORSENS - Den 49-årige
kassedame fra Kvickly i
Horsens, der for 14 dage
siden af byretten i Hor-
sens blev frikendt for at
have taget af kassen, skal
nu i landsretten. Anklage-
myndigheden har anket
frifindelses-dommen, og
derefter har kassedamens
forbund, HK, pa et
hovedbestyrelsesmøde besluttet
at støtte kvinden økono-
misk og juridisk.

- Normalt går forbundet
ikke ind i strafferetlige sa-
ger, men i dette tilfælde er
det et spørgsmål  om at have
en faglig holdning til medar-
bejdernes trivsel og det
miljo, der bydes dem på ar-
bejdspladsen. De ansatte
udsættes for en urimelig
mistænkeliggørelse , siger
kontorbestyrer J. Erwig Ja-
cobsen, HK i Horsens.

Efter frifindelsen i Hor-
sens af kassedame Grethe
Jensen, Egebjerg, fremsatte
HK på hendes vegne et er-
statningskrav mod Kvickly:
Mindst 120.000 kr. eller gen-
ansættelse på samme løntrin
og vilkår som for fyringen

og med efterbetaling af løn
fra fyrings-datoen og til nu.

- Vi forventer en ny frifin-
delse i landsretten, og for-
bundets jurister arbejder vi-
dere med erstatningskravet,
siger J. Erwig Jacobsen.

Trods frifindelsen i byret-
ten, mener politiet og ankla-
gemyndigheden stadig, at
kassedamen har gjort sig
skyldig i underslæb, og der-
for har statsadvokat Uno
Valbak, Viborg, anket
afgørelsen  til landsretten for at
få kassedamen &mat.

Grethe Jensen blev efter
13 års ansættelse i Kvickly i
Horsens fyret forst på året.
Chefen mente, hun havde ta-
get af kassen. Mens folk fra
et  butikskontrolfirma
det, undlod hun at indtaste
varesalg på kasseapparatet.
Kassedamen forklarede, at
hun gjorde det for at rette
fejl fra tidligere ekspeditio-
ner i stedet for at udfylde
fejlbon'er, som Kvickly's
reglement foreskriver. Den
forklaring overbeviste dom-
merne i Horsens.

HK kræver regler
- Hvis Kvickly-sagen ikke

loses tilfredsstillende vil
HK i Horsens foreslå , at bu-
tiksansattes trivsel bliver
inddraget i de kommende
overenskomstforhandlinger,
og selvom sagen loses, bli-
ver problemet måske allige-
vel taget op ved overens-
komsten, for det er jo nok
ikke sidste gang, vi stoder
på problemet. Det ma tages
op til meget alvorlige drof-
telser, siger Erwig Jacob-
sen.

Bl.a. på baggrund af
Kvickly-sagen fra Horsens
er HK allerede nu klar med
et udspil til arbejdsgiverne
om hvilke regler, der efter
forbundets opfattelse bør
gennemføres , inden f.eks. et
privat firma kan sættes pa
en kontrolopgave i en butik.
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