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4.

1.1. Hva er Europeisk Samarbeidsutvalg (ESU)/European Works  
Council (EWC)?
Arbeidstakere i virksomheter med aktivitet i flere land trenger en felles arena hvor de kan 
møte toppledelsen i selskapet/konsernet. EWC/ESU kan fylle dette behovet. Den internasjonale 
betegnelsen er European Works Council (EWC). I Norge brukes betegnelsen Europeisk  
Samarbeidsutvalg (ESU). Den internasjonale betegnelsen vil bli brukt videre i denne hånd- 
boken. 

EWC er et samarbeidsforum og et viktig verktøy for de ansattes representanter. Her kan de få 
informasjon og innflytelse gjennom samtaler og dialog med toppledelsen i konsernet. Ofte er 
tillitsvalgte utpekt til å være EWC-representant, men det behøver ikke å være slik. 

Hvis konsernet har minst 1000 arbeidstakere og minimum 150 arbeidstakere i minst to  
europeiske land, kan arbeidstakerne kreve at EWC opprettes. 

En rekke større europeiske konsern har EWC i dag, mens andre ennå ikke har kommet så 
langt. I 2009 var det ca. 2200 konsern i EØS/EU som oppfylte kriteriene for å kunne opprette 
EWC, og ca. halvparten av dem hadde gjort dette. 
 

1.2 Hvorfor er det viktig å ha EWC i store europeiske konsern?
Formålet med EWC er å bedre de ansattes informasjons- og drøftingsrettigheter i virksomheter 
med aktiviteter som går over landegrensene. De ansatte har behov for informasjon og  
drøftinger hvis de for eksempel blir berørt av beslutninger som tas av morselskapet i et annet 
europeisk land.

Ofte samordner ledelsen seg på europeisk konsernnivå, mens fagforeningene bare finnes lokalt 
på arbeidsplassene og på forbundsnivå i de enkelte land. Det er derfor viktig at arbeidstakerne 
fra de forskjellige landene har en formell og akseptert arena hvor de kan møte toppledelsen i 
konsernet. 

Tillitsvalgte har mye å vinne på å forbedre samarbeidet på tvers av landegrensene og mellom 
alle fagforeningene som representerer de ansatte i konsernet. Et sterkt EWC kan dermed være 
en link og en motvekt til ledelsens samordning på konsernnivå.   

Samarbeidsforumet EWC gir ansatte rett til medbestemmelse og påvirkningsmuligheter, i  
tillegg til tilstedeværelse overfor og sammen med konsernets europeiske ledelse.

Flere av de eksisterende EWC-avtalene er inngått med konsern som har hovedsetet sitt i 
Norge. For tillitsvalgte i Norge som allerede har nær kontakt med toppledelsen, vil EWC være 
nyttig for å få enda bedre informasjon om hva som skjer i de andre landene der konsernet har 
virksomheter. 

1.0 Innledning



(1) Hovedavtalen mellom YS og Virke har en likelydende ordlyd i Tilleggsavtale X
(2)	UNI	Global	Union	er	en	global	fagforening	som	Negotia	er	medlem	av,	og	som	arbeider	for	bedre		lønns-	og	arbeidsvilkår	i		
     hele verden. Medlemmene i Negotia er plassert i UNI-sektorene ICTS (Industri og IKT) og Commerce (Handel). 
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Men mest nytte av EWC har trolig norske EWC-representanter innenfor selskaper med ansatte i 
Norge,	men	hvor	hovedkontoret	ligger	i	andre	EØS-land.	I	disse	tilfellene	har	de	norske	fag-	
foreningene vanligvis ikke nær kontakt med toppledelsen i konsernet. EWC blir dermed  
viktig for å få innsyn i konsernets arbeid og fremtidsplaner. Ofte får EWC-representantene ny 
og	oppdatert	informasjon	om	selskapets	situasjon,	som	selv	ikke	den	norske	ledelsen	har	mot-
tatt; eller bare delvis har mottatt.

Videre	er	formålet	med	EWC	å	øke	tilliten	mellom	ledelsen	og	de	ansatte,	og	skape	større	en-
gasjement	hos	de	ansatte	i	konsernet.	Det	vil	gi	de	ansatte	større	forståelse	for	faktorene	som	
påvirker	ledelsens	avgjørelser.	De	ansatte	kan	da	være	med	på	å	bygge	en	positiv	bedrifts-
kultur	og	synliggjøre	selskapets	omtanke	for	sine	ansatte.	Informasjon	og	drøftinger	må	tilret-
telegges	på	en	slik	måte	at	de	virker	effektivt,	og	gjør	det	mulig	for	foretak	og	konsern	å	treffe	
beslutninger på en effektiv måte. 

Informasjon	og	drøftinger	må	skje	på	et	relevant	ledelsesnivå,	avhengig	av	hvilke	emner	som	
behandles. 

EWC erstatter ikke de tillitsvalgtes ordinære medbestemmelsesrett etter Hovedavtalene. 

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO (1):

1.3 EWC som verktøy for fagforeningen 
Det	internasjonale	fagforeningsnettverket	UNI	Global	Union	(UNI)	(2),	og	fagforeningene	i	
Norden,	har	et	sammenfallende	syn	på	hvordan	EWC	skal	anvendes.	Dette	kan	sammenfattes	i	
følgende punkter; 
    EWC er et fagforeningsanliggende. 

