
Protokoll I 00

Møte i Bedriftsdemokratinemncla mandag 31.januar 2000

Tilstede:  
Gudmund Knudsen
Liv Synnøve Taraldsrud
Annette Selmer
Ingebjørg Harto
Johan Kr. Øydegard
Gro Granden
Karen Sophie Steen

Annette Selmer og Karen Sophie Steen møtte som varamedlemmer for medlemmene
Sveinung Koslung og Jakob Wahl.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz.

Møtet varte fra kl  0900 til kl 1045.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
Sak  99/29 EILAG ASA
Sak  96/18 Hafslund ASA

1. God 'ennin av møteinnkallin

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemnda 31 januar 2000 ble godkjent.

2. Sak 99 29 EILAG ASA

EILAG ASA søker i brev av 5 januar  2000 om etablering av konsernordning ved valg av
ansattes representanter til styret i EILAG ASA.

EILAG ASA er en av Norges største elektrogrossister innen elektroinstallasjons-
materiell og innen forbrukerelektronikk og hvitevarer m.m. Fra årsskiftet gikk EILAG
ASA over til en konsernmodell ved at selskapets to divisjoner Teknikk og Handel ble
omdannet til heleide datterselskaper av EILAG ASA.

EILAG ASA, EILAG Handel AS og EILAG Teknikk AS består etter omdannelsen av
henholdsvis 41, 56 og 233 ansatte.

Selskapet ønsker å etablere en konsernordning, slik at ansatte i datterselskapene
EILAG Handel AS og EILAG Teknikk AS også anses valgbare og har stemmerett ved
valg til styret i EILAG ASA. Ved denne ordningen vil de ansatte i EILAG Handel AS og



EILAG Teknikk AS få ta del i det organ hvor det fattes beslutninger som er av
avgjørende betydning for deres arbeidssituasjon.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at ved en avstemning foretatt blant de ansatte i
konsernet støttet et overveiende flertall av de ansatte selskapets søknad om
konsernordning.

I søknaden opplyses det at EILAG Handel AS har 56 ansatte. Nemnda vil for ordens
skyld bemerke at det kan fremsettes krav fra et flertall av de ansatte i EILAG Handel AS
om styrerepresentasjon i selskapets styre jf aksjeloven § 6-4 andre ledd.

Nemnda godkjenner søknaden.

Bedriftsdemokrafinemnda fatter slikt

vedtak:
"I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf representasjonsforskriften § 6, godkjenner
Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for EILAG ASA:

De ansatte i EILAG ASA og i norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved
valg til styret i EILAG ASA.

II
Etablerer eller overtar EILAG ASA nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å
bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV
For øvrig gjelder allmennaksjelovens og aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i
styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av
valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf representasjonsforskriften § 6."

3. Sak 96 18 Hafslund ASA

Bedriftsdemokratinemnda godkjente i vedtak av 16. desember 1998 endringer i
gjeldende konsernordning ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i
Hafslund ASA samt etablering av tilhørende valgkretsinndeling.

I brev 20. desember 1999 søker Hafslund ASA om endring i gjeldende konsernordning
og valgkretsinndeling ved valg til bedriftsforsamlingen i Hafslund ASA.



På ordinær generalforsamling 10. mai 1999 i Hafslund ASA ble det vedtatt at antall
medlemmer av bedriftsforsamlingen skulle økes fra totalt 12 til 15 medlemmer, med
virkning fra ordinær generalforsamling i 2000. De ansatte øker således sin
representasjon fra 4 til 5 medlemmer f.o.m. valgene i 2000. Videre har det skjedd
vesentlige endringer i Hafslund-konsernet, både når det gjelder samlet antall ansatte og
i hvilke konsernselskaper disse er ansatt i, som nødvendiggjør endringer i gjeldende
valgkretsinndeling.

Det var per 1. oktober 1999 henholdsvis 224 ansatte i Hafslund ASA, 24 ansatte i
Hafslund Finans AS, 16 ansatte i Hafslund Energi AS, 24 ansatte i Hafslund Markets AS,
22 ansatte i Haram Energi AS. Det opplyses at de ansatte i Skedsmo & Sørum
Elektrisitetsforsyning AS utgikk av Hafslund-konsernet fra 1. januar 2000, og ble en del
av Viken Energi Nett AS.

