
PROTOKOLL 9/97

Mote i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg II september 1997

Tilstede:  
Gudmund Knudsen
Gro Granden
Ivar A Myhrvold

Fra sekretariatet: Espen Rebbestad

Møtet varte fra kl 0900 til 1145.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
1. Sak 97/22 Danka Office Imaging AS
2. Sak 97/23 Statens Datasentral AS

1. Godk'ennin av møteinnkallin

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 11 september 1997 ble godkjent.

2.  G'ennom an av utkast til reviderte retnin slin 'er

Arbeidsutvalget gjennomgikk utkast til reviderte retningslinjer. Det ble i den forbindelse
foretatt koi;reksjoner og tilføyelser. Videre ble det bestemt at Gro Granden i samarbeid med
nemndas sekretær, skal arbeide videre med revideringen, med sikte på ny behandling i
arbeidsutvalgets møte 9 oktober 1997. Det tas sikte på sluttbehandling i samlet nemnd 16
desember 1997.

3. Sak 97/22 Danka Office Ima in AS

Danka Office Imaging AS, heretter kalt Danka, søker i brev 1 juli 1997 om unntak fra
bestemmelsene om de ansattes rett til representasjon i selskapets styre.

Danka ble etablert i Norge 1 januar 1997, med bakgrunn i en verdensomspennende avtale
mellom Kodak Norge AS, heretter kalt Kodak, og Danka, som gjør Danka til
hoveddistributør av Kodaks kopimaskiner og printere. I Norge aksepterte de 62 ansatte i
Kodak ansettelsestilbudet fra Danka og begynte i det nye selskapet fra årsskiftet. Selskapet
inngår som en del av Danka Office Imaging Nordic, og de viktigste sentrale funksjonene er
organisert og ledet på nordisk nivå.

Danka begrunner selskapets søknad med at en eventuell styrerepresentasjon for de ansatte
«vil medføre vesentlige ulemper bl.a. fordi de formelle styremøtene fortrinnsvis vil finne
sted i London».

De ansatte uttaler i brev 21 august 1997 blant annet følgende:
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«Vi ser ingen praktiske hindringer for oss å være representert i styret. Det at styremøtene
skal holdes i London må være et intemt problem for bedriften og ikke en grunn til
unntagelse fra aksj eloven. Vi de ansatte ser det som meget viktig å være representert i vår
bedrifts styre.»

Arbeidsutval2et mener at det forhold at styremøtene fortrinnsvis vil finne sted i London
ikke gir grunnlag for å gjøre unntak fra aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til
styrerepresentasj on.

Arbeidsutvalget etterkommer derfor ikke selskapets søknad.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

«I medhoId av aksjeloven § 8-17 jf forskrift til aksjelovens bestemmelser om de ansattes
rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv gitt ved kongelig
resolusjon 10 desember 1976 og nemndas vedtak av 6 februar 1997 om delegasjon av
nemndas myndighet, etterkommer ikke arbeidsutvalget Danka Office Imaging AS' søknad
om unntak fra de ansattes rett til representasjon i selskapets styre.»

4. Sak  97/23  Statens Datasentral  AS

I brev 25 juni 1997 har Bedriftsdemokratinemnda mottatt søknad fra Statens Datasentral
AS om unntak fra aksjelovens § 8-18 første ledd om opprettelse av bedriftsforsamling.

Statens Datasentral AS (SDS) ble stiftet 20 desember 1985. Selskapet er et heleiet
datterselskap av Posten BA. Posten BA er heleiet av staten, jf lov om statens postseIskap.

Gjennomsnittlig antall ansatte i SDS de tre siste regnskapsår er ca 479.

Den 22 mai 1992 ble det inngått avtale med de ansatte i SDS om at selskapet ikke skal ha
bedriftsforsamling, jf aksjeloven § 8-18 annet ledd. I tråd med dette ble vedtektene endret 9
juni 1992, slik at av styrets totalt 8 medlemmer, skal 3 medlemmer med varamedlemmer
velges av og blant de ansatte. Det vises til § 4 i vedtektene pr 9 juni 1992. Avtalen om ikke
å ha bedriftsforsamling praktiseres fortsatt. SDS har således a1dri hatt bedriftsforsamling.