				EWC	skal	være	et	middel	for	å	oppnå	innflytelse	for	de	ansatte.	

				EWC	skal	være	et	verktøy	for	å	få	innflytelse	over	beslutninger	som	har	effekt	over	lande-	
    grensene (grenseoverskridende effekt). 

    EWC skal være et verktøy for å bygge et lokalt fagforeningsnettverk i EU. 

Fra	fagforeningene	i	Norden	finnes	det	i	tillegg	forventninger	om	hva	arbeidsgiveren	primært	
skal bidra med:

Konsernledelsen	skal	informere	og	drøfte	en	rekke	spørsmål	med	EWC,	blant	annet	før	det		
fattes beslutninger om: 
				Strukturelle	spørsmål,	særlig	slike	som	har	effekt	på	sysselsettingen.	

				Policyspørsmål	om	arbeidsmiljø,	personal,	kompetanseutvikling	med	mer.	

    Innføring av ny teknikk.

				Konsernets	etiske	retningslinjer	(codes	of	conduct).

    Globale rammeavtaler (global framework agreement).       

§ 1. Formål
Formålet	med	denne	avtale	er	å	bedre	de	ansattes	konsultasjons-	og	informasjons-
rettigheter	i	foretak	og	konserner	med	virksomhet	innenfor	EØS-området,	og	derved	
videreføre	til	disse	foretak	de	gode	samarbeidsrelasjoner	som	er	utviklet	i	avtaleverk	og	
praksis i norsk arbeidsliv.

Informasjon	og	konsultasjon	skal	tilrettelegges	på	en	slik	måte	at	de	virker	effektivt,	og	
at	de	gjør	det	mulig	for	foretak	og	konserner	å	treffe	beslutninger	på	en	effektiv	måte.	
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Konsernet	skal	bidra	til	å	skape	gode	forutsetninger	for	arbeidet	i	EWC	ved	å	sørge	for	tolking,	
oversettelse	av	materiale,	gjennomføre	hyppige	møter,	og	ved	å	gi	ressurser	til	arbeidsutvalg	
og eventuelle arbeidsgrupper. 
  
 
1.4 EWC i praksis
EWC	skal	møtes	minst	en	gang	i	året.	UNI	skiller	mellom	to	former	for	EWC:	Det	«symbolske»,	
hvor	arbeidet	er	begrenset	til	ett	årlig	møte,	og	det	«proaktive»,	med	jevnlig	dialog	mellom	
arbeidstakerne	og	arbeidsgiverne.	I	sistnevnte	utgjør	EWC	basen	for	informasjon,	samarbeid,	
forhandlinger og overenskomster. UNI har erfart at det ofte trengs en viss tid fra et EWC blir 
etablert,	til	et	EWC	blir	proaktivt.	Erfaring	viser	at	en	slik	prosess	tar	gjennomsnittlig	fem	år.

Svensk	forskning	viser	at	EWC	gjennomgår	tre	utviklingsfaser:	
1.   Når EWC blir stiftet. 

2. 		Når	EWC	konstitueres	og	delegatene	lærer	hverandre	å	kjenne.	

3.   Når EWC begynner å fungere. 

De	største	utfordringene	kommer	gjerne	i	fase	3,	fordi	fagforeningene	ofte	mangler	en	visjon	
for EWC og ikke helt vet hva EWC skal brukes til. 

Det	er	store	forskjeller	på	arbeidet	i	et	EWC,	avhengig	av	om	konsernet	har	hovedsete	i	Norge	
eller	for	eksempel	i	London,	Paris,	Madrid	eller	i	Norden.	Her	har	representantene	for	arbeids-
takerne	fra	landet	konsernet	har	sitt	hovedkontor	en	spesielt	viktig	rolle,	fordi	disse	repre-
sentantene	ofte	sitter	med	mye	informasjon	om	konsernet,	og	har	opparbeidet	kontakter	og	
relasjoner	til	toppledelsen.	



(3)		Et	direktiv	er	et	regelverk	fra	EU	som	medlemslandene	i	EU/EØS	er	pålagt	å	innføre	i	nasjonal		lovgivning	innen	en	tidsfrist.	
(4)  EWC-direktiv 2009/38/EC endret EWC-direktiv 94/45/EF.
(5)		Allmenngjøring	er	et	vedtak	om	at	en	tariffavtale	skal	gjelde	for	alle	arbeidstakere	som	utfører	arbeid	av	den	art	som	avtalen		
						omfatter.	Dette	gjelder	også	uorganiserte	arbeidstakere.		
(6)  LOV-1996-08-23-63 

(7)  FOR-2000-07-28-797
7.

2.1  Regelverk 
Hvis	du	som	tillitsvalgt	ønsker	å	kreve	EWC	opprettet	i	ditt	konsern,	eller	hvis	du	er	valgt	til	å	
være	EWC-representant,	er	det	viktig	at	du	kjenner	til	reglene	for	EWC.	Dette	regelverket	er	
styrende både for din og toppledelsens/konsernets håndtering.

