
Protokoll 9 00

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 10. oktober 2000.

Tilstede:  
Gudmund Knudsen
Gro Granden

Ingebjørg Harto var fraværende.

Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen.

Møtet varte fra kl. 0900 til kl 1045.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
Sak 00/21 TotalFinaElf Exploration

1. Go 'ennin av møteinnkallin

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget ble godkjent. Det ble besluttet at sak 00/21
TotalFinaElf Exploration var såpass kurant at den ble tatt opp til behandling i møtet
under forutsetning av at Ingebjørg Harto ville gi en etterfølgende godkjennelse av
utkast til vedtak. Slik godkjennelse ble gitt fra henne samme dag.

2. Sak 00 21 TotalFinaElf Ex loration

I brev av 18. september 2000 søker TotalFinaElf Exploration Norge AS (1FE) om
dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 om krav om ansettelse i
selskapet i henholdsvis tre måneder og ett år som vilkår for stemmerett og valgbarhet.

TotalFinaElf Exploration Norge AS (TFE) er et heleid datterselskap innen den tidligere
Elf Aquitaine gruppen, nå TOTALFINAELF SA. I Norge eier TOTALFINAELF SA,
foruten TFE, også TOTAL Norge AS, Fina Exploration Norway SA og Fina Production
Licenses AS. De to sistnevnte selskaper har ingen ansatte.

Med virkning fra 1. oktober i år vil '11,E overta administrasjonen av søsterselskapet
TOTAL Norge AS's aktiviteter i Norge og fra samme dato vil TOTAL Norge AS'
ansatte, med unntak av dem som tar sluttvederlagspakker, bli overført til TFE. TFE har
i dag 286 ansatte. 20 ansatte vil bli overført fra TOTAL Norge AS 1. oktober 2000.

Det skal gjennomføres valg blant de ansatte til styret i TFE i medio desember. De
ansatte som er overført fra TOTAL Norge AS vil verken være valgbare eller ha
stemmerett i TFE på valgdagen.



Søknaden begrunnes med at TFE og TOTAL Norge AS er se1skaper av samme art som
har drevet petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel siden 1965, og de har i
denne sammenheng hatt et tett samarbeid i en rekke lisenser og organisasjoner. I
forbindelse med samordningsprosessen legges det stor vekt på at det fra første dag kan
skapes en følelse av fellesskap og likeverd mellom alle ansatte. Det vil da ha betydning
at alle ansatte kan delta i det kommende valget av ansattes representanter til styret.

Arbeidsutval et viser til at de lokale fagforeningene i selskapet støtter selskapets
søknad.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:
"I medhold av aksjeloven § 6-4 jerde ledd jf representasjonsforskriften § 5 og nemndas
vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner
arbeidsutvalget at ansatte som per 1. oktober 2000 ble overført fra TOTAL Norge AS til
TotalFinaElf Exploration Norge AS og som har vært ansatt sammenhengende
henholdsvis i tre måneder og ett år før valgdagen i nevnte selskaper har stemmerett og
er valgbare ved kommende valg til styret i TotalFinaElf Exploration Norge AS".

3. Hørin sbrev fra KRI) om forsla til endrin er i aml. ka . XII A

NHO hadde i forkant av møtet kommet med innspill til hva som burde inngå i nemndas
høringsuttalelse i saken. De øvrige to medlemmer var noe kritiske til disse forslagene,
og hadde andre forslag til løsninger. På bakgrunn av disse innspillene utformer
sekretariatet utkast til høringsbrev som sirkuleres arbeidsutvalgets medlemmer for
eventuelle kommentarer.

4. Orienterin om saker som har kommet inn til nemnda

Sekretariatet orienterte om saker som har kommet inn til  nemnda.

5. Neste møte i arbeidsutval et

Det neste møtet i arbeidsutvalget er onsdag 8. november kl 09.00.
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