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Protokoll 1/97

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 10. januar 1997

Til stede:
Gudmund Knudsen
Gro Granden

Forfall: Arnhild Dordi Gjønnes. Varamedlemmet hadde heller ikke
anledning til å møte.

Fra sekretariatet: Hanne M. Meldal

Fra Hydro:
T.G. Engebretsen (ass. dir. i Norsk Hydro ASA)
Thor Furuholmen og Svein Erik Nilsen (representanter for de
ansattes samarbeidskomiteer)

Møtet varte fra kl 1400 til 1500

Sak : Gjennomføring av valg på ansatterepresentanter i Norsk
Hydro ASA

Møtet ble holdt etter anmodning fra Norsk Hydro ASA.

Nemndas leder opplyste innledningsvis at møtet var av
informativ karakter og at det ikke vil bli truffet noe vedtak i
møtet.

Representanter for partene i Norsk Hydro ASA orienterte om den
påtenkte ordning for valg av ansatterepresentanter i Norsk
Hydro ASAs bedriftsforsamling. Lederen reiste i møtet spørsmål
ved hvorvidt nemnda har kompetanse til å etterkomme en
eventuell søknad av den karakter det ble orientert om. Nemndas
leder opplyste også at en eventuell søknad vil måtte behandles
av samlet nemnd, men at man er innstilt på å innkalle nemnda på
kort varsel for å behandle en søknad.

Utvalgets medlem Granden viste til bestemmelsen i forskriften §
28 siste ledd om at: "Vålgstyret  kan  fastsette kortere frister
for  gjennomføring  av valget dersom fagforeninger som omfatter
to  tredjedeler  av de ansatte eller et flertall av de ansatte og
ledelsen  er enige om dette.". Dersom det er fremkommet krav om
forholdstallsvalg fastsetter forskriften § 30 siste ledd at:
"Dersom det bare fremkommer ett forslag til liste, er de som er
foreslått på  denne  listen valgt i den rekkefølgen de er
foreslått.". Granden viste til at valgstyret på denne bakgrunn
kan gjennomføre valget på få uker.

I møtet ble det overlevert en søknad til nemnda, datert samme
dag og undertegnet av ass. dir. Tor-Geir Engebretsen og de
ansatte, representert ved Thor Furuvald og Svein-Erik Nilsen.
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Arbeidsutvalget oppfattet det slik at selskapet ville komme
tilbake med utfyllende informasjon og dokumentasjon.

24.02.97 HMM