Regelverket består av tre nivåer:
    Nivå 1 - EU-direktiv
    EUs direktiv (3) om europeiske samarbeidsråd (EWC) direktiv 2009/38/EC (4).
				EU-direktivet	gjelder	for	alle	EU-	og	EØS-land.

    Nivå	2	-	De	nasjonale	lovene	om	hvordan	EUs	direktiv	er	innført	i	hvert	enkelt	land.
				De	nasjonale	lovene	utgjør	en	presisering	av	EUs	direktiv.	I	Norge	har	vi	Lov	om	allmenn-				
				gjøring	(5) av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg (6) med       
    tilhørende forskrift om europeiske samarbeidsutvalg (7). Denne loven og forskriften   
				presiserer	hvilke	regler	som	gjelder	i	Norge.	

    Nivå 3 - EWC-avtalen
    Avtale om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg i foretaket/konsernet. I EWC       
    avtalen blir selskapet og representanter for arbeidstakerne enige om hvordan det          
    konkrete samarbeidsrådet skal arbeide.

Angående nivå 1:
Det første EWC-direktivet i EU kom i 1994 (direktiv 94/45/EF). Direktivet ble endret i 2009 
(direktiv 2009/38/EC). Endringene i 2009 gikk ut på å forbedre rettighetene til EWC-  
representantene,	blant	annet	i	forhold	til	informasjon	og	drøftinger,	rett	til	opplæring	med	lønn	
og rett til bistand fra fagforeningen sentralt. Dersom EWC-avtalen i konsernet er inngått før 
22.09.1996	gjelder	ikke	rettighetene	i	1994	og	2009	direktivene,	men	en	bør	her	arbeide	for	å	
forholde seg til det nye regelverket. Dersom EWC-avtalen i konsernet er inngått i perioden fra 
22.09.1996	til	04.06.2009	gjelder	reglene	i	2009	direktivet.	Er	EWC-avtalen	derimot	inngått	i	
perioden	05.06.2009	til	05.06.2011	gjelder	reglene	i	1994	direktivet.	Dersom	EWC-avtalen	i	
konsernet	er	inngått	fra	og	med	06.06.2011	og	etter	dette,	gjelder	reglene	i	2009	direktivet	i	
sin	helhet.	Det	samme	gjelder	for	EWC-avtaler	som	blir	inngått	i	fremtiden.			

Angående nivå 2:
I	Norge	har	vi	gjort	EWC-direktivene	om	til	norsk	lov,	implementert	disse	i	norsk	rett.	

Den	norske	loven	har	allmenngjort	Tilleggsavtale	VIII	i	Hovedavtalen	mellom	LO	og	NHO	fra	
2014.	Hovedavtalen	mellom	YS	og	NHO,	og	YS	og	Virke	har	tilsvarende	ordlyd	i	henholdsvis	
Tilleggsavtale VIII og Tilleggsavtale X. 
EWC-regelverket for Norge er derfor direkte regulert i Hovedavtalene.

2.0 Regelverk og definisjoner
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I	og	med	at	Hovedavtalen	er	allmengjort	som	lov,	gjelder	Tilleggsavtalen	også	for	konsern/
grupper av foretak i Norge som ikke kommer inn under LO-NHO området. Tilleggsavtalen  
gjelder	også	for	konsern	som	ikke	har	tariffavtale.		

Reglene i tilleggsavtalene i hovedavtalene får anvendelse ved krav om – og etablering av  – 
EWC i konsern med hovedkontor i Norge. Videre skal disse reglene følges ved valg av EWC-
representanter både til EWC etablert i Norge og til EWC etablert i utlandet. Reglene skal også 
anvendes så langt de passer for EWC etablert i utlandet. I tillegg har forskrift om europeiske 
samarbeidsutvalg (FOR-2000-07-28-797) regler om saksbehandling og tvisteløsning i  
Bedriftsdemokratinemnda.     

Generelt
I møter mellom konsernledelsen og EWC-representantene kan det være hensiktsmessig å vise 
til	de	aktuelle	bestemmelsene	som	gjelder	håndtering	av	saker,	for	på	den	måten	å	skape	mer	
legitimitet for krav som fremsettes i EWC-møtene. Det er derfor vist til de aktuelle bestem-
melsene i Hovedavtalen YS-NHO under hvert punkt nedenfor. 

Avslutningsvis	i	håndboken	er	det	elektroniske	linker	til	direktivene,	loven,	forskriften,	Hoved-
avtalene og et eksempel på EWC avtale. 
 

2.2 Definisjoner 
I	følge	hovedavtalene	har	tillitsvalgte	i	dag	rett	til	informasjon	og	drøfting	med	ledelsen	i	Norge	
vedrørende	saker	som	får	betydning	her	i	landet.	I	saker	som	enten	gjelder	hele	konsernet	
eller	datterselskaper	i	to	eller	flere	EU-	og	EØS-land,	har	EWC-representanter	gjennom	EWC	
krav	på	ytterligere	informasjon	og	drøftinger.	Fordi	slike	grenseoverskridende	saker	kan	få		
indirekte	betydning	også	i	Norge,	på	kort	eller	lang	sikt.

