
Protokoll 7/93.

Møte i Bedriftsdemokratinemnda 1. november 1993.

Til stede: Bjørn Haug
Gunnar J. Hansen
Arnhild D. Gjønnes
Gudmund Knudsen

Fra sekretariatet: Gro Granden.

Møtet varte fra kl. 13.00 til 14.30.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 6/93 Statkraft SF
Sak 38/73 Sønnichsen AS

1. Sak 6 93 Statkraft SF

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 12. oktober 1993 om godkjennelse
av en konsernordning i Statskraft SF. Søknaden forutsetter at det ikke etableres
noen felles bedriftsforsamling men en felles representasjon for de ansatte i
Statkraft SFs styre.

Arbeidsutvalget viste til at den ordning som søkes etablert antas å gi en
hensiktsmessig representasjonsordning og at partene er enige om denne
konsernordning og godkjente søknaden.

Arbeidsutvalget bemerket generelt at når det søkes om godkjennelse til å etablere
en konsernordning, kan nemnda på grunnlag av virksomhetens størrelse fritt
vurdere om det er hensiktsmessig med en eller flere bedriftsforsamlinger som ledd
i konsernordningen. Arbeidsutvalget antok således at nemnda ikke kan være
bundet av ingåtte avtaler mellom partene i enkeltselskaper om ikke å ha bedrifts—
forsamling, men at man også vil legge  vekt på  partenes enighet angående den
ordning det søkes om. I foreliggende sak er det inngått en slik avtale i Statkraft SF.
Etter en samlet vurdering fant arbeidsutvalget å legge til grunn at det ikke skal
være bedriftsforsamling i Statkraft SF. Arbeidsutvalget la herunder vekt på at det i
statsforetak gjelder særskilte bestemmelser om bedriftsforsamlingens kompetanse,
jf. statsforetakslovens § 35.

Arbeidsutvalget bemerket at det i datterselskapet Statkraft Anlegg AS er under
behandling hvorvidt man vil inngå avtale om ikke å ha bedriftsforsamling.
Arbeidsutvalget legger til grunn for sitt vedtak at det ikke etableres bedrifts—
forsamling i datterselskapet. Arbeidsutvalget forutsetter imidlertid å bli gjort kjent
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med eventueIle endringer av avtalene i god tid før valgperiodens utløp, slik at
vedtaket kan revurderes.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak

" I medhoId av statsforetaksloven §§ 20 og 33 og jf. forskrifter gitt ved kongelig
resolusjon av 20. desember 1991 og nemndas vedtak 5. februar 1991 om delega—
sjon av nemndas myndighet, godkjenner Arbeidsutvalget følgende konsernordning
for Statkraft SF:

De ansatte i Statkraft SF og i norskregistrerte datterselskaper av dette har
stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i
Statkraft SF.

II
Forskriftenes regler om gjennomføring av valg skal gjelde fullt ut.

III
Aksjelovens bestemmelser om ansatterepresentasjon skal gjelde fullt ut i
datterseIskapene.

IV
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. forskriftenes § 6."

2. Sak 38 73 Sønnichsen AS

Arbeidsutvalget viste til søknad av 4. oktober 1993 fra de lokale fagforeningene
ved Smmichsen AS om at nemndas vedtak av 24. mai 1976 som godkjente at
generalforsamlingen og ikke bedriftsforsamlingen velger styre oppheves. Det
søkes videre om at godkjennelsen av at styret skal ha ett medlem oppheves.

Arbeidsutvalget viste til at partene er enige om å legge aksjelovens regler til grunn
for de ansattes representasjon i styre og bedriftsforsamling og godkjente søknaden.

Selskapet har bedt om tid slik at generalforsamling kan avholdes og vedtekter
tiIpasses aksjelovens alminnelige regler om representasjon. Arbeidsutvalget
bemerket at ekstraordinær generalforsamling forutsettes avholdt snarest slik at de
ansattes valg av representanter kan gjennomføres i henhold til ordinære regIer.

For ordnes skyld &jorde arbeidsutvalget oppmerksom på at aksjeloven og for—
skriftenes regler om de ansattes rett til representasjon gjelder fullt ut.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:  

" I medhold av aksjelovens §§ 8-17 og 8.18 jf. forskriften gitt ved kongelig
resolusjon av 10. desember 1976 og nemndas vedta av 5. februar 1991 om



delegasjon av nemndas myndighet, opphever nemnda sitt vedtak av 24. mai 1976 i
sak 38/73 Sønnichsen AS."

3. Eventuelt

Arbeidsutvalget drøftet gjennomføringen av vedtak av 20. oktober 1993 i sak
11/92 Transportinvest AS. Det ble opplyst at nemndas vedtak av 20. oktober 1993
i sak 11192 Transportinvest AS er mottatt av partene.

Det ble opplyst fra selskapets ledelse at de representanter som er valgt av og blant
de ansatte i Linjegods AS og som i henhold til nemndas vedtak av 20. oktober
1993 også er å anse som representanter i Transportinvest AST styre fra og med
førstkommende styremøte skal møte med fulle rettigheter i Transportinvest AS'
styre.

Arbeidsutvalget bemerket generelt at lovlig valgte representanter med hjemmel i
nemndas vedtak er å anse som fullverdige styremedlemmer uavhengig av
generalfor— samlingens vedtak om antall styremedlemmer.