Endringer i valgkretsinndelingen kan for fremtiden foretas innen bedriften uten
Bedriftsdemokratinemndas medvirkning, dersom det fremsettes krav fra lokale
fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte eller fra et flertall av de ansatte
jf representasjonsforskriften § 30 første ledd. Ønskes en slik lokal løsning, forutsetter
dette at gjeldende vedtak først oppheves ved en ny søknad til nemnda.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet om endringene i
konsernordningen blant de ansatte i konsernet.

Nemnda godkjenner søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

vedtak:
"I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte og sjette ledd jf
representasjonsforskriften §§ 5 og 6 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende
konsernordning for Hafslund ASA

Bedriftsdemokratinemndas vedtak 16. desember 1998 oppheves.

II
De ansatte i Hafslund ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er
valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i Hafslund ASA

III
De ansattes valg til bedriftsforsamlingen i Hafslund ASA skjer etter følgende
retningslinjer:

Valget skal gjennomføres som flertallsvalg i tre valgkretser:



• Valgkrets Montører Østfold og Haram: ansatte montører m.m. i Hafslund ASA med
arbeidssted i Sarpsborg og Askim, og i Haram Energi AS.

• Valgkrets Øvrig personale i Østfold og Haram: øvrige ansatte i Hafslund ASA, med
arbeidssted i ØstIold og Askim, og i Haram Energi AS.

• Valgkrets Oslo: ansatte i Hafslund ASA, Hafslund Finans AS, Hafslund Energi AS og
Hafslund Markets AS med arbeidssted i Oslo.

Valgkrets Montører Østfold og Haram velger 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Valgkrets Øvrig personale i Østfold og Haram velger 2 medlemmer og 4
varamedlemmer.

Valgkrets Oslo velger 1 medlem og 3 varamedlemmer.

Ved vesentlige endringer forutsettes at det sendes ny søknad til nemnda.

V
For øvrig gjelder allmennaksjelovens og aksjelovens regler om de ansattes rett til
representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om
gjennomføring av valg.

VI
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriften §§ 5 og 6."

4. 0 nevnin av arbeidsutval

Til arbeidsutvalget for perioden frem til 31. januar 2002 ble oppnevnt:

Bedriftsdemokratinemndas leder Gudmund Knudsen
1. varamedlem og Bedriftsdemokratinemndas nestleder Sveinung Koslung
2. varamedlem Liv Synnøve Taraldsrud

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:

Ingebjørg Harto
1. varamedlem Johan Kr. Øydegard
2. varamedlem Vidar Lindefield
3. varamedlem Sigrun Vågeng

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:

- Gro Granden
- 1. varamedlem Jakob Wahl
- 2. varamedlem Karen Sophie Steen

3. varamedlem Pål Gundersen



5. Dele as'on av nemndas m cli et. Saksbehandlin sre er

Bedriftsdemokratinemnda fattet i medhold av :

• forskrift til  aksjelovens og allmennaksjelovens  bestemmelser om de ansattes rett
til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og
bedriftsforsamling m.v. fastsatt ved kongelig resolusjon 18. desember 1998 med
hjemmel i lov om aksjeselskaper 13. juni 1997 nr. 44 §§ 6-4 fierde ledd, 6-5 første ledd
og lov om allmennaksjeselskaper 13. juni 1997 nr. 45 §§ 6-35 femte og sjette ledd og
6-37 første ledd, lov 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser § 29 annet ledd annet punktum
og fierde ledd annet punktum, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 4. desember
1981 og Kommunaldepartementets vedtak 3. januar 1982,

• forskrift til  selskapslovens  bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i
styringsorganene fastsatt ved kongelig resolusjon 13. desember 1985 med hjemmel i
lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper §§ 2-10 og
2-13 andre, tredje og fierde ledd,

• forskrift til  statsforetakslovens  bestemmelser om de ansattes rett til representasjon
i statsforetaks styre og bedriftsforsamling fastsatt ved kongelig resolusjon 20.
desember 1991 med hjemmel i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak §§ 20 fierde
og femte ledd og 33 femte og sjette ledd,