2.2.1 Grenseoverskridende 
Saker	er	å	anse	som	grenseoverskridende	når	de	enten	angår	hele	konsernet,	eller	minst	to	
virksomheter	i	forskjellige	EU/EØS-land.	Her	skal	det	også	tas	hensyn	til	omfanget	av	mulige	
virkninger som et tiltak vil innebære. Dette betyr at et tiltak kan bli ansett som grense- 
overskridende,	selv	om	det	ikke	får	umiddelbar	virkning	i	flere	land.

Rent nasjonale anliggender diskuteres som nevnt ikke i EWC. 

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

2.2.2	Informasjon	og	drøfting	
Konsernet	plikter	å	informere	om	og	drøfte	saker	som	har	betydning	for	mer	enn	ett	land,	med	
EWC-representantene. 

I	EWC-reglene	er	det	presisert	hva	som	menes	med	informasjon	og	drøfting	(konsultasjon),	
både	for	å	tydeliggjøre	hva	som	ligger	i	medbestemmelsesrettighetene	og	for	å	forsterke	

§ 2 Definisjoner og anvendelsesområde, § 2 12.ledd 
Saker er å anse som «grenseoverskridende» når de angår hele konsernet eller felles-
skapsforetaket,	eller	minst	to	virksomheter	eller	bedrifter/enheter	i	forskjellige	EØS-
land.



rettighetene til arbeidstakerne.

Med	«informasjon»	menes	opplysninger	som	toppledelsen	gir	arbeidstakernes	EWC-			
representanter for at disse skal kunne sette seg inn i saken og undersøke den. Denne  
informasjonen	skal	gis	på	et	slikt	tidspunkt,	på	en	slik	måte	og	med	et	slikt	innhold	at	EWC-		
representantene har mulighet til å foreta grundige vurderinger av mulige virkninger.   
Informasjonen	skal	danne	grunnlaget	for	drøftinger	med	toppledelsen	i	konsernet.

Med	«drøfting»	(konsultasjon)	menes	utveksling	av	synspunkter	mellom	EWC-	representantene	
og	toppledelsen.	Drøftinger	skal	gjennomføres	etter	at	EWC-representantene	har	fått	rimelig	
tid	til	å	sette	seg	inn	i	informasjonen	de	har	mottatt.	Drøftingene	skal	foregå	på	et	tidspunkt,	
på en slik måte og ha et slikt innhold at EWC-representantene vil være i stand til å forstå og 
uttale seg om det foreslåtte tiltaket.

Felles	for	informasjon	og	drøftinger	er	at	disse	skal	skje	på	et	så	tidlig	tidspunkt	at	EWC-	
representantene har mulighet for reell påvirkning på beslutningen. Med andre ord skal  
informasjon	og	drøftinger	skje	i	god	tid	før	ledelsen	fatter	beslutning	i	saken.	

EWC-representantene	skal	få	så	god	informasjon	i	saken	at	de	kan	analysere	data,	innhente	
eksperter	ved	behov	og	ha	en	intern	diskusjon	i	EWC.	I	drøftingene	bør	EWC-representantene	
vurdere hvilke virkninger tiltaket har på lønns- og arbeidsvilkår. Videre hvilken betydning dette 
har	for	arbeidsmiljø	og	sosiale	forhold.	EWC-representantene	bør	også	vurdere	hensikts-	
messigheten av tiltaket og se på alternative løsninger.

Dersom	toppledelsen	ikke	følger	informasjons-	og	drøftingsbestemmelsene,	bør	EWC-
representantene ta dette opp i EWC-møtene.    

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

§ 2  10. og 11. ledd
I	denne	avtalen	skal	begrepet	«informasjon»	bety	de	opplysninger	arbeidsgiver	gir	
arbeidstakernes representanter for at de kan sette seg inn i saken og undersøke den. 
Informasjonen	skal	gis	på	et	slikt	tidspunkt,	på	en	slik	måte	og	med	et	slikt	innhold	som	
gjør	det	mulig	for	arbeidstakernes	representanter	å	foreta	en	grundig	vurdering	av	de	
mulige	virkningene,	og	ved	behov	forberede	konsultasjon	med	det	relevante	organ	i	et	
foretak	som	omfatter	virksomhet	i	flere	EØS-land.

I	denne	avtalen	skal	begrepet	«konsultasjon»	bety	utveksling	av	synspunkter	mellom	
representanter	for	arbeidstakerne	og	ledelsen	på	et	slikt	tidspunkt,	på	en	slik	måte	og	
med	et	slikt	innhold	som	gjør	det	mulig	for	arbeidstakernes	representanter	å	uttale	seg	
om	det	foreslåtte	tiltaket	innen	rimelig	tid,	basert	på	den	informasjon	de	har	mottatt.

9.
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Ethvert	internasjonalt	konsern	med	virksomhet	i	Europa	kan	opprette	EWC.	

I konsern av en viss størrelse og struktur kan ledelsen eller tillitsvalgte / de ansatte anmode 
om forhandlinger om opprettelse av EWC. 

