
Protokoll 1/93

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg

18. februar 1993.

Til stede: Bjørn Haug

Gunnar J. Hansen

Arnhild D. Gjønnes

Gudmund Knudsen

Fra sekretariatet: Gro Granden

Møtet varte fra kl. 09 00 til 11 00.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 2/89 Treschow-Fritzøe AS

Sak 52/73 Norske Skogindustrier AS

2. Sak 2/89 Treschow-Fritzøe AS

AS.

1

10.03.93 GG

1. Sak 5/87 Orkla AS

Søknaden var gjenstand for foreløpig drøftelse i

arbeidsutvalget.

Arberidsutvalget viste til sitt vedtak av 15. mars

1989 og til selskapets søknad av 7. januar 1993 om

at den etablerte konsernordning oppheves.

Arbeidsutvalget fant på bakgrunn av de selskaps-

rettslige endringer som har funnet sted å kunne

godkjenne søknaden. Arbeidsutvalget viste også til

at partene er enige om å oppheve konsernordningen

og avvikle bedriftsforsamlingen i Treschow-Fritzøe



Arbeidsutvalget bemerket at det i søknaden er

opplyst at det er dannet et nytt konsern der styret

i Telemark-Lågen AS fungerer som konsernstyre med

konsernansatterepresentanter. I henhold til aksje-

lovens regler kan slik representasjon etableres ved

at generalforsamlingen overfører sin valgrett til

ansatte i andre selskaper innen konsernet gjennom

vedtektsbestemmelse, jf. § 8-1, annet ledd eller

ved godkjennelse av Bedriftsdemokratienmnda, jf.

§8-17, fjerde ledd. Nemnda har ikke mottatt noen

søknad om konsernordning i Telemark-Lågen AS og

forutsetter at ordningen er vedtektsfestet.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:  

3. Sak 52/73 Norske Sko industrier AS
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"I medhold av aksjelovens 8-17 og 8-18 jf.

forskriftener gitt ved kongelig resolusjon av 10.

desember 1976 og nemndas vedtak av 5. februar 1988

om delegasjon av nemndas myndighet opphever nemnda

sitt vedtak av 15. mars 1989 i sak 2/89 Treschow-

Fritzøe AS."

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 1.

februar 1993 om endring i den godkjente valgordning

ved valg av de ansattes representanter til

bedriftsforsamlingen og til eget vedtak av 18. mars

1991.

Arbeidsutvalget viste til at partene er enige om at

den godkjente ordning innebærer en skjev fordeling

i valgkrets d) og at den ordning som søkes etablert

vil gi en forholdsmessig bedre fordeling av rep-



resentantene mel' 3m ansattekategoriene. Arbeids-

utvalget godkjen søknaden.

Arbeidsutvalget fattet slikt tille svedtak:

"I medhold av aksjelovens §§ 8-17 og 8-18 jf.

forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 10.

desember 1976 og nemndas vedtak av 5. februar 1991

om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner

arbeidsutvalget følgende endring i nemndas vedtak

av 18. mars 1991 i sak 52/73 Norske Skogindustrier

AS:

Punkt V.5:

Ved valg i 1993 og senere skal den gruppen som ved

siste valg valgte medlemmet, velge observatør og

omvendt. Unntak gjelder for valgkrets d), der det i

1993 og ved senere valg der operatørene skal velge

medlemmet, skal de også velge en av observatørene."

4. Sak 11/92 Trans ortinvest AS

Søknaden var gjenstand for foreløpig drøftelse i

arbeidsutvalget. Det ble opplyst at Transportinvest

AS på forhånd eier 40% av aksjene i Linjegods, men

har søkt konsesjon for ervervet av en aksjepost fra

NSB slik at eierandelen vil  øke  til 67-% og et

konsernforhold definitivt foreligger. Konsesjons-

søknaden er omstridt fra de ansattes side. Hansen

fremholdt at søknaden burde kunne behandles

uavhengig av konsesjonssøknaden. På bakgrunn av at

utfallet av konsesjonsbehandlingen er usikker og at

avgjørelsen er ventet i løpet av en måneds tid var

det enighet om å utsette behandlingen til

konsesjonssøknaden er avklaret.



5. Årsberetnin for 1992

Arbeidsutvalget godkjente det fremlagte utkast til

årsberetning for 1992.

6. Møtedatoer

Arbeidsutvalget berammet følgende møter:

- 19. april kl. 13 00

- 2. juni kl. 11 00.


