
Protokoll 2/96

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 7. mars 1996.

Til stede: Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Ragnhild Hagen
Vidar Lindefield

Gudmund Knudsen tok del i første punkt på dagsorden.

Fra sekretariatet: Gro Granden

Det ble fattet vedtak i følgende saker:
Sak 15/89 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Sak 2/96 Arcus AS
Sak 5/96 Statkorn Holding AS

1. Sak 15/89 Store Norske S itsber en Kulkom ani AS

Arbeidsutvalget viste til eget vedtak av 30. november 1989 og selskapets
søknad av 31. januar 1996 om endring i den etablerte konsernordning slik at
ordningen med bedriftsforsamling opphører.

Arbeidsutvalget viste til at partene er enige om at det er hensiktsmessig å
avvikle ordningen med felles bedriftsforsamling i morselskapet og utvide de
ansattes representasjon i morselskapets styre. Arbeidsutva1get godkjente
søknaden og fattet slikt vedtak:  

" I medhold av aksjelovens §§ 8-17 og 8-18 jf. forskrifter gitt ved kongelig
resolusjon av 10. desember 1976 og nemndas vedtak av 25. februar 1994 om
delegasjon av nenmdas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende
konsernordning for Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS:

Nemndas vedtak av 30. november 1989 i sak 15/89 oppheves.

II
De ansatte i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og ansatte i selskaper i
konsernet Store Norske der konsernet samlet, direkte eller indirekte, eier mer
enn 50 pst av aksjene, er valgbare og har stemmerett ved valgt av ansattes
representanter til styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.



III
Styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS skal består av åtte
medlemmer, hvorav tre skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

IV
For øvrig gjelder aksjeloven og forskriftenes bestemmelser om de ansattes rett
til representasjon i styrende organer.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. forskriftenes §§ 5 og 6."

2. Sak 2\96 Arcus AS

Nemnda viste til søknad av 8. januar 1996 fra Arcus AS om at de ansatte i
Arcus AS og i datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg av de
ansattes representanter til bedriftsforsamling og styre i Arcus AS Det søkes
videre om at valgene kan avholdes som forholdstallsvalg samt at
datterselskapene Arcus Distribusjon AS og Arcus Produkter AS fritas fra
plikten til å ha bedriftsforsamling.

Nemnda bemerket at den ordning som søkes etablert synes hensiktsmessig for å
ivareta de ansattes bedriftsdemokratiske rettigheter og viste til at partene også
er enige om ordningen.

Nemnda godkjente søknaden og fattet slikt vedtak:  

"I medhoId av aksjeloven §§ 8-17, 8-18 og 18-3 jf. forskrifter gitt ved kongelig
resolusjon av 10. desember 1976 godkjennes følgende konsernordning for
Arcus AS:

Det etableres bedriftsforsamling i Arcus AS.

II
De ansatte i Arcus AS og norske datterselskaper av dette skal ha stemmerett og
være valgbare ved valg av de ansattes representanter tiI bedriftsforsamling og
styre i Arcus AS.

De ansatte skal velge fire medlemmer og to observatører til
bedriftsforsamlingen og tre medlemmer til styret.

Valgene skal gjennomføres som forholdstallsvalg.

III
Arcus Distribusjon AS og Arcus Produkter AS fritas fra plikten til å etablere
bedriftsforsamling



Valg til styrene skal gjennomføres som forholdstallsvalg.

IV
For øvrig gjelder aksjeloven og forskriftenes regler om de ansattes rett til
representasjon i styrende organer.

V
Etablere eller overtar konsernet nye virksomheter forutsette disse å bli
innlemmet i den etablerte ordning. Ved vesentlige endringer forutsettes det
sendt ny søknad til nemnda.

VI
Godkjennelse gjelder inntil videre, jf. forskriftenes §§ 5 og 6."