• forskrifter til lov 23. august 1996 nr. 63 om  allmenngjøring av bestemmelser  i
tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.  fastsatt ved kongelig
resolusjon 18. oktober 1996 med hjemmel i lov 23. august 1996 nr. 63 om
allmennføring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg mv,

• forskrift til  postselskapslovens  bestemmelser om de tilsattes rett til representasjon
i selskapets styre og bedriftsforsamling m.v. fastsatt ved kongelig resolusjon 20.
mars 1998 med hjemmel i lov 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap §§ 9
andre og tredje ledd og 27 første, fierde og femte ledd.

• forskrift til  jernbanetrafikkselskapslovens  bestemmelser om de tilsattes rett til
representasjon i selskapets styre og bedriftsforsamling m.v. fastsatt ved kongelig
resolusjon 20. mars 1998 med hjemmel i lov 22. november 1996 nr. 66 om statens
jernbanetrafikkselskap §§ 9 andre og tredje ledd og 27 første, fierde og femte ledd,

følgende vedtak om delegasjon av nemndas myndighet og saksbehandlingsregler for
nemnda, som trer i stedet for nemndas vedtak 27. oktober 1998:

«I Den samlede Bedriftsdemokratinemnd:

a.  Vurderer nemndas generelle praksis, drøfter prinsipielle enkeltspørsmål og
fastsetter eventuelle retningslinjer for fremtidige avgjørelser,

b. gjennomgår avFjørelser som treffes av nemndas arbeidsutvalg og nemndas leder,
c. avgjør enkeltsaker som etter nemndas egen beslutning, lederens vurdering eller

krav fra et medlem av arbeidsutvalget skal avgjøres av den samlede nemnd,



d. treffer avgjørelser som tvisteløsningsorgan etter lov 23. august 1996 om
allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.
§ 3 jf § 3 i forskrift til loven fastsatt ved kongelig resolusjon 18. oktober 1996,

e. treffer alle øvrige beslutninger innen nemndas myndighetsområde som ikke
delegeres til arbeidsutvalget eller nemndas leder til avgjørelse ved disse regler
eller særskilt vedtak,

f. godkjenner årsberetningen for nemndas virksomhet.

II Nemndas arbeidsutvalg gis fullmakt til å treffe avgjørelser i henhold til:

a. Forskrift til aksjelovens og allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes rett
til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. §§ 41 og 42,

b. stiftelsesloven § 29 annet og fierde ledd jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 4.
desember 1981 og Kommunaldepartementets vedtak 3. januar 1982,

c. forskrift til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i
styringsorganene §§ 25 og 26,

d. forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon
i styre og bedriftsforsamling §§ 39 og 40

e. forskrift til postselskapslovens bestemmelser om de tilsattes rett til representasjon i
selskapets styre og bedriftsforsamling mv §§ 5, 6, 20, 21, 34 og 35.

f. forskrift til jernbanetrafikkselskapslovens bestemmelser om de tilsattes rett til
representasjon i selskapets styre og bedriftsforsamling mv §§ 5, 6, 20, 21, 34 og 35.

Arbeidsutvalget består av nemndas leder, med nemndas nestleder som personlig
varamedlem, ett av medlemmene, samt personlig varamedlem, oppnevnt etter
innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner og ett av medlemmene, samt personlig
varamedlem, oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner.

Arbeidsutvalget må være fulltallig for å være vedtaksført.

