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Svar på høring  -  EU-kommisjonens forslag til forordning om en ny europeisk
stiftelsesform

Vi viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 7. mai 2012 om EU-
kommisjonens forslag til forordning om en ny europeisk stiftelsesform, med vedlegg.

Arbeidsdepartementet viser til forslaget til forordning artikkel 38, hvor det foreslås at
det i europeiske stiftelser kan eller skal, avhengig av antall ansatte, opprettes et såkalt
"European Works Council", europeisk samarbeidsutvalg, i europeiske stiftelser med
nærmere bestemte antall ansatte.

Det fremgår av stiftelsesloven § 41 at i næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet
ledd bokstavene a og b, gjelder aksjeloven § 6-4 første og annet ledd om ansattes rett til
styrerepresentasjon tilsvarende for så vidt gjelder næringsvirksomhet. I
næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstavene a og b, som har flere
enn 200 ansatte, skal de ansatte velge det antall styremedlemmer, observatører og
varamedlemmer som følger av aksjeloven § 6-4 tredje ledd for så vidt gjelder
næringsvirksomhet.

Ansatte i alminnelige stiftelser har i dag ikke rett til styrerepresentasjon, men omfattes
av de samme reglene om konsultasjon og informasjon som gjelder alle arbeidstakere i
Norge.

Departementet legger til grunn at forordningens forslag om europeiske
samarbeidsutvalg gjelder på unionsnivå, slik at de nasjonale reglene om konsultasjon,
informasjon og rnedbestemmelse fortsatt vil gjelde på nasjonalt nivå. På denne
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bakgrunn har departementet ikke innsigelser.

Departementet vil peke på at det i utkastet til forordning dreier seg om  "almennyttige
stiftelser". Arbeidsdepartementet har ikke tatt stilling til hvordan forslagets definisjon av
"almennyttig stiftelse" forholder seg til det norske regelverkets skille mellom
alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Vi vil likevel peke på at dersom
forordningens forslag til definisjon av "allmennyttig stiftelse" tolkes slik at den kan
omfatte stiftelser som nevnt i stiftelsesloven § 4 a) og b), kan det reises spørsmål om
ansatte i slike stiftelser kan få innskrenket sine rettigheter dersom den norske stiftelsen
etter omdannelsen til europeisk stiftelse inngår i en europeisk stiftelse med sete i et
annet land. Dersom dette er tilfelle, mener Arbeidsdepartementet det er behov for
reguleringer som sikrer de ansattes rettigheter til fortsatt representasjon.
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