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Høring - forslag til endringer i representasjonsregelverket

Oslo, 25.06.2010

Det vises til høringsbrev av 26.03.10.
Representasjonsregelverket er gjenomgått med sikte på å forenkle og oppdatere
dette i tråd med den generelle samfunnsutviklingen og gjeldende praksis i
Bedriftsdemokratinemnda. Det er videre vurdert å utvide representasjons-
regelverket til også å omfatte bransjer som hittil har vært unntatt.

Kravet til hvor mange arbeidstakere en lokal fagforening i visse sammenhenger
må representere, foreslås endret fra to tredjedeler til et flertall.

Det foreslås at representasjonsregelverket endres slik at det åpnes for at
virksomheten og arbeidstakerne kan inngå avtale om innføring av konsern-
ordning, uten at det er nødvendig med en godkjenning av Bedriftsdemokrati-
nemnda.

Det foreslås å åpne for at det kan velges personlige varamedlemmer ved
forholdstallsvalg.

Vurdering
Coop Norge ser det som positivt med en forenkling og oppdatering av
regelverket, samt at dette gjøres mest mulig likt for alle bransjer, med mindre
avgjørende særhensyn gjør seg gjeldende.

Når det gjelder endringen i kravet til hvor mange arbeidstakere en lokal
fagforening må representere ser Coop Norge ingen avgjørende betenkeligheter
ved dette. I henhold til representasjonsforskriftens regler kan alle de ovennevnte
krav i forbindelse med valg og søknader til Bedriftsdemokratinemnda også
fremmes av et flertall av de ansatte og kravet om flertall bør da også kunne være
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tilstrekkelig i forhold til de lokale fagforeningene når det gjelder
representativitet.

Coop Norge støtter forslaget til mulig avtale om konsernording uten
godkjennelse av Bedriftsdemokratinemnda, noe som vil bety administrativ
forenkling og kostnadsbesparelse.

Coop Norge støtter også forslaget om å åpne for at det kan velges personlige
varamedlemmer ved forholdstallsvalg. Vi mener dette kan gjøre ordningen mer
fleksibel og gi rom for at særlige lokale hensyn kan ivaretas.

Avslutningsvis ønsker vi å poengtere at det er viktig å ha en
Bedriftsdemokratinemnd som er mest mulig representativ for norsk næringsliv.
Vi er derfor positive til at varamedlemmer blir oppnevnt fra andre organisasjoner
enn de som er oppnevnt som faste medlemmer i Bedriftsdemokratinemnda. Både
SAMFO og LA kan være aktuelle kandidater fra arbeidsgiversiden.

Med vennlig hilsen
Coop Norge S
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