Dette	gjelder	foretak	eller	konsern	med:		
				Minst	2	virksomheter	i	to	forskjellige	EU/EØS-land

    Minst 1000 arbeidstakere totalt i EU/EØS-land

				Minst	150	arbeidstakere	i	2	forskjellige	EU/EØS-land	

Som	«ansatt»	menes	det	antall	ansatte,	herunder	deltidsansatte,	som	var	sysselsatt	på	det	
tidspunktet da anmodningen om å opprette EWC ble fremsatt.

Hovedavtalen	har	regler	om	konsern,	kontrollerende	foretak	og	ansatt.	

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

§ 2 6.- 9. ledd
Begrepene	konsern	og	kontrollerende	foretak	i	denne	avtale	bygger	på	definisjonene	i	
aksjelovens	§	1-2.	Med	kontrollerende	foretak	forstås	den	virksomhet	som	i	henhold	til	
disse	definisjoner	utøver	bestemmende	innflytelse	over	de	øvrige	enheter.

Dersom	konflikt	mellom	norsk	og	utenlandsk	lovgivning	medfører	at	to	eller	flere	fore-
tak	innen	et	konsern	kan	betraktes	som	kontrollerende,	skal	det	foretak	som	har	rett	til	
å utpeke mer enn halvparten av medlemmene i det annet (de andre) foretaks styrende
organer	anses	som	det	kontrollerende,	med	mindre	det	godtgjøres	at	et	annet	foretak	
har	bestemmende	innflytelse	av	andre	grunner.

Begrepet	«ansatt»	omfatter	det	antall	ansatte,	herunder	deltidsansatte,	som	er	syssel-
satt på det tidspunkt anmodning fremsettes om å opprette europeisk samarbeidsutvalg.
Dersom	gjennomsnittlig	antall	arbeidstakere,	medregnet	deltidsansatte,	i	de	to	fore-
gående	år	har	vært	høyere	enn	på	det	tidspunkt	anmodningen	fremsettes,	legges	dette	
antall til grunn.

§ 2 2.ledd
Norske foretak med minst 1 000 ansatte innenfor EØS og med minst 150 ansatte i 
hvert	av	minst	to	EØS-land,	heretter	kalt	fellesskapsforetak,	konserner/grupper	av	fore-
tak	med	kontrollerende	selskap	i	Norge	og	med	minst	1	000	ansatte	innenfor	EØS,	når	
konsernet	omfatter	minst	to	foretak	i	forskjellige	EØS-land	som	hvert	sysselsetter	minst	
150 arbeidstakere.

3.0 Hvilke konsern er omfattet av regelverket?



For	at	de	ansatte	skal	ha	tilstrekkelig	informasjon	til	å	kunne	vurdere	om	de	vil	kreve	oppret-
telse	av	EWC,	må	de	ha	tilgang	til	nødvendig	informasjon	om	konsernets	struktur,	antall		
ansatte	og	annen	informasjon	som	er	nødvendig	for	å	kreve	forhandlinger.	De	ansatte	kan	da	
be	ledelsen	om	å	få	utlevert	nødvendig	dokumentasjon.
  
Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

§ 3. Opprettelse av samarbeidsordning, § 3 2. ledd 
Ledelsen i hver virksomhet plikter på forespørsel fra arbeidstakernes representanter å 
fremlegge	informasjon	om	foretakets	eller	konsernets	struktur,	antall	ansatte	og	annen	
informasjon	som	er	nødvendig	for	å	kreve	forhandlinger.	

11.

§ 3. Opprettelse av samarbeidsordning, § 3 1.ledd 
I	foretak	og	konserner	med	slik	struktur	og	størrelse	som	nevnt	i	§	2	kan	det	anmodes	
om	forhandlinger	om	opprettelse	av	europeisk	samarbeidsutvalg,	heretter	kalt	ESU,	
eller	om	andre	samarbeidsformer	som	sikrer	informasjon	til	og	konsultasjon	med	de	
ansatte over landegrensene.
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4.1 Hvordan opprettes EWC – i korte trekk? 
EWC	opprettes	etter	anmodning	fra	en	av	partene.	Deretter	gjennomføres	forhandlinger	mel-
lom	toppledelsen	i	konsernet	og	en	forhandlingsdelegasjon	som	representerer	de	ansatte	i	
samtlige EU/EØS-land hvor konsernet har virksomhet. Forhandlingene skal lede frem til en 
avtale	om	EWC.	Avtalen	skal	inneholde	en	beskrivelse	av	samarbeidsutvalgets	sammensetning,	
virksomhet og arbeidsmåte. EWC-avtalen bør kontinuerlig evalueres og eventuelt reforhandles.

4.2. Skriftlig anmodning om forhandling
Skriftlig anmodning om forhandlinger om opprettelse av EWC kan enten fremsettes av 
konsernets	sentrale	ledelse	i	Norge,	eller	av	minst	100	ansatte	eller	deres	representanter	i	
minst	to	virksomheter	i	konsernet,	og	da	fra	minst	to	forskjellige	EU/EØS	land.	Partene	kan	
også umiddelbart bli enige om opprettelse av EWC.  

Anmodningen	om	forhandlinger	skal	være	skriftlig,	være	adressert	til	sentral	ledelse	–		
hovedkontoret/hovedadministrasjonen	–	med	dato	for	når	kravet	ble	fremmet.	Som	regel	blir	
dette	utført	av,	eller	i	samarbeid	med,	fagforeningene	i	de	aktuelle	landene.	