Vedtektene ble endret på ny den 28 juni 1995. Anta11 faste styremedlemmer ble utvidet fra
8 til 9 medlemmer, men uten at de ansattes representasjon i styret ble endret.

Høsten 1996 påpekte Riksrevisjonen at avtalen av 22 mai 1992 om ikke å ha
bedriftsforsamling, ikke hadde fått tilstrekkelig tilslutning. Av ialt 324 stemmeberettigede
deltok kun 140. Av disse stemte 131 for avtalen. Flertallskravet i aksjelovens § 8-18 annet
ledd annet altemativ var således ikke oppfylt.

I møte mellom ledelsen og de lokale fagforeningene 21 mai 1997, var det enighet om

(hAbeeriftsdemokratiNprotokoller utkast til protokoll 9-97 fra møte 11 september 1997.doc)



å søke bedriftsdemokratinemnda om dispensasjon.

På ekstraordinær generalforsamling 25 april 1997, ble det igjen vedtektsfestet en
styresammensetning hvor tre medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de
ansatte, av totalt åtte styremedlemmer.

Selskapet viser videre til at SDS i den nærmeste periode står foran fiere svært krevende
utfordringer som selskapets ledende organer må forholde seg til. I den situasjon anser
selskapet det for vesentlig med størst mulig grad av kontinuitet i de styrende organer. En
tilpasning til lovens normalordning, gjennom opprettelse av bedriftsforsamling vil  være
uhensiktsmessig i den fase selskapet er inne i. Videre anfører selskapet at i alle praktiske
sammenhenger må det kunne legges til grunn at de ansattes interesser i tilknytning til
utfallet av de saker styret har til behandling, ikke kan anses å bli svekket av den omsøkte
ordning.

Arbeidsutval et viser til at avstemmingen i 1992 riktignok ikke ga den tilslutning loven
krever for å inngå avtale om ikke å ha bedriftsforsamling. Avstemmingsresultatet og den
lave valgdeltakelsen gir imidlertid likefullt et klart inntrykk av at det i 1992 var liten
interesse blant de ansatte i selskapet for å ha bedriftsforsamling, eller at de ansatte generelt
var lite opptatt av spørsmålet. Siden 1992 har ordningen med utvidet styrerepresentasjon i
stedet for bedriftsforsamling festnet seg i selskapet og ordningen synes å fungere bra. Det
er ikke opplysninger som tilsier at det idag er grupperinger blant de ansatte som ønsker å
opprette bedriftsforsamling. Medlemmene Knudsen og Myhrvold viser for øvrig til at
selskapet er et heleid datterselskap i et konsern, og at det i et slikt forhold antas å være et
mindre behov enn ellers for et større representativt organ som en bedriftsforsamling
forutsettes å være.

Arbeidsutvalget finner på bakgrunn av ovennevnte å etterkomme søknaden om unntak fra
aksjelovens § 8-18 første ledd om plikt til å opprette bedriftsforsamling.

Utvalget vil for ordens skyld bemerke at det ikke er samsvar med § 18 i forskriften til
aksjeloven når det i vedtektene § 4 tredje ledd, slik bestemmelsen lyder etter endringen 25
april 1997, heter at de ansatte bare skal velge tre varamedlemmer.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

«I medhold av aksjeloven § 8-18 jf forskrift til aksjelovens bestemmelser om de ansattes
rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv gitt ved kongelig
resolusjon 10 desember 1976 og nemndas vedtak 6 februar 1997 om delegasjon av
nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget Statens Datasentral AS' søknad om
unntak fra aksjeloven § 8-18 første ledd om å ha bedriftsforsamling.»

(h: \bednftsdemokrati protokolleOutkast til protokoll 9-97 fra møte 11 september 1997.doc)


