
Protokoll 5/97

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 25. april 1997

Tilstede:  

Gudmund Knudsen
Vidar Lindefjeld
Gro Granden

Fra sekretariatet: Hanne M. Meldal

Møte varte fra kl 1200 til kl 1430

Vedtak ble truffet i føl ende saker:

- Sak9/97 Janco Kabel-TV AS

- Sak 10/97 Asker og Bærum Energiforvaltning AS

- Sak 12/97 Marinor AS

- Sak 11/97 Glamox AS

1. Sak 9/97 Janco Kabel-TV AS

Bedriftsdemokratinenmdas arbeidsutvalg godkjente i vedtak 26. januar 1995 en særlig
valgordning for de ansattes representanter til styret i Janco Kabel-TV AS. Etter ordningen
skal det av og blant de ansatte i Janco Kabel-TV AS velges ett styremedlem hvert år.

Selskapet og representanter for de ansatte søker i brev av hhv. 2. og 14. april 1997 om
nemndas godkjennelse til å utsette valget av ansatterepresentanter til styret i Janco Kabel-
TV AS i påvente av den planlagte fusjonen mellom Janco Kabel-TV AS og
Norkabelgruppen AS. Det er søkt om at de ansattes styremedlem, som er valgt for perioden
1995-97, skal fortsette i styret inntil fusjonen er gjennomført.

Det er enighet mellom partene i selskapet om den ordning det er søkt om.

Arbeidsutvalget godkjermer søknaden. Utvalget forutsetter at det tas initiativ til å
gjennomføre valg av ansatterepresentanter til styret i Janco Kabel-TV AS etter at fusjonen
mellom de to selskapene er gjennomført. Det forutsettes at nytt valg er gjennomført slik at
nyvalgte styremedlemmer kan tiltre senest etter ordinær generalforsamling i 1998.
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Arbeidsutval et fattet slikt vedtak:

" I medhold av aksjeloven § 8-17, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10 desember
1976 og nemndas vedtak 6. februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet,
godkjenner utvalget følgende ordning for Janco Kabel-TV AS:

Nåværende ansatterepresentant i styret i Janco Kabel-TV AS, som er valgt for perioden
1995-97, skal fortsette som styremedlem utover funksjonstiden, inntil fusjonen mellom
Janco Kabel-TV AS og Norkabelgruppen AS er gjennomført og nytt valg etter aksjeloven
og forskriftens regler er avholdt. Det forutsettes at dette er gjennomført slik at nyvalgte
ansatterepresentanter kan tiltre senest etter ordinær generalforsamling i 1998.

II
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriftens § 5•"

2.  Sak 10/97 Asker o Bærum Ener iforvaltnin  AS

I brev av 4. april 1997 søker de ansattes organisasjoner om nemndas godkjennelse til en
konsernordning, hvoretter ansatte i Asker og Bærum Energiforvaltning AS og
datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes medlemmer
til styret i Asker og Bærum Energiforvaltning AS. Det søkes om fritak fra plikten til ha
bedriftsforsamling i Asker og Bærum Energiforvaltning AS'datterselskaper, som etter
loven har plikt til å ha bedriftsforsamling.

Videre søkes om nenmdas samtykke til ikke fullt ut å utnytte den representasjon som loven
gir de ansatte ved valg av ansatterepresentanter til styrene i Asker og Bærum
Energiforvaltning AS og Asker og Bærum Nett AS. Det søkes om å gjennomføre en
ansatterepesentasjon i samsvar med den avtale partene har inngått 7. april 1997.

Partene er enige om en ordning hvoretter de ansatte skal være representert med henholdsvis
to medlemmer og to observatører av totalt ni medlemmer i styret i Asker og Bærum
Energiforvaltning AS og ett medlem og en observatør av totalt syv medlemmer i styret i
Asker og Bærum Nett AS. Arbeidsutvalget bemerker forøvrig at partene også ønsker at de
ansatte skal være representert i styrene i de datterselskaper som ikke oppfyller lovens krav
til antall ansatte for å kreve ansatterepresentasjon, Miv. med ett medlem av totalt tre
medlemmer i Asker og Bærum Kraft AS, Asker og Bærum Energiomsetning AS og Asker
og Bærum Tele AS.

Når det gjelder søknaden om fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling, vil utvalget
bemerke at ingen av datterselskapene i dag, har plikt til å ha bedriftsforsamling. Om noen
av datterselskapene senere skulle passere terskelen for å ha bedriftsforsamling, og det
fremdeles er eni.czhet om ikke å ha dette orzanet, kan det inngås avtale om dette i medhold
av aksjeloven § 8-18 annet ledd.

Det er enighet mellom partene i selskapet om den ordning det er søkt om, jf avtale av 7.
april 1997 mellom selskapet og de ansattes organisasjoner.
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Med de forbehold som er nevnt, etterkommer arbeidsutvalget søknaden.

Arbeidsutval et fattet slikt vedtak:

" I medhold av aksjeloven §§ 8-17, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10. desember
1976 og nemndas vedtak 6. februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet,
godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Asker og Bærum
Energiforvaltning AS:

Styret i Asker og Bærum Energiforvaltning AS skal bestå av 9 medlemmer, hvorav to
medlemmer og to observatører velges av og blant de ansatte i Asker og Bærum
Energiforvaltning AS og datterselskaper av dette.

II
Styret i Asker og Bærum Nett AS skal bestå av 7 medlemmer, hvorav ett medlem og en
observatør velges av og blant de ansatte i selskapet.

III
Styret i Asker og Bærum Kraft AS skal bestå av 3 medlemmer, hvorav ett medlem velges
av og blant de ansatte selskapet.

