
PROTOKOLL 11/97

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 14 november 1997

Tilstede:  
Gudmund Knudsen
Vidar Lindefjeld
Gro Granden

Fra sekretariatet: Espen Rebbestad

Møtet varte fra kl 1200 til kl 1345.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
1. 97/24 ABB Norsk Kabel
2. 97/29 Procon Offshore ASA

1. Godk .ennin av møteinnkallin

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 14 november 1997 ble godkjent.

2. Sak 97/24 ABB Norsk Kabel

I brev 8 oktober 1997 søker ABB Norsk Kabel AS om unntak fra bestemmelsen om
funksjonstid for bedriftsforsamlingens medlemmer etter at partene ved bedriften 5
september 1997 hadde inngått avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen og å utvide de
ansattes representasjon i styret.

Arbeidsutval et viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeninger, som
representerer 597 av 691 ansatte, om å avvikle bedriftsforsamlingen umiddelbart, jf
protokoll 5 september 1997.

Utvalget forutsetter at det gjennomføres valg av de ansattes representanter i styret ved
direkte valg av og blant de ansatte etter reglene i forskriften. Inntil dette valget er
gjennomført fortsetter de nåværende styrerepresentanter.

Arbeidsutvalget finner å kunne godkjenne søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

«I medhold av aksjeloven § 8-18 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember 1976
og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner
arbeidsutvalget at bedriftsforsamlingen ved ABB Norsk Kabel opphører umiddelbart.»
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3. Sak 97/29 Procon Offshore ASA

I brev 7 oktober 1997 søker Procon Offshore ASA om etablering av en konsernordning.

Procon Offshore ASA ble etablert 13 april 1997 gjennom utfisjonering av deler av
virksomheten i Transocean ASA. I forbindelse med fisjonen overtok Procon Offshore ASA
aksjene i Procon Drilling Services AS og Procon Engineering AS. Procon Offshore ASA
med datterselskaper har tilsammen ca 850 ansatte hvorav 588 er organisert i den lokale
NOPEF-avdelingen. Transocean ASA har etter fisj onen ikke lenger eierinteresser i Procon
Offshore ASA.

Det er inngått avtale om fusjonsplan mellom Procon Offshore ASA og Safe Offshore ASA.
Fusjonen innebærer at Procon Offshore ASA infusjoneres i Safe Offshore ASA, under det
nye navnet ProSafe ASA. Fusjonsplanen ble godkjent på generalforsamlingene i begge
selskaper 6 oktober 1997. Kreditorfristen utløper første del av desember 1997, og fusjonen
vil  være  gjennomført og det fusjonerte selskap tatt opp til notering på Oslo Børs medio
desember 1997.

ProSafe ASA vil være organisert etter en holdingstruktur hvor ProSafe ASA blir
morselskap, og hvor virksomheten drives gjennom tre hovedforretningsområder, fordelt på
de heleide datterselskaper Procon Engineering AS, Procon Drilling Services AS og det
britiske selskapet Safe Rigs Ltd med datterselskap. De ansatte i Procon Engineering AS og
Procon Drilling Services AS vil være de samme som idag er ansatt i disse selskaper og det
nåværende morselskapet Procon Offshore ASA. Ansatte og virksomheten i det utenlandske
datterselskapet Safe Rigs Ltd vil  være  identisk med de ansatte og den virksomhet som
finner sted innenfor Safe Offshore ASA og dets datterselskaper. Dette er etter det opplyste
utenlandske arbeidstakere.

Procon Offshore ASA søker med tilslutning fra Safe Offshore ASA om en konsernordning
basert på følgende forhold: Det fusjonerte selskapet ProSafe ASA fritas fra plikten til å
opprette bedriftsforsamling. Datterselskapene Procon Drilling Services AS og Procon
Engineering AS fritas fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. Det etableres en
konsernordning for ProSafe ASA med datterselskapene Procon Drilling Services AS og
Procon Engineering AS, der styret i morselskapet består av 6 aksjonærvalgte representanter
og tre ansattevalgte representanter. De ansattes representanter velges direkte til styret i
ProSafe ASA, av og blant de ansatte i ProSafe ASA og de norske datterselskapene Procon
Drilling Services AS og Procon Engineering AS. Det velges ikke representanter til
datterselskapenes styrer.

Søknaden begrunnes med at ordningen vil sikre en nødvendig gjensidig kontakt mellom
konsernets øverste ledelse, eiere og ansatte. Ordningen begrunnes videre med at det er i
konsernets styre det fattes de beslutninger som er av betydning både for ProSafe ASA og
for de ulike datterselskaper. Av den grunn er det i de ansattes interesse å være representert i
konsernstyret fordi man her har den reelle påvirkningsmulighet.

Det er enighet mellom selskapet og den lokale NOPEF-avdelingen som organiserer
oljearbeiderne i Procon om søknaden. NOPEF-avdelingen representerer per september
1997 representerer 588 ansatte av totalt ca 850.
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Arbeidsutval et finner å kunne godkjenne den omsøkte konsernordning for ProSafe ASA,
under forutsetning av at fusjonen gjennomføres som ovenfor beskrevet. Dersom fusjonen
ikke blir gjennomført, forutsetter utvalget en henvendelse til Bedriftsdemokratinemnda om
en eventuell tilpasning av vedtaket i forhold til Procon Offshore ASA.

ProSafe ASA og Procon Engineering AS har ikke plikt til å ha Bedriftsforsamling.
Utvalget finner det derfor ikke nødvendig å treffe vedtak om unntak for disse selskaper.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

«I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10
desember 1976 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet,
godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for ProSafe ASA:

Procon Drilling Services AS fritas fra plikten til å opprette bedriftsforsamling.

II
Styret i ProSafe ASA skal bestå av 9 medlemmer, hvor av tre medlemmer velges av og
blant de ansatte i ProSafe ASA og de norske datterselskapene Procon Drilling Services AS
og Procon Engineering AS.

III
Det velges ikke ansatterepresentanter til styrene i datterselskapene Procon Drilling Services
AS og Procon Engineering AS.

IV
Forøvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og
forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli
innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det
at selskapet sender ny søknad til nemnda.

VI
Godkjermelsen gjelder inntil videre, jf forskriften §§ 5 og 6.»

4.  G 'ennom an av utkast til reviderte retnin slin'er/ nemndas raksis

Det ble foretatt en ny gjennomgang av retningslinjene (nemndas praksis). I den forbindelse
ble det gjort visse endringer og det fremkom enkelte merknader i forhold til det utkast som
forelå i møtet. Gro Granden skal komme med innspill til tekst på et særskilt punkt. De
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øvrige medlemmene av utvalget vil så ta standpunkt til dette. Sekretariatet foretar
oppretting og sender ut ny versjon til medlemmene av arbeidsutvalget
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