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Høring - NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse
arbeidslivet

Det vises til departementets brev av 25. mars 2010 med høringsfrist 25. juni 2010.

Norges Rederiforbund som representerer rederier med skip i utenriksfart og offshore samt
bore- og entreprenørfartøy næring har merket seg følgende:

Utvalget legger til grunn at det i Norge er bred tilslutning til gjeldende regler om medvirkning
og medbestemmelse for de ansatte. Utvalget mener at utfordringene er:

å øke oppmerksomhet om demokratiordningene,
• å inkludere flere arbeidstagere i ordningene,

å øke effekt av ordningene i de virksomheter hvor de praktiseres
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2) Opprettholdelse av regel at et flertall av de ansatte må støtte de krav som de
ansatte kan fremsette
Vi er enig med flertallet i at denne ordningen bør opprettholdes.

Utvalgets flertall foreslår:

1) Å senke terskelen for adgang til opprettelse av representasjonsordning
Vi er enig med mindretaltet i at dagens terskel er hensiktmessig,

3) Selskapet bør legge til rette for representasjon fra de ansatte
Vi har ingen merknader til dette forslaget.

4) Ansattrepresentasjon i revisjonsutvalg (arbeidsutvalg for styret)
Vi har ingen merknader til dette forslaget.

5) Ingen endringer av ordningen med bedriftsforsamling
Vi er noe overrasket over at utvalget ønsker en videreførtng av "bednftsforsarnitngen"
organ som mange eksperter har vært tvilende til verdien av
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6) Ordningen med verneombud og arbeidsmiljøutvalg bør videreføres
For mantim næring er dette ordninger som både i internasjonalt og i norsk sammenheng
tillegges stor betydning er enig med utvalget i dette forslaget.

7) Utvidelse av konsernordningen
De forslag som er fremmet av mindretallet her synes kompliserte og vanskelig. Vi er enig
med flertallet i at de forslag som fremmes av referansegruppen som har fremmet forslag til
endringer av representasjonsforskriften er tilstrekkelig (jf. egen høring).

8) Utvidelse av verneombudordningen til også å omfatte det ytre miljø
Vi støtter flertallets standpunkt om at det er unødvendig å  gi ombudet slike nye oppgaver

9) Verneorganisasjoner i konserner
Vi mener det ikke er behov for nye ordninger innenfor de næringer forbundet representerer.

10) Tiltak knyttet til kunnskap og opplæring om medbestemmelse og medvirkning
Vi er ustkre på hvIlke behov som foreligger og på nytten av de tiltak som foreslås.

Med hilsen
Norges Rederiforbund