Det	er	ledelsen	som	er	ansvarlig	for	å	opprette	EWC	i	konsernet	eller	utarbeide	informasjons-	
og høringsprosedyre.

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

4.3 Særlig forhandlingsutvalg for de ansatte (SFU/SNB)
4.3.1 Innledning 
Etter at skriftlig anmodning om EWC har blitt sendt og/eller at partene er blitt enige om opp-
rettelse	av	EWC,	skal	det	nedsettes	et	særlig	forhandlingsutvalg	(SFU).	På	engelsk	Special	
Negotiation	Body	(SNB).	Den	internasjonale	betegnelsen	vil	bli	brukt	i	det	videre.	

4.3.2 Hvem og hvor mange deltar i det særlige forhandlingsutvalget (SNB)? 

§ 3. Opprettelse av samarbeidsordning, § 3 3. ledd.   
Anmodning om forhandlinger kan fremsettes skriftlig av foretakets/konsernets sentrale 
ledelse	i	Norge	(heretter	kalt	ledelsen),	eller	av	minst	100	ansatte	eller	deres	
representanter	i	minst	to	virksomheter	i	minst	to	forskjellige	EØS-land.

4.0 Hvordan opprette EWC?
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Det særlige forhandlingsutvalget skal kun bestå av representanter for arbeidstakerne. SNB skal 
ha minst 3 og høyst 17 medlemmer. Utvalget skal ha en representant fra hvert land der  
konsernet	driver	en	eller	flere	virksomheter.	I	tillegg	sikres	ytterligere	representasjon	i	henhold	
til	antall	ansatte	i	de	enkelte	nasjonale	enheter.	Hvert	land	tildeles	plass	i	det	særlige	for-
handlingsutvalget per påbegynte tidel av det samlede antall ansatte. Den grunnleggende 
tanken er at alle landene som selskapet opererer i bør være representert i henhold til antall 
ansatte.  

Eksempel: Totalt har konsernet 1000 ansatte. Da utgjør hver 100 arbeidstager en tidel. Her 
har land 1 i alt 150 ansatte, land 2 har 600 ansatte og land 3 har 250 ansatte. Land 1 skal ha 
2 representanter, siden det har påbegynt sin tidel nr. 2. Land 2 skal ha 6 representanter og 
land 3 skal ha 3, siden de har påbegynt sin tredje tidel.

EWC-regelverket	gir	rettigheter	til	ansatte,	og	ikke	til	fagforeningene.	Det	kan	derfor	hende	at	
uorganiserte ansatte er representert i EWC.

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

4.3.3 Hvordan velger ansatte i Norge sine representanter til det særlige  
forhandlingsutvalg (SNB)? 
I	Norge	kan	valg	til	SNB	skje	ved	skriftlig	og	hemmelig	flertallsvalg	(8) etter reglene i Hoved-
avtalen	§	13-3.	Alle	ansatte	har	stemmerett,	uavhengig	av	organisasjonstilknytning.	Personer	
som inngår i den ansvarlige bedriftsledelsen har ikke stemmerett. 

I	virksomheter	der	denne	fremgangsmåten	ikke	passer,	velges	representantene	i	henhold	til	
valgreglene	for	ansattes	representasjon	etter	aksjeloven	(9)	og	representasjonsforskriften	(10). 
Det	vil	si	enten	ved	flertallsvalg	(11) eller ved forholdstallsvalg hvis noen krever dette. Reglene 
åpner for at lokale fagforeninger kan ta initiativ for å påvirke valgresultatet ved å bestemme 
om	valget	skal	gjennomføres	som	flertallsvalg,	forholdstallsvalg	eller	i	valgkretser.	

I praksis oppnevnes likevel de nordiske delegatene ofte av fagforeningene. Dersom klubben  
organiserer	et	flertall	av	de	ansatte,	er	det	i	praksis	klubben	som	utpeker	EWC-	 	
representantene.	Men	hvem	som	helst	kan	kreve	at	valget	istedet	skal	skje	etter	reglene	i		
Hovedavtalen	eller	etter	ansattes	representasjon	i	følge	aksjeloven.			

Uenighet	om	valgt	fremgangsmåte	ved	valgene,	eller	klage	over	gjennomføringen	av	dem,	av-
gjøres	av	Bedriftsdemokratinemnda (12). 

Ansatte i utenlandske datterselskaper velger sine representanter i henhold til de reglene som 
følger	av	lov,	avtaler	eller	praksis	i	datterselskapenes	hjemland.	

UNI	anbefaler	at	arbeidstakernes	representanter	oppnevnes	av	fagforeningene.	I	situasjoner	
hvor	dette	ikke	lar	seg	gjøre,	bør	representantene	være	demokratisk	valgt	av	arbeidstakerne	

§ 4. Fremgangsmåten ved ordningens etablering
Ledelsen	er	ansvarlig	for	gjennomføringen	av	forhandlingene	etter	følgende	regler:	
a) Representanter	for	de	ansatte	i	Norge	og	i	de	nasjonale	enheter	innenfor	EØS	dan-
ner	et	særlig	forhandlingsutvalg,	heretter	kalt	SFU,	som	skal	forhandle	med	ledelsen	om	
opprettelse av ESU eller andre samarbeidsformer. 

b) Medlemmene av det særlige forhandlingsutvalget velges eller utpekes ut fra antallet 
arbeidstakere i hver EU-/EØS-stat. Hver stat tildeles en plass i det særlige   
forhandlingsutvalget per påbegynte tidel av det samlede antall arbeidstakere.

