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Beslutning truffet av Bedriftsdemokratinemndas

arbeidsutvalg, bestående av Bjørn Haug, Gunnar J.

Hansen og Arnhild D. Gjønnes, 19. mars 1993.

Nemnda fattet 25. mars og 17. desember 1992 vedtak

om konsernordning i Orkla AS.

I søknad av 20. januar 1993 søker selskapet om

følgende endringer i den etablerte konsernordning:

a) at de ansatte i det 50%-eide selskapet Orkla

Exolon AS KS blir omfattet av konsernordningen.

Selskapet har dannet seg den oppfatning at dette er

en konsekvens av nemndas vedtak av 17. desember

1992.

b) at den frivillige representasjonsordning i Orkla

Media AS formaliseres slik at de ansatte ved

forholdstallsvalg velger tre styremedlemmer.

c) at det foretas en harmonisering av valgperiodene

slik at de representanter som velges ved valgene i

1993 skal ha ett års funksjonstid. I praksis vil

det si at alle selskaper i konsernet skal ha valg i

1994.

d) Det søkes videre om særegne valgregler for de

ansatte i Hjemmet Mortensen AS' deltagelse i

bedriftsdemokratiordningen i Orkla-konsernet:

De ansatte kan bare stå på liste i ett av



konsernene og det innføres to års karantene

for ansatte som har hatt verv i det ene konsern

før han eller hun kan ta verv i det andre konsern.

Arbeidsutvalget bemerket at det i søknaden heter at

i følge selskapets fortolkning av aksjelovens § 1-2

har de ansatte i det 5096--eide selskapet Orkla

Exolon AS KS ikke vært omfattet av konsern-

ordningen. Ifølge søknaden har selskapet dannet seg

den oppfatning at det er en konsekvens av nemndas

vedtak av 17. desember 1992 at også de ansatte i

dette selskap bør omfattes av den etablerte kon-

sernordning. Arbeidsutvalget viste til at det går

fram av nemndas vedtak av 17. desember 1992 og

understreket for ordens skyld at avgjørelsen var

basert på gruppebegrepet i 8-17 fjerde ledd og

8-18 femte ledd, som antas å være videre en

konsernbegrepet i § 1-2, og at det må foretas en

konkret vurdering av om eierforhold og bestemmende

innflytelse i et selskap er slik at selskapet

omfattes av gruppebegrepet i aksjelovens §§ 8-17,

fjerde ledd og 8-18, femte ledd. Det fremgår videre

av vedtaket at nemndas flertall, ved vurderingen av

om Hjemmet Mortensen AS skulle omfattes av de

etablerte konsernordninger, la vekt på de spesielle

saksbehandlings- og beslutningsregler i den

inngåtte aksjonæravtale.

Orkla AS er anmodet å frembringe nødvendige opp-

lysninger om Orkla Exolon AS KS som kan gi grunnlag

for å foreta en konkret vurdering når det gjelder

dette selskapet. På bakgrunn av at det tar tid for

selskapet å frembringe slike opplysninger om Orkla

Exolon AS KS har søkeren bedt om at det fattes

vedtak som nevnt under bokstav b) - d) ovenfor om



valgordningen for valg som skal gjennomføres i

1993.

3

For Orkla Media AS søkes valget gjennomført som

forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget godkjente denne

del av søknaden.

Arbeidsutvalget konstaterte at partene er enige om

særegne valgregler for de ansatte i Hjemmet

Mortensen AS' deltagelse i bedriftsdemokrati-

ordningen i Orkla-konsernet og godkjente også denne

del av søknaden.

Arbeidsutvalget godkjente også, på bakgrunn av

ønsket om samtidig valg i alle selskaper i

konsernet søknadens del om harmonisering av

valgperiodene, slik at de representanter som velges

ved valgene i 1993 skal ha ett års funksjonstid.

Arbeidsutvalget viste for øvrig til sitt vedtak av

25. mars 1992 der arbeidsutvalget under tvil

godkjente en prøveordning ved valgene i 1992 og

forutsatte at ny søknad om valgordningen blir sendt

i god tid før neste valg. Slik søknad er ikke

mottatt og disse særordninger gjelder følgelig ikke

ved valgene i 1993.

Arbeidsutvalget viste til nemndas vedtak av

25. mars og 17. desember 1992 og fattet slikt

tille svedtak:

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

skrifter gitt ved kongelig resolusjon av 10. desem-

ber 1976 og nemndas vedtak av 5. februar 1991 om

delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner



II

De ansatte i mediadivisjonen skal velge tre

styremedlemmer ved forholdstallsvalg.

arbeidsutvalget følgende valgordning ved valg som

skal avholdes i 1993:

De ansatte i Orkla Media AS og datterselskaper av

dette og de ansatte i Hjemmet Mortensen AS og

datterselskaper av dette har stemmerett og er

valgbare ved valg av de ansattes representanter til

styret i Orkla Media AS.

III

Ved valg av de ansattes representanter gjelder

følgende for de ansatte i Hjemmet Mortensen AS og

datterselskaper av dette:

1. Ingen kan samtidig stå på valgliste eller inneha

valgte verv både i Orklas ordninger og Egmont

Holdings ordninger - bortsett fra i Hjemmet

Mortensen AS og i datterselskaper av dette.

2. Ansatte som har hatt verv i et av de to konserns

organer, kan ikke stille til valg i det andre

konsern før det har gått en valgperiode -

minimum to år - siden vedkommende trådte ut av

sitt valgte verv.

IV

Funksjonstiden skal være ett år for de represen-

tanter som velges ved valgene i 1993 i Stabburet

AS, Borregaard Industries Ltd., Borregaard NEA AS,

Helly-Hansen AS, A/S Denofa og Lilleborg Fabriker,



Borregaard Skoger AS, Sætre AS, Emo AS, F. Beyer

Engos AS, AS Høvel1ast, Bakers AS, Ringnes AS og

Orkla media AS.

V

For øvrig gjelder forskriftenes bestemmelser om

gjennomføring av valget.

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, med unntak av

vedtakets punkt IV som gjelder ved valgene i 1993

for de nevnte selskaper, jf. forskriftenes §§ 5 og

6. II