III Nemndas leder, eller i dennes forfall nestlederen, gis fullmakt til:

a. å avgjøre søknader om fristendringer etter forskrift til aksjeloven og
allmennaksjeloven § 9 femte ledd, § 12 femte til niende ledd, § 23 andre ledd, § 24
fierde ledd og § 27 femte til niende ledd, forskrift til selskapsloven § 9 fierde ledd, §
12 femte til niende ledd, forskrift til statsforetaksloven § 9 fierde ledd, § 12 femte til
niende ledd, § 23 andre ledd, § 24 fierde ledd og § 27 femte til niende ledd,

b. å treffe avgjørelser etter forskrift til aksjeloven og allmennaksjeloven § 5 tolvte og
trettende ledd, forskrift til selskapsloven § 5 tolvte og trettende ledd og forskrift til
statsforetaksloven § § 5 tolvte og trettende ledd om tidspunktet for
gjennomføringen av lovens og forskriftens alminnelige regler eller om
gjennomføringen av nye vedtak når en tidligere godkjent unntaksordning opphører
eller endres dersom saken haster og nemnda eller arbeidsutvalget ikke har truffet
slikt vedtak,

c. å treffe avgjørelser om utsettelse av valget etter forskrift til aksjeloven og
allmennaksjeloven, selskapsloven og statsforetaksloven § 5 sjette ledd og § 6 sjette



ledd, forskrift til postselskapsloven og forskrift til jernbanetrafikkselskapsloven § 3
sjuende ledd, samt om innkalling av selskapets ledelse og representanter for de
ansatte etter forskrift til aksjeloven og  allmennaksjeloven, selskapsloven og
statsforetaksloven § 5 siste ledd og § 6 siste ledd, samt forskrift til
postselskapsloven og jernbanetrafikkselskapsloven § 3 siste ledd dersom saken
haster,

d. å  avgjøre søknader også i andre tilfeller dersom det vil medføre vesentlige ulemper
eller forsinkelser å forelegge saken for arbeidsutvalget og avørelsen på bakgrunn
av nemndas praksis må anses  å  være klar.

Såvidt mulig konfererer lederen, eventuelt nestlederen, med arbeidsutvalgets øvrige
medlemmer før avgjørelsen treffes.

Fullmakten omfatter tilsvarende saker i henhold til lov om stiftelser mm § 29 andre og
fierde ledd.

W  Saksforberedelser:

Nemndas sekretariat forbereder sakene i samråd med nemndas leder, eller i dennes
forfall nestlederen.

Lederen, eventuelt nestlederen, treffer beslutning om ferdig forberedte saker skal
fremmes til behandling i den samlede nemnd, i arbeidsutvalget eller avgjøres av
lederen selv. I tvilstilfelle konfererer lederen med arbeidsutvalgets øvrige medlemmer.

Sakene avgjøres i alminnelighet i arbeidsutvalget, men avgjøres av den samlede nemnd
dersom saken er av stor viktighet, av prinsipiell art eller hvis ett av arbeidsutvalgets
medlemmer krever det.

V Innkalling mv

Innkalling med dagsorden og sakspapirer samt vedtatte protokoller fra møter i den
samlede nemnd og i arbeidsutvalget sendes samtlige medlemmer og varamedlemmer
såvidt mulig senest en uke før møtet. Utkast til protokoller fra møter i samlet nemnd og
i arbeidsutvalget sendes de medlemmer og eventuelle varamedlenimer som var tilstede
i det aktuelle møtet.»

6. Møtedatoer første halvår 2000

Det ble fastsatt følgende møtedatoer for våren 2000:

samlet nemnd: torsdag 22 juni kl 1200

arbeidsutval et: fredag 25 februar kl 0900
mandag 27 mars kl 1300
fredag 5 mai kl 0900



7.  Retnin slin'er for Bedriftsdemokratinemndas raksis

Nemnda vedtok at nemndas sekretariatet utarbeider utkast til reviderte retningslinjer
for nemndas praksis. Utkastet behandles av arbeidsutvalget i neste møte.

8. Eventuelt

Sekretariatet sender ut en samling av aktuelt lov- og forskriftsverk i tilknytning til
nemndas virke til alle medlemmer og varamedlemmer.

Sekretariatet orienterte om en invitasjon fra Telenor-konsernet om demonstrasjon av
bruk av elektronisk post ved gjennomføring av valg. Det ble besluttet at sekretariatet
sender ut invitasjon til medlemmer og varamedlemmer etter å ha avtalt et nærmere
tidspunkt med selskapet.



BEDRIFTSDEMOKRATINEMNDA

ÅRSBERETNING FOR 1999

Bedriftsdemokratinemnda legger med dette fram sin beretning for virksomheten i 1999.