3. Sak 5/96 Statkorn Holdin AS

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 7. februar 1996 om en felles
representasjonsordning der de ansatte i Statkorn Holding AS og
norskregistrerte datterselskap av dette har stemmerett og er valgbare ved valg
av medlemmer til bedriftsforsamling og styre i Statkorn Holding AS, samt
særskilte valgordninger. Det er videre søkt om fritak fra plikten til å ha
bedriftsforsamling i Stormøllen AS.

Arbeidsutvalget viste til at det er enighet om den ordning som søkes etablert
med unntak av hvorvidt de ansatte skal velge to observatører i tillegg til to
styremedlemmer til styret i morselskapet. Utvalget har videre mottatt
henvendelse av 4. mars 1996 fra Vaksdal Møllearbeiderforening som
representerer 110 av konsernets 660 ansatte, om å utsette behandlingen av
søknaden. Arbeidsutvalget fant ikke grunnlag for å utsette saken.
Arbeidsutvalget viste til at bedriftsforsamlingen skal ha 18 medlemmer, hvorav
seks medlemmer pluss to observatører ska1 velges av og blant de ansatte, og
antok at alle de ulike ansattekategoriene vil bli representert i denne og fant ikke
å kunne ta de lokale fagforeningers ønske om observatører til styret til følge.
Arbeidsutvalget viste også til at de ansattes styrerepresentasjon i Stormøllen AS
utvides med ett styremedlem.

Arbeidsutvalget fant på bakgrunn av de selskapsrettslige endringer som har
funnet sted og at partene er enige, å kunne godkjenne at funksjonstiden for alle
tidlig.ere valgte representanter opphører ved valg av nye representanter vken
-96.

Utvalgets medlem Hagen vil presisere at etablering av
bedriftsdemokratiordninger etter aksjeloven ikke må utelukke gjennomføringen
av avtalebaserte ordninuer.



Arbeidsutvalget fattet slik vedtak:

" I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf § 18-3, jfr. forskrifter gitt ved
kongelig resolusjon av 10. desember 1976 og nemndas vedtak av 25. februar
1994 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjennes følgende
konsernordning for Statkorn Holding AS:

Det etableres bedriftsforsamling i Statkorn Holding AS.

II
Bedriftsforsamlingen i Statkorn Holding AS skal ha 18 medlemmer, hvorav seks
medlemmer og to observatører skal velges av og blant de ansatte. De ansatte i
Statkorn Holding AS og norskregistrerte datterselskaper av dette har
stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes medlemmer og observatører i
Statkorn HoIding AS' bedriftsforsamling.

Valget skal foregå i tre valgkretser:

a) Ansatte i Stormøllen AS velger tre medlemmer og fem varamedlemmer til
disse.

b) Ansatte i Norges.møllene DA velger to medlemmer, en observatør og fire
varamedlemmer

c) Ansatte i Statkorn Holding AS og øvrige norske datterselskaper velger ett
medlem, en observatør og tre varamedlemmer.

III
De ansatte i Statkorn Holding AS og norskregistrerte datterselskaper av dette
har stemmerett og er valgbare ved valg av to styremedlemmer til Statkorn
Holding AS.

Forutsatt at ikke lokale fagforeninger som omfatter minst 50 % av de ansatte
krever valget gjennomført uten inndeling i valgkretser, skal valget gjennomføres
i to valgkretser:

a) Ansatte i Stormøllen AS skal velge ett medlem og tre varamedlemmer.
b) Ansatte i Statkorn Holding AS og øvrige norskregistrerte datterselskaper
ska1 velge ett medlem og tre varamed1emmer.

IV
Stormøllen AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

I dette selskap skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg
til den representasjon som følger av aksjeloven § 8-17 tredje ledd.

V
Det gjennomføres nyvalg av de ansattes representanter i selskaper innen
Statkorn-gruppen som skal ha slik representasjon våren 1996, selv om
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funksjonstiden til de sittende medlemmer på dette tidspunkt ikke er utløpt.

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

VII
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. forskriftene §§ 5 og 6."

4. Eventuelt

Neste møte i arbeidsutva1get 27. mars kl. 08.00 hos Bahr.

19.03.96 GG