  (8)		Flertallsvalg	innebærer	at	den	som	får	flertall	får	alle	representantene.
  (9)  LOV-1997-06-13-44
  (10) FOR-2014-06-20-850
  (11) Forholdstallsvalg innebærer at representantene fordeles mellom de deltagende valglistene etter hvor stor andel av  
									stemmene	som	de	forskjellige	listene	får.	
  (12) Bedriftsdemokratinemnda er en offentlig nemnd med sekretariat i Arbeids- og sosialdepartementet.  
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på den berørte arbeidsplassen. 

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

4.4 Forhandlingene om EWC-avtale 
Etter	at	det	særlige	forhandlingsutvalget	(SNB)	er	nedsatt	og	representantene	er	valgt,	under-
retter SNB både den sentrale ledelsen og ledelsen i de enkelte land om utvalgets sammen-
setning. 

Ledelsen innkaller SNB til forhandlingsmøte innen 3 måneder med sikte på å etablere EWC 
eller annen form for samarbeidsordning.

De	europeiske	arbeidsgiver-	og	arbeidstakerorganisasjonene	skal	ha	opplysninger	om	SNBs	
sammensetning og om at forhandlinger er innledet. Ledelsen har ansvaret for at disse opp-
lysningene blir sendt. 

Dette	kan	for	arbeidstakersiden	skje	på	e-post	til	UNI	(Union	Network	Internasjonal).	E-posten	
kan	sendes	til	en	i	UNI	Europas	EWC-team,	se	punkt	8.1.

Arbeidsgiversiden vil normalt kontakte BUSINESSEUROPE  (13).  

Ledelsen	er	ansvarlig	for	å	tilrettelegge	og	bekoste	forhandlingene,	herunder	også	å	sørge	for	
nødvendig oversettelse av dokumenter og tolkning.

Før	og	etter	hvert	møte	med	ledelsen,	har	det	særlige	forhandlingsutvalget	(SNB)	rett	til	å	
møtes uten at representanter for ledelsen er tilstede. SNB skal ha tilgang på nødvendige kom-
munikasjonsmidler.	

SNBs	beslutning	om	å	inngå	EWC-avtale	eller	andre	samarbeidsformer	som	sikrer	informasjon	
og	drøftinger	med	de	ansatte	over	landegrensene,	må	ha	tilslutning	blant	et	flertall	av	SNBs	
medlemmer. 

  § 4. Fremgangsmåten ved ordningens etablering
c) Medlemmene i SFU utpekes eller velges av og blant de ansatte i fellesskapsforetaket  
				og	dets	virksomheter,	eller	i	konsernet,	etter	følgende	regler:	

•	 ansatte i Norge velger sin(e) representant(er) enten ved skriftlig og hemmelig valg  
etter	de	regler	som	er	fastsatt	i	Hovedavtalens	§	12-3	eller,	i	virksomheter	der	dette						
ikke	passer,	i	henhold	til	valgreglene	for	ansattes	representasjon	etter	aksjeloven.	

Uenighet	om	fremgangsmåten	ved	valgene,	eller	klage	over	deres	gjennomføring,		
avgjøres	av	Bedriftsdemokratinemnda.	

•	 ansatte i utenlandske datterselskaper velger sine representanter i henhold til de 
regler	som	følger	av	lov,	avtale	eller	praksis	i	datterselskapenes	hjemland.	

(13)	BUSINESSEUROPE	er	europeisk	næringslivs	talerør	overfor	EUs	institusjoner	og	part	i	den	sosiale	dialog	på	europeisk			
       nivå



Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

4.5 Sakkyndige og bistand fra organisasjonene
SNB har rett til å innhente bistand fra sakkyndige etter eget valg. Ledelsen har plikt til å dekke 
omkostningene ved bruk av sakkyndig. Den sakkyndige kan være en representant fra UNI 
eller	andre.	Hvis	det	er	opprettet	en	koordinator,	vil	også	denne	kunne	bistå;	se	nærmere		
under punkt 8.2 Koordinator. 

Under	forhandlingene	kan	partene	be	om	råd	og	veiledning	av	sine	organisasjoner,	der	slike	
finnes.	Det	samme	gjelder	dersom	det	etter	inngåelsen	er	tvil	om	rekkevidden	av	den	inngåtte	
avtalen. I praksis vil det være Negotia sentralt som tar seg av dette. 