1.  Nemndas mandat

Bedriftsdemokratinemnda ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1972.

Grunnlaget for nemndas av&relser i 1999 har vært følgende regelverk:

Reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer i lov om aksjeselskaper av
13. juni 1997  nr. 44 og lov om alimennaksjeselskaper av 13. juni 1997
nr. 45 samt forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og
bedriftsforsamling m.v., fastsatt ved kongelig resolusjon 18. desember 1998
(representasjonsforskriften).

I lov om stiftelser m.m. av  23.  mai 1980 nr. 11 er Kongen gitt myndighet til ved forskrift
eller enkeltvedtak å avgjøre hvilke ansatte som er lmyttet til næringsvirksomheten og
hvilke saker som gjelder denne, jf § 29 andre ledd, andre punktum og fjerde ledd, andre
punktum. Myndigheten til å fatte enkeltvedtak etter disse bestemmelser ble ved
Kommiirml- og arbeidsdepartementets vedtak av 3. januar 1982 delegert til
Bedriftsdemokratineranda.

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i ansvarlig selskaper og kommandittselskaper har vært
reglene om ansattes rett til representasjon i styringsorganer i lov om ansvarlige selskaper
og kommandittselskaper av 21. juni 1985 nr. 83 og forskrift til selskapslovens
bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene, fastsatt ved
kongelig resolusjon 13. desember 1985, senest endret ved konprinsregentens resolusjon
29. juni1990.

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i statsforetak har vært lov om statsforetak av 30.
august 1991 nr. 71 og forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes
rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v. fastsatt ved
kongelig resolusjon av 20. desember 1991.

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i Statens Postselskap BA (Posten) og Statens
jembanetrafikkselskap BA (NSB) har vært henholdsvis lov om statens postselskap av 22.
november 1996 nr. 65 og forskrift til postselskapsiovens bestemmelser om de tilsattes
rett til representasjon i selskapets styre og bedriftsforsamling m.v. fastsatt ved
kongelig resolusjon 20. mars 1998, og lov om statens jernbanetrafikkselskap av 22.
november 1996 nr. 66 og forskrift til jernbaneselskapslovens bestemmelser om de
tilsattes rett til representasjon selskapers styre og bedriftsforsamling m.v. fastsatt ved
kongelig resolusjon 20. mars 1998.

(9:\rnap 1bednftsdernokratiNårsrapportfor bednftsdernokratinemnda  -  1997)9rvapport - 1999-2.doc)
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Grunnlaget for nemndas avgjørelser i forhold til europeiske samarbeidsutvalg har vært lov
om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg
m.v. av 23. august 1996 nr. 63, forskrift til lov om allmenngjøring av bestemmelser
tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. og forskrift om allmenngjøring av
tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. fastsatt ved kongelig resolusjon 18.
oktober 1996.

Nemnda arbeider etter eget vedtak 27. oktober 1998 om delegasjon og regler om
saksbehandling.

2. Nemndas sammensetnin

Ved kongelig resolusjon 20. desember 1996 ble følgende oppnevnt som medlemmer og
varamedlemmer av nemnda for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1999:

Advokat Gudmund Knudsen, leder
Varamedlem: Regjeringsadvokat Bård Tønder
Lagdommer Sveinung Koslung, nestleder
Varamedlem: Ass.dir. Else Bøthun
Høyesterettsdommer Karin M Bruzelius
Varamedlem: Avdelingsdirektør Henriette Munkebye

M dlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner:

Seksjonssjef Vidar Lindeeld
Varamedlem: Advokat Arnhild Dordi Gjønnes
Advokat Ivar A. Myhrvold
Varamedlem: Direktør Sigrun Vågeng

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner:

Advokat Ragnhild M. Hagen
Varamedlem: Advokat Jakob Wahl
Rådgiver Gro Granden
Varamedlem: Sekretær Ingunn Olsen

Medlemmet Raguhild Hagen fratrådte som medlem av nemnda i 1998. I henhold til forslag
fra LO oppnevnte Kommunal- og regionaldepartementet advokat Jakob Wahl som nytt
medlem av nemnda og advokat Karen Sophie Steen som Jakob Wahls varamedlem.
Oppnevningen av ovennevnte personer gjelder for perioden 24. februar 1998 - 31.
desember 1999.

