
Protokoll 3/93

Vedtak ble fattet i følgende saker:

Sak 125/73 Cylinderservice AS

Sak 18/74 Hardanger Sunnhordlandske

Dampskipsselskap AS

Sak 3/93 Tandberg Data AS

1. Sak 125/73 C linderservice AS

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:  

1

21.04.93 GG

Beslutning truffet av Bedriftsdemokratinemndas

arbeidsutvalg, bestående av Bjørn Haug, Gunnar J.

Hansen og Arnhild D. Gjønnes, 21. april 1993.

Arbeidsutvalget viste til sitt vedtak av 30.

november 1989 og til selskapets søknad av 2. april

1993 om at den etablerte konsernordning oppheves og

at de ansatte blir representert i styret med ett

medlem og en observatør.

Arbeidsutvalget fant på bakgrunn av de

selskapsrettslige endringer som har funnet sted å

kunne godkjenne søknaden. Arbeidsutvalget viste

også til at partene er enige om å oppheve

konsernordningen og etablere slik ordning det søkes

For ordens skyld gjorde arbeidsutvalget oppmerksom

på at aksjeloven og forskriftenes regler om de

ansattes rett til representasjon gjelder fullt

ut.

"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, opphever

nemnda sitt vedtak av 30. november 1989 i sak

125/73 Servi-gruppen (Cylinderservice AS)."

2. Sak 18/74 Hardan er Sunnhordlandske

Dam ski sselska

Arbeidsutvalget viste til sitt vedtak av 12. mal

1977 og til selskapets søknad av 2. mars 1993 om

endringer i valgordningen.

Arbeidsutvalget fant på bakgrunn av at antall

medlemmer i bedriftsforsamlingen skal reduseres og

det faktum at den ordning som  søkes  vil gi en

forholdsmessig god fordeling av representantene på

ansattkategorier å kunne godkjenne søknaden.

Arbeidsutvalget viste også til at partene er enige

om den valgordning det søkes om.

Arbeidsutvalget 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 5. februar 1991

om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner

arbeidsutvalget følgende representasjonsordning for

Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap:



Nemndas vedtak av 12. mai 1977 i sak 18/74

Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap

oppheves.

II

De ansattes valg av medlemmer til bedriftsfor-

samlingen skjer etter følgende retningslinjer:

1.

3

Det skal etableres firevalgkretser:

A) Underordnete sjøfolk og stuerter.

B) Maskinoffiserer og dekksoffiserer.

C) Rutebilsjåfører og verkstedfolk.

D) Kai- og pakkhusansatte, reparatører, vaktmenn

mv. samt kontorfunksjonærer.

2.

I hver av valgkretsene A, B og C skal det velges

tre medlemmer. I valgkrets D skal det velges to

medlemmer.

I tillegg skal ett medlem velges vekselvis fra en

av gruppene valgkrets A, B og C,D for en

valgperiode. Ved valget i 1993 skal dette medlemmet

velges fra valgkrets B.



3.

Det skal velges like mange vararepresentanter som

medlemmer, dog med tilegg av to vararepresentanter

i valgkrets A og D.

4.

Funksjonstiden for representanter valgt av og blant

de ansatte er to år, dog slik at halvparten

velges hvert år.

Ved valget i 1993 skal halvparten av medlemmene og

varamedlemmene velges for to år og den annen

halvpart for tre år.

Valgstyret avgjør ved loddtrekking etter at

valget er gjennomført hvem av de valgte som skal ha

en funksjonstid på to henholdsvis tre år.

III

Godkjennelsen gjelder inntil videre med unntak

punkt II som gjelder ved valget i 1993, jf.

forskriftenes § 5."

3. Sak 3/93 Tandber Data AS

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 18.

mars 1993 om en konsernordning der de ansatte

Tandberg Data AS og i datterselskaper av dette har

stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes

representanter til bedriftsforsamlingen i Tandberg

Data AS. Selskapet søker videre om fritak fra

plikten til å ha bedriftsforsamling i Tandberg Data

Storage AS og Tandberg Data Display AS samt

særskilt valgordning ved valg av de ansattes

representanter til styrene i selskapene Tandberg



Data Storage AS, Tandberg Data Display AS, Tandberg

Data Service AS for en overgangsperiode fram til

genralforsamlingen i 1994.

Arbeidsutvalget fant på bakgrunn av de

selskapsrettslige endringer som har funnet sted å

kunne godkjenne søknaden om felles

bedriftsforsamling i Tandberg Data AS og fritak fra

plikten til å ha bedriftsforsamling i selskapene

Tandberg Data Storage AS og Tandberg Data Display

AS. Arbeidsutvalget fant  ikke å  kunne godkjenne at

de lokale fagforeninger utpeker to styremedlemmer

til selskapene Tandberg Data Storage AS og Tandberg

Data Display AS og ett stremedlem til Tandberg Data

Services AS for en overgangsperiode fram til

generalforsamling i 1994. Arbeidsutvalget fant

imidlertid å kunne godkjenne at valget gjennomføres

som forholdstallsvalg og med forkortede frister.

Arbeidsutvalget viste til ønsket om samtidig valg

til bedriftsforsamling i Tandberg Data AS og

datterselskaper i 1994.

Arbeidsutvalget 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 5. februar 1991

om delegasjon av nemndas myndigheter, godkjenner

arbeidsutvalget følgende konsernordning for

Tandberg Data AS:



6

De ansatte i Tandberg Data AS og i datterselskaper

av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av

de ansattes representanter til bedriftsforsamlingen

i Tandberg Data AS.

II

De representanter som ble valgt ved valgene i 1992

fortsetter funksjonstiden ut.

III

Tandberg Data Storage AS og Tandberg Data Display

AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

IV

Valg av de ansattes representanter til styrene i

Tandberg Data Storage AS, Tandberg Data Display AS

og Tandberg Data Services AS skal gjennomføres som

forholdstallsvalg for en overgangsperiode fram til

valg i forbindelse med genralforsamling i 1994

utpeke medlemmer til styret.

Frist for innlevering av forslag på kandidater kan

ikke settes kortere enn to uker før valgdagen.

Godkjente forslag skal kunngjøres senest en uke før

valgdagen.

V

I Tandberg Data Storage AS og Tandberg Data Display

AS skal de ansatte ha to medlemmer og i Tandberg

Data Services AS skal de ha ett medlem.



VI

For øvrig gjelder aksjelovens og forskriftenes

regler om de ansattes rett til representasjon.

VII

Godkjennelsen gjelder inntil videre, med unntak

punkt III som gjelder for valget i 1993, jf.

forskriftenes §§ 1cS 5 og 6."