IV
Styret i Asker og Bærum Energiomsetning AS skal bestå av 3 medlemmer, hvorav ett
medlem velges av og blant de ansatte i selskapet.

V
Styret i Asker og Bærum Tele AS skal bestå av 3 medlemmer, hvorav ett medlem velges
av og blant de ansatte i selskapet.

VI
Ved vesentlige endringer forutsettes at det sendes ny søknad til nenmda.

VII
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og
forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VIII
Godkjennelsen gjelder inntil videre jf forskriftens §§ 5 og 6."

3. Sak 12/97 Marinor Shi in & Offshore Systems AS

I brev av 17. april 1997 søker selskapet om nemndas godkjennelse til å etablere en
konsernordning, hvoretter de ansatte i Marinor Shipping & Offshore AS og alle
datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes
representanter til styret i Marinor Shipping & Offshore AS. Arbeidsutvalget viser til at
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selskapet har hel- og deleide datterse—,om 5
Holland, USA og Singapore. Det er
ansatte i styret i Marionor Shipping

Nemnda har i sin tidligere praksish,..=]at
§ 1-2 første ledd. 2ir nemnda hjemm=e ko --
som også omfatter ansatte i det nors=bets - •

Utvalget har merket seg at Marinor av  
Systems AS og derfor ikke er et dat=-2rho1d::1:c
§ 1-2. Nenmda har tidligere godkjen_)/.0
konsernordninger, og finner i samsv= M=ur ---
konsernordningen i Marinor Shippir  Systz--- _-
forbindelse vekt på at det er enighet  
ordningen.

Arbeidsutvalget viser til at partene
som også omfatter de utenlandske  til

Arbeidsutvalget 2odkjenner søknade

Arbeidsutval et fatter slikt vedta;

«  I medhold av aksjeloven § 8-17, jf iedd. i -
resolusjon 10 desember 1976 og nel,  6 fei.
nemndas myndizhet, godkjenner  
Shipping & Offshore Systems AS:

De ansatte i Marinor Shippin2 & Of=as A -
datterselskaper av dette, samt i Mar=jaa
av ett medlem og en observatør til siii S •

II
For øvrig gjelder aksjelovens regler,— ure
forskriftens bestemmelser om gjenn
så langt de passer.

III
Godkjennelsen gjelder inntil videre.  ' 6.,

4. Sak 11/97 Glamox AS

Nemnda godkjente i vedtak 16. desP--- -n miri. -
AS, hvoretter de ansatte i Glamox A -----fskapz-72sr
stemmerett ved val2 av de ansattes
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Videre ble Glamox Fabrikker AS fritatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling og til at de
ansatte ikke skal være representert i datterselskapenes styrer. Nemndas godkjennelse ble
gitt som en prøveordning fram til valg våren 1993, og i sine premisser forutsatte nemnda at
partene i selskapet i god tid før utløpet av den påfølgende valgperiode drøftet erfaringene
med prøveordningen og om denne representasjonsordningen har virket hensiktsmessig.

Selskapet har på tross av at nemndas godkjennelse er bortfalt, gjennomført denne
tidsbegrensede konsemordningen inntil nå uten å søke nemnda om forlengelse av
prøveordningen.

Den ordning selskapet søker om i brev av 14. april bygger på den tidligere midlertidige
ordningen, men som utover dette vil gi de ansatte, med unntak av de ansatte i Glamox
Fabrikker AS, rett til å være representert i datterselskapenes styrer.

Den ordning det søkes om innebærer at de ansatte i Glamox AS og norske datterselskaper
av dette skal ha stemmerett og være valgbare til bedriftsforsamlingen i Glamox AS. Fire av
totalt tolv medlemmer i bedriftsforsamling skal velges av og blant de ansatte i konsernet.
Arbeidsutvalget viser til at konsernets advokat i etterfølgende samtaler har opplyst at
partene er enige om at bedriftsforsamlingen i samsvar med aksjelovens regler skal velge
medlemmer til styret i Glamox AS.

Det søkes videre om dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling og at de ansatte
ikke skal være representert i styret i Glamox Fabrikker AS. Arbeidsutvalget viser til at det
er opprettet et bedrifts- og miljøutvalg for Glamox Fabrikker AS, hvor representanter for
de ansatte i konsemet og konsernets ledelse deltar. Det er opplyst for utvalget at denne
ordningen fungerer meget godt for begge parter.

Arbeidsutvalget viser til at partene er enige om den ordningen det er søkt om, jf avtale av
15. april 1997 inngått mellom partene i konsemet.

Arbeidsutvalget godkjenner konsemordningen det søkes om.

Arbeidsutval et fattet slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10
desember 1976 og nemndas vedtak 6. februar 1997 om delegasjon av nemndas myndighet,
godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Glamox AS :

Bedriftsforsamlingen i Glamox AS skal bestå av 12 medlemmer, hvorav 4 skal velges av
og blant de ansatte i Glamox AS og i norske datterselskaper av dette.

II
Glamox Fabrikker AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling og de ansatte skal ikke
være representert i selskapets styre.
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III
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og
forskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV
Etablerer eller overtar konsernet nye bedrifter, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet
i de felles representasjonsordninger. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet
sender ny søknad til nemnda.

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

4.  Eventuelt

- Protokoll 4/97 ble godkjent.

- Tidspunkt og program for det planlagte EWC-seminaret og neste møte i samlet nenmd ble
diskutert. Det ble vedtatt å opprettholde freda 30. mai 1997 som tidspunkt for både
seminar og møte i samlet nemnd. Stein Evju (Arbeidsrettens formann ) og Paul Windey
(EU-Kommisjonen) vil holde innlegg på seminaret.
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