Med hjemmel i kongelig resolusjon 7. januar 1983 foretok nemnda i møte
5. mars 1997 oppnevning av følgende medlemmer og varamedlemmer til Arbeidsutvalget:

Leder: Advokat Gudmund Knudsen
Varamedlem: Lagdommer Sveinung Koslung
Varamedlem: Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

(g:NrnaMbedriftsdemokrati1årsrapport for bedriftsdernokratinemnda - 1997Wsrapport - 1999-2.doc)



I møtet i samlet nemnd 28. juni 1999 møtte lovrådgiver Liv Synnøve Taraldsrud som
ekstraordinært varamedlem for Karin M. Bruzelius.

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:
Seksjonssjef Vidar Lindeeld
Varamedlem: Advokat Arnhild Dordi Gjønnes
Varamedlem: Advokat Ivar A. Myhrvold
Varamedlem: Direktør Sigrun Vågeng

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:
Rådgiver Gro Granden
Varamedlem: Advokat Ragnhild M. Hagen
Varamedlem: Sekretær Ingunn Olsen
Varamedlem: Advokat Jakob Wahl

3. Nemndas virksomhet i 1999

Det har i 1999 vært avholdt to møter i samlet nemnd og åtte møter i arbeidsutvalget.

Ved inngangen til 1999 forelå det fem søknader som ikke var ferdigbehandlet. 11999
mottok nemnda 40 søknader. Av disse ble 32 søknader godkjent, mens to søknader ble
trukket før saken ble fremmet for nemnda. Ved utgangen av 1999 foreligger det to
søknader som ikke er ferdigbehandlet.

Nenmda har i 1999 mottatt to valgklager. En valgklage ble tatt til følge.

Nemnda har mottatt en søknad i forbindelse med selskapsloven og forskriften til
selskapslovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer i selskaper
omfattet av selskapsloven. Nemnda fant at søknaden ikke kunne etterkommes, da selskapet
falt utenfor selskapslovens virkeområde.

Nemnda har mottatt en søknad i forbindelse med statsforetaksloven og forskriften til
statsforetakslovens regler om ansattes rett til representasjon i selskapers styrende organer.
Denne ble godkjent.

Nemnda har ikke mottatt noen saker i forbindelse med stiftelsesloven,
jembaneselskapsloven, postselskapsloven eller reglene om europeiske samarbeidsutvalg.

En sak ble overført til Kommunal- og regionaldepartementet som rette vedkommende. For
øvrig har nemnda mottatt en høringssak. Høringssaken gjaldt inntektssystemet i
kommunene og foranlediget ingen kommentarer fra nemnda.

Nemnda har etter felles amnodning fra partene avgjort en valgklagesak innen avisnæringen,
under henvisning til at det særskilte utvalg som kan etableres i henhold til bransjens
avisavtale av 1984 ikke var nedsatt ( sak 99/16 Aftenposten AS og Schibstedt ASA ).
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Nemndas arbeid har i 1999 medført en samlet utgift på ca. kr 112 000. Dette er en økning
på ca. kr 7000 i forhold til 1998. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift for nemndas
medlemmer og varamedlemmer.

4.  Oversikt over nemndas av 'orelser etter aks'eloven 11999

•  Fritak fra plikten til å etablere full styrerepresentasjon
Nemnda har rnottatt en søknad om fritak fra plikten til å etablere utvidet
styrerepresentasjon i et enkeltstående selskap jf aksjeloven § 6-4 tredje ledd. Søknaden ble
ikke etterkommet (sak 99/17 Viken Energi AS).

• Fritak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling
Nemnda har mottatt og godkj ent en søknad om unntak fra plikten til å opprette
bedrifisforsamling i et enkeltstående selskap (sak 99/33 Coca Cola Drikker AS).

•  Konsernordninger
Nemnda har i 1999 tatt stilling til 22 søknader om etablering av felles
representasjonsordninger for flere selskaper innen et konsem.

