
PROTOKOLL 6/98

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 24 juni 1998

Tilstede:  
Gudmund Knudsen
Vidar Lindefjeld
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad

Møtet varte fra kl 1000 til kl 1045.

Vedtak ble truffet i følgende sak:
Sak 98/20 Dyno Industrier ASA

1. Godk'ennin av møteinnkallin

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 24 juni 1998 ble
godkjent.

2. Sak 98/20 D no Industrier ASA

Den 12 mai 1998 ble det avholdt valg av ansatterepresentanter til styret i Dynoplast AS.
Den 14 mai 1998 mottok valgstyret klage på valget fra Stjørdal Kjemiske og fra
stemmestyret ved Dynoplast Cipax. Begge valgklager ble behandlet i valgstyrets møte 19
mai 1998 med det resultat at valget ble godkjent. Den 25 mai 1998 mottok valgstyret klage
fra Kristiansand Plastikkarbeiderforening avd 102 av NKIF. Valgklagen ble behandlet i
møtet i valgstyret 5 juni 1998, og besluttet ikke etterkommet

Klagene er fremsatt i rett tid og klagerne er klageberettiget og har rettslig klageinteresse, jf
forskriftens § 43 annet og tredje ledd.

Valget ble avholdt som forholdstallsvalg hvor det ble stilt to lister; Dynoplastarbeidernes
fellesliste og Dynoplast funksjonærenes fellesliste. Begge lister ble godkjent av valgstyret.

Valgklagene bygger på det forholdet at i et møte med de tillitsvalgte 6 mai 1998 ble det
orientert om at Bjørge Ljøstad som stod øverst på Dynoplast funksjonærenes fellesliste,
hadde sagt opp sin stilling. Oppsigelsen var mottatt ved utløpet av april 1998. Det ble
videre orientert om at alle på listen da ville rykke ett hakk opp, ut i fra prinsippet om at det
kun er ansatte i henhold til regelverket som kan sitte som representanter for de ansatte i
styret. Dette ble sagt på bakgrunn av opplysninger om praksis personalsjefen, som også var
leder av valgstyret, hadde fått fra Næringslivets Hovedorganisasjon. Den 8 mai 1998 trakk
imidlertid Ljøstad tilbake sin oppsigelse. Dette ble offentliggjort i egen enhet, Dynoplast
Kongsvinger, mandag 11 mai 1998, men ikke for øvrig i selskapet.

Valgklagerne er av den oppfatning at det i møtet 6 mai 1998 ble fattet beslutning om at
Bjørge Ljøstad gikk ut av listen og at de øvrige rykket ett plass opp. Dette medførte at
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forutsetningene for valget endret seg for enkelte grupperinger, og i så måte har virket inn
på valgresultatet.

Valgstyret er av den oppfatning at det i møtet 6 mai 1998 bare ble informert om hvilke
konsekvenser Ljøstads oppsigelse kunne få. Det ble ikke fattet noen beslutning om at
Ljøstad kandidatur skulle trekkes. Valgstyret er dessuten av den oppfatning at det kun er de
som har fremmet forslag på kandidater som har mulighet til å gjøre endringer i eget forslag.
Den 6 mai 1998 var dessuten tidsfristen oversteget for å sende inn forslag til kandidater og
til å endre eget forslag.

Arbeidsutval et viser til at Bjørge Ljøstad fylte vilkårene for å være valgbar på valgdagen
12 mai 1998. Selv om en ansatt har inngitt oppsigelse, er personen å anse som ansatt til
oppsigelsestidens utløp. Det vises videre til at møtet avholdt 6 mai 1998 ikke hadde
myndighet til å gjøre endringer i de godkjente valglister, samt at fristen for å innlevere
forslag til valglister var utløpt.

Klagerne har gjort gjeldende at det fra divisjonen ble gitt uriktig informasjon om Ljøstads
kandidatur. Det er for utvalget noe uklart hva det faktisk ble informert om, men utvalget
fmner at ut fra de gitte opplysninger kan disse forhold ikke under noen omstendigheter ha
betydning for gyldigheten av valget.

Arbeidsutvalget etterkommer ikke valgklagene.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

«I medhold av aksjeloven § 8-17 femte ledd, jf forskrift gitt ved kongelig resolusjon 10
desember 1976 § 43 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av nenmdas
myndighet, forkastes valgklagene datert 14 mai 1998 fra Stjørdal Kjemiske, 14 mai fra
stemmestyret ved Dynoplast Cipax og 25 mai 1998 fra Kristiansand
Plastikkarbeiderforening avd 102 av NIKF.»

3. Fastsettelse av neste møte i arbeidsutval et

Neste møte i Bedriftsdemokratinenmdas arbeidsutvalg ble fastsatt til torsdag 20 august
1998.
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