
PROTOKOLL 6/94

Møte i Bedriftsdemokratinemnda arbeidsutvalg 30. august 1994.

Til stede: Gudmund Knudsen
Arnhild D. Gjønnes
Vararepresentant: Ingunn Olsen

Forfall: Ragnhild M. Hagen

Fra sekretariatet: Gro Granden

Møtet varte fra kl 14 00 til 15 00.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
Sak 9/94 Bjølvefossen AS
Sak 14/80 AS Oslo Sporveier

1. Sak 9 94 B. Ivefos en AS

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 14. juli 1994 om unntak fra
bestemmelsen om funksjonstid for bedriftsforsamlingens medlemmer når det er
inngått avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen og å utvide de ansattes
representasjon i styret.

Arbeidsutvalget viste til søknadens opplysning om at avtalen av 18. april 1994 ble
inngått uten at partene var klar over at forskriftene §7 sjette ledd fastsetter at når
det er etablert bedriftsforsamling og inngått avtale om å avvikle denne, opphører
ordningen med bedriftsforsamling først når funksjonstiden for de valgte
medlemmer løper ut. Arbeidsutvalget fant på bakgrunn av at partene er enige om at
det er lite hensiktsmessig å opprettholde ordningen med bedriftsforsamling i ett år
til, å kunne godkjenne at bedriftsforsamlingen opphører når det er foretatt valg av
og blant de ansatte etter aksjeloven § 8-17 tredje ledd.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:

" I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 siste ledd, jf forskrifter gitt ved
kongelig resolusjon av 10. desember 1976 og nemndas vedtak 25. februar 1994 om
delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at
bedriftsforsamlingen ved Bjølvefossen AS opphører når det er foretatt valg av de
ansattes styremedlemmer og observatører etter aksjeloven § 8-17 tredje ledd."

2. Sak 14 80 AS Oslo S orveier

Arbeidsutvalget viste til søknad av 8. august 1994 fra Oslo Sporveiers
Personalforening og 9. august 1994 fra Bussklubben ved AS Oslo Sporveier om
opphevelse av nemndas vedtak av 29. november 1983 og at bedriftsforsam—
lingens valg av de ansattes representanter til styret skal skje gruppevis og som
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forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget viste videre til eget vedtak av 5. juli 1994.

Arbeidsutvalget viste også til brev av 9. august 1994 fra AS Oslo Sporveier om bl
a de to søknadene. Utvalget oppfattet brevet slik at selskapet ikke motsetter seg
søknaden. Oslo Sporveisarbeideres Forening, Oslo Sporveisbetjenings Forening og
Tekniske Arbeidslederes Forening har avgitt uttalelse i brev av 17. august 1994.
Utvalget forstår uttalelsen av 17. august 1994 fra de tre fagforeningene slik at de
vil opprettholde ordningen med at bedriftsforsamlingens valg av styremedlemmer
gjennomføres gruppevis som flertallsvalg. I brevet fra de tre fagforeningene
fremholdes at Bussklubben ikke er å anse som lokal fagforening; "som klubb i
OSBF har bussklubben ingen egen uttalerett, forsåvidt heller ikke etter våre egne
vedtekter for organisasjonen". Arbeidsutvalget fant på bakgrunn av at det
foreligger to søknader med identisk innhold ikke nødvendig å ta nærmere
standpunkt til om Bussklubben er å anse som lokal fagforening i forskriftenes
forstand, jf forskriftenes § 1 bokstav d) og § 5 tiende ledd som sier at selskapet, et
flertall av de ansatte eller lokal fagforening kan søke om endringer i vedtak eller at
vedtak oppheves.

Arbeidsutvalget konstaterte at bedriftsforsamlingen i møte 22. august 1994 foretok
valg av og blant de ansatte i henhold til gjeldende vedtak, dvs ved gruppevise valg
og som flertallsvalg innen hver gruppe.

Arbeidsutvalget konstaterte at forutsetningene for nemndas vedtak av 19.
november 1983 er endret både når det gjelder den særskilte valgordning som er
fastsatt i vedtakets punkt 1 og 2, og når det gjelder de organisatoriske og
selskapsrettslige forhold som er lagt til grunn for vedtakets punkt 3. Aksjeloven §
8-20 første ledd og forskriftenes § 37 åpner nå, etter at aksjeloven § 8-20 ble
endret ved lov 10. juni 1988 nr. 44, for at halvparten av de medlemmene som er
valgt av og blant de ansatte, kan kreve at styrets medlemmer velges av de
aksjonærvalgte og ansattevalgte gruppevis. Den ordningen som nemnda traff
vedtak om i 1983 har mao nå fått sin direkte forankring i loven.

Når det gjelder vedtaket punkt 3 om at nemnda er innforstått med at de to
styremedlemmene som velges av de ansattes representanter i AS Oslo Sporveiers
bedriftsforsamIling — også velges til styrene i AS Holmenkollbanen og AS
Ekebergbanen, er de to sistnevnte selskaper nå fusjonert inn i AS Oslo Sporveier.

Arbeidsutvalget så det slik at lovendringen av 1988 som innførte regler om
gruppevise valg i aksjeloven, og innfusjoneringen av AS Holmenkollbanen og AS
Ekebergbanen i AS Oslo Sporveier har endret forutsetningene for vedtaket av 29.
november 1983 så vesentlig at søknaden om å oppheve vedtaket tas til følge.

Når det gjelder søknaden om at de ansattes representanter til Sporveisstyret skal
velges ved forholdstallsvalg, viste arbeidsutvalget til at kombinasjonen gruppevise
valg og forholdstallsvalg er en valgordning som ikke har holdepunkter i loven eller
forskriftene. Arbeidsutvalget oppfatter for øvrig AS Oslo Sporveier slik at når
valget skjer som gruppevise valg, skal valget skje som flertallsvalg innen hver
gruppe. Utvalget fant at det ikke foreligger avgjørende grunn til å godkjenne en
valgordning som fraviker lovens opplegg.
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Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 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 nemndas myndighet, opphever arbeidsutvalget vedtak av 29.
november 1983 i sak 14/80 AS Oslo Sporveier.
Arbeidsutvalget tar ikke søknaden fra AS Oslo Sporveiers Personalforening om å
velge de ansattes representanter til Sporveisstyret ved forholdstallsvalg, til
følge."

3. Sak 6 94 KONE s'eselska

Saken var gjenstand for foreløpig drøftelse.

Arbeidsutvalgets medlemmer fra Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets
Hovedorganisasjon tar kontakt med partene i selskapet med sikte på å innhente
ytterligere opplysninger.

4. N e m tedatoer

Nye møtedatoer for arbeidsutvalget:

— mandag 3. oktober kl 12 00
mandag 7. november kl 1400.

5.09.94 GG