I tillegg har nemnda tatt stilling til fire søknader om endringer i tidligere godkjente
konsernordninger.

15 selskaper fikk godkjent en ordning hvor alle ansatte i konsernets selskaper i Norge har
stenamerett og er valgbare til s et i morselska et (sak 99/1 Trondheim Energi AS, sak
99/2 Fredrikstad Energiverk AS, sak 98/32 Østfold Energi AS, sak 99/3 Mjellera &
Karlsen AS, sak 99/5 Volvat Medisinske Senter AS, sak 99/8 Stokke Gruppen AS, sak
99/12 Hitec ASA, sak 98/33 Hydrotech AS, sak 99/14 Lyse Energi AS, sak 99/18 Eltek
ASA, sak 99/23 Kristiansand Energiverk AS, sak 99/26 Buskerud Energi Produksjon AS,
sak 99/ 32 Navion Shipping AS og sak 98/23 Ulefos NV AS).

Tre selskaper fikk godkjent en ordning hvor alle ansatte i konsernets norske o utenlandske
selskaper har stemmerett og er valgbare til styret i morselskapet (sak 96/3 Orkla DM AS,
sak 99/33 SPCS-Gruppen AS og sak 99/30 Roxar ASA).

To selskaper fikk nemndas godkjennelse til ikke å ha styrerepresentasjon i datterselskapene
(sak 98/3 By the Way AS og sak 99/30 Roxar ASA). Nemnda godkjente også en søknad
om fritak for plikt til å etablere utvidet styrerepresentasjon i et datterselskap (sak 98/32
Østfold Energi AS).

Fire selskaper fikk godkjent en ordning hvor alle ansatte i konsernets selskaper i Norge har
stemmerett og er valgbare til bedriftsforsamlin en i morselska et (sak 98/32 Østfold
Energi AS, sak 99/4 Fosen Trafikklag AS, sak 99/14 Lyse Energi AS og sak 99/15 BKK
AS).

Fire selskaper fikk godkjent endringer i tidligere vedtatte konsernordninger p.g.a.
omorganiseringer i konsernene (sak 97/32 Norske Skog ASA,
sak 96/11 Nycomed AS, sak 98/17 Kverneland ASA og sak 99/24 HSD ASA).
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Nemnda avslo en søknad om bruk av gjennomgående styre ved at de samme personer
skulle sitte i mor- og datterselskapers styrer. Dette medførte at selskapets søknad om
konsernordning også bortfalt, da bruk av gjennomgående styre var en forutsetning for
søknaden om representasjon i morselskapets styre (sak 99/31 KPMG-Gruppen AS).

Nemnda godkjente ikke en søknad om konsemordning på bakgrunn av at den valgordning
det var søkt om ikke kunne sies å sikre de forskjellige enhetene innen konsernet
forholdsmessige representasjon  (sak  99/7 Tomra System AS).

Nemnda fant ikke å ha kompetanse til å behandle en søknad fra et aviskonsem om en
ordning hvor ansatte i et av konsemets datterselskaper skulle være valgbare og ha
stemmerett ved valg til styret i morselskapet  (sak  99/11 Avishuset Dagbladet AS).

• Særskilt valgordning til styret og bedriftsforsamling
Et selskap fikk godkjent en søknad om valgkretsinndeling ved valg til styret i selskapet
(sak 99/3 Mjellem & Karlsen).

Nemnda godkjente en søknad om bruk av personlige varamedlemmer for ansattes
representanter i bedriftsforsamlingen  (sak 99/15 BKK  AS).

Et selskap fikk godkjent søknad om unntak fra skriftlighetskravet ved bruk av elektronisk
meldingssystem ved gjennomføring av valg. Arbeidsutvalget forutsatte at valgordningen
kunne gjennomføres på en måte som tilfredsstiller kravet til hemmelighold (sak 99/33
SPCS-Gruppen AS).

Nemnda avslo en søknad om bruk av lokale retningslinjer ved valg av ansattes
representanter til styre, herunder bruk av personlige vararepresentanter og gjennomføring
av årlige valg  (sak  99/27 S1NTEF Energiforskning AS).

