
Protokoll 8/95

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 30. oktober 1995.

Til stede: Gudmund Knudsen
varamedlem Vidar Lindeeld
varamedlem Karl Nandrup Dahl

Forfall: Arnhild Dordi Gjønnes og Ragnhild M. Hagen

Fra sekretariatet: Gro Granden

Det ble fattet vedtak i følgende saker:
Sak 7/90 Transocean AS
Sak 16/73 Elkem AS

1.  Sak 7/90 Transocean  AS
Arbeidsutvalget viste til eget vedtak av 20. juni 1990 og til selskapets søknad
av 21. september 1995 om endring av eksisterende konsernordning

Arbeidsutvalget viste til at konsernets ledelse og de lokale fagforeninger i alle
selskaper i konsernet er-enige om å etablere en felles representasjonsordning
der bare ett av de to datterselskapene omfattes. Søknaden er begrunnet med at
datterselskapet Anchor Drilling Fluids AS' virksomhet er av en annen karakter
enn Transocean AS sin ordinære virksomhet. Arbeidsutvalget godkjenner
søknaden.

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, godkjennes følgende konsernordning-

Nemndas vedtak av 20. juni 1990 i sak 7/90 oppheves.

II
Transocean AS og Transocean Petroleum Technology AS fritas fra plikten til å
ha bedriftsforsamling.

ifi
De ansatte i Transocean AS og datterselskapet Transocean Petroleum
Technology AS har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes
representanter til styret i Transocean AS.



IV
Styret i Transocean AS skal bestå av åtte medlemmer hvorav tre skal velges av
og blant de ansatte.

V
For øvrig gjelder aksjeloven og forskriftenes regler om de ansattes rett til
representasjon i styrende organer.

VI
Etablerer eller overtar konsernet nye virksomheter forutsettes disse å bli
innlemmet i den etablerte ordning. Ved vesentlige endringer forutsettes det
sendt ny søknad til nemnda.

VII
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. forskriftenes §§ 5 og 6."

2. Sak 16/73 Elkem AS (9/94 Bjølvefossen AS)
Arbeidsutvalget viste til eget vedtak av 25. februar 1994 og til selskapets
søknad av 27. april 1995 med senere opplysninger om endring av gjeldende
konsern- ordning slik at datterselskapet Bjølvefossen AS omfattes av den
etablerte ordningen.

Arbeidsutvalget viste til at partene er enige om å utvide konsernordningen til
også å omfatte Bjølvefossen AS og at dette vil gi en hensiktsmessig representa-
sjonsordning i konsernet.

For oversiktens skyld fattet arbeidsutvalget nytt vedtak:  

"I medhold av aksjelovens §§ 8-17 og 8-18 og selskapslovens § 2-10 jf.
forskrifter uitt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 og 13. desember
1985 og nemndas vedtak av 25. februar 1994 om delegasjon av nemndas
myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Elkem AS:

Nemndas vedtak av 25. februar 1994 i sak 16/73 oppheves.

II
Elkem Aluminium ANS fritas fra plikten til å ha ansatterepresentasjon i
selskapsmøtet.

ifi
1) Bedriftsforsamlingen i Elkem AS skal ha 24, 27 eller 30 medlemmer, hvorav

en tredjedel skal velges av og blant de ansatte i konsernet.

2) De ansatte i Elkem AS og norske datterselskaper av dette er valgbare og har
sternmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i
Elkem AS.



Ansatte i de selskaper som er nevnt i punkt III 2, skal likevel ikke være
valgbare så fremt de er ansatt med sikte på å arbeide utenfor Norden eller i
avdeling, eller filial utenfor Norden av norsk selskap. Ansatte som for kortere
tid (inntil to år) arbeider i deler av konsernet utenfor Norden, opprettholder
likevel valzbarheten.

Ansatte i utenlandske selskaper innen konsernet som midlertidig utfører
arbeid i norske deler av konsernet, får stemmerett, men ikke valgbarhet etter
6 måneder.

IV
Ved etablering eller erverv av norske selskaper som etter aksjelovens § 1-2 vil
inngå i konsernet, skal de ansatte i disse selskaper ha sternmerett og være
valgbare fra innlemmelsen, idet man legger til grunn ansettelsestiden i
vedkommende selskap. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskaper
sender ny søknad til nemnda.

V
For øvrig gjelder aksjelovens, selskapslovens og forskriftenes regler om de
ansattes rett til representasjon i styrende organer.

VI
Godkjennelsen gjelder inntil videre jf. forskriftenes §§ 5 og 6."

3. Eventuelt
Ansattbegrepet settes på dagsorden på neste møte i arbeidsutva1get.