Et selskap fikk godkjent direkte videreføring av ansattes representasjon fra styret i et
midlertidig selskap til styret i et nytt selskap. Arbeidsutvalget la til grunn at virksomheten i
det nye selskapet ville være en direkte videreføring av den tidligere virksomhet og at
arbeidsstokken ville være den samme (sak 99/36 Siemens Vannkraft AS).

•  Valgklage
Nemnda har mottatt to valgldager i forbindelse med gjennomføring av valg av de ansattes
representanter til styre og bedrifisforsamling i selskaper.

Begge valgklager gjaldt selve gjennomføringen av valg til styret i selskapet. I den første
saken anførte klageme at valget ikke var avholdt etter forskrifien når stemmesedlene oppga
at det skulle stemmes på navngitte representanter og vararepresentanter. Klagen ble tatt til
følge under henvisning til at det ikke var usannsynlig at den uriktige fremgangsmåte kunne
ha innvirket på valgresultatet  (sak  99/20 Kværner Kimek AS).

Den andre valgiclagen gjaldt valg av ansattes representanter til styret i et avisselskap.
Nemnda bemerket at selskaper som driver forlegging av aviser næringsmessig er unntatt fra
aksjelovens representasjonsregler. Nemnda fant imidlertid, på. bakgrunn av tidligere praksis
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og partenes anmodning, å kunne behandle klagen. Klagen ble ikke tatt til følge (sak 99/16
Aftenposten AS).

• Unntak fra  funksjonstiden
Nemnda har godkjent en søknad om utvidet funksjonstid for de ansattes styremedlemmer
(sak 99/19 Trønderbilene AS).

Et selskap fikk godkjennelse til å avholde va1g av ett styremedlem av og blant de ansatte
hvert år (sak 99/11 AS Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk).

Nemnda har godkjent to søknader om forkortet fimksjonstid for ansattes representanter og
avholdelse av nyvalg etter fusjon (sak 99/26 Buskerud Energi Produksjon AS og sak 98/32
Østfold Energi AS).

• Unntak fra kravet til valgbarhet og stemmerett
To selskaper fikk dispensasjon fra kravet om ansettelse i selskapet i ett år som vilkår for
valgbarhet ( sak 99/13 Shell Marketing AS og sak 99/36 Siemens Vannkrafi AS). Ett av
disse selskapene fikk også dispensasjon fra kravet om ansettelse i tre måneder som vilkår
for stemmerett (sak 99/36 Siemens Vannkrafi AS).

•  Forkortede frister ved valg av ansattes representanter
Nemnda har godkjent en søknad om dispensasjon fra frist for fremsettelse av krav om
valgkretser og standard varslingsfrist for valgdato (sak 99/36 Siemens Vannkraft AS).

5. Oversikt over nemndas av 'arelser etter selska sloven i 1999

Nemnda har mottatt en sak om etablering av konsemordning ved valg til styret i et
interkommunalt, ansvarlig selskap. Nemnda fant at selskapets søknad ikke kunne
etterkommes fordi selskapsloven ikke gjelder for interkommunale selskaper, med mindre
annet er avtalt. Slik avtale kunne ikke sees å være inngått for selskapet, som dermed falt
utenfor selskapslovens virkeområde (sak 99/34 Vest-Agder Energiverk AS).

6. Oversikt over nemndas av 'arelser etter statsforetaksloven 11999

Nemnda har i 1999 godkjent en ordning hvor alle ansatte i konsernet er valgbare og har
stemmerett ved valg til styret i selskapet (sak 99/10 Statsskog SF).

7.  Oversikt over nemndas av 'orelser etter stiftelsesloven i 1999

Nemnda har i 1999 ikke mottatt noen saker etter stiftelsesloven.
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8. Oversikt over nemndas av "ørelser etter re lene om euro eiske samarbeidsutval

Nemnda har i 1999 ikke mottatt noen saker i forbindelse med reglene om europeiske
samarbeidsutvalg.

Gudmund Knudsen
nemndas leder

(g:1rnapkbedriftsdemokratiNårsrapport for bedriftsdemokratine(mda - 1997 årsrapport - 1999-2.doc)
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Marianne Pedersen
nemndas sekretær