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

  § 4. Fremgangsmåten ved ordningens etablering 
f) SFU har rett til å la seg bistå av sakkyndige etter eget valg. Ledelsen har plikt til å 
dekke omkostningene ved en slik sakkyndig. Dekning utover dette kan avtales mellom 
partene. 

g) Under forhandlingene kan partene etter anmodning få råd og veiledning av sine  
organisasjoner	der	slike	finnes.	Det	samme	gjelder	dersom	det	etter	inngåelsen	oppstår	
tvil om rekkevidden av den inngåtte avtale. 
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  § 4. Fremgangsmåten ved ordningens etablering
d) Det særlige forhandlingsutvalg skal underrette ledelsen om sammensetningen av 
utvalget. 

e) Ledelsen innkaller innen tre måneder utvalget til forhandlingsmøte med sikte på å 
etablere ESU eller annen form for samarbeidsordning. 

Ledelsen	i	de	nasjonale	enheter	og	de	aktuelle	arbeidstaker-	og	arbeidsgiverorganisa-
sjoner	på	europeisk	nivå	skal	underrettes	om	sammensetningen	av	det	særlige	forhand-
lingsutvalget og at forhandlinger innledes. 

  f) Før og etter hvert møte med ledelsen har det særlige forhandlingsutvalg rett til å 
møtes uten at representanter for ledelsen er til stede. I den sammenheng skal det ha 
tilgang	på	alle	nødvendige	kommunikasjonsmidler.	

h)	SFUs	beslutning	om	å	inngå	avtale	om	samarbeidsordninger	etter	§	3	må	ha	tilslut-
ning	blant	et	flertall	av	utvalgets	medlemmer.	SFU	kan	med	minst	to	tredeler	av	stem-
mene beslutte å ikke innlede forhandlinger eller å avbryte forhandlinger som allerede 
er påbegynt etter nærværende avtale. Ny anmodning om å innkalle SFU kan tidligst 
fremsettes	to	år	etter	nevnte	beslutning,	med	mindre	partene	i	foretaket/	konsernet	blir	
enige om en kortere frist.
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5.1 Innholdet i EWC-avtalen
Representanter for de ansatte og ledelsen skal forhandle for å forsøke å komme til enighet om 
en avtale om EWC. 

Avtalen	skal	regulere	de	ansattes	behov	for	relevant	og	regelmessig	informasjon,	og	behovet	
for	å	ha	direkte	dialog	med	ledelsen.	Dette	gjelder	saker	som	angår	hele	konsernet	og	som	er	
av	grenseoverskridende	karakter.	Spørsmål	av	ren	nasjonal	art	skal	ikke	behandles	i	EWC.

Dersom	partene	ikke	avtaler	noe	annet,	skal	EWC	bestå	av	minst	3	og	høyst	30	medlemmer.	
Vanligvis	består	EWC	av	15-30	medlemmer,	men	noen	ganger	er	samarbeidsutvalget	mindre,	
spesielt hvis selskapet bare har virksomhet i noen få land. 

En EWC-avtale skal være skriftlig. EWC-avtalen skal minimum ha følgende innhold; 
				Avtalen	skal	klargjøre	hvilke	land	og	hvilke	av	selskapets	enheter	som	omfattes.	

				Avtalen	skal	fastsette	EWC-utvalgets	sammensetning,	medlemstall	og	fordeling	av	plassene,		
				dets	kompetanse	og	arbeidsmåte,	samt	funksjonstid.	For	eksempel	skal	den	omtale	hvilke		
    type saker og spørsmål EWC skal behandle. 

				Avtalen	skal	fastsette	sted,	hyppighet	og	varighet	for	møtene.	Hvis	partene	har	behov	for		
				møter	i	forkant	av	EWC-møtene,	skal	avtalen	også	regulere	dette.		

				Avtalen	skal	inneholde	budsjett	for	EWCs	virksomhet.	

				Avtalen	skal	klargjøre	EWC-utvalgets	virkemåte	og	fremgangsmåte	for	å	få	informasjon	og		
				gjennomføre	drøftninger.	Dette	gjelder	også	koordinering	av	informasjon	og	konsultasjon							
				på	både	nasjonalt	og	internasjonalt	nivå.	

				Avtaler	skal	fastsette	sammensetningen	av	arbeidsutvalgets	(Select	Committee),	samt		 	
				fremgangsmåte	for	oppnevning	av	medlemmer,	virkemåte	og	saksbehandlingsregler.	

    EWC-avtalen skal angi avtalens varighet og fremgangsmåten ved reforhandlinger.  

5.0 Avtale om EWC



Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

5.2 Hva skjer dersom konsernet ikke ønsker å innlede forhandlinger 
om EWC, eller at partene ikke blir enige om en avtale? 
Hvis	de	ansatte	skriftlig	anmoder	om	å	danne	EWC,	men	konsernet	ikke	innleder	forhandlinger	
innen	fristen	på	6	måneder	etter	at	anmodningen	ble	fremsatt,	bringes	saken	inn	for	Bedrifts-
demokratinemnda.	Det	samme	gjelder	hvis	partene	har	forhandlet	i	2	år	uten	å	ha	blitt	enige	
om	en	EWC-avtale.	Bedriftsdemokratinemnda	skal	da,	med	en	frist	på	6	måneder,	pålegge	
selskapet å opprette et EWC. Nemnda fastlegger utvalgets struktur og oppgaver. 

17.

  
§ 5. Avtalens innhold 
a) Partene	skal	gjennom	avtalen	om	ESU	eller	andre	samarbeidsordninger	ivareta	de		
				ansattes	behov	for	relevant	og	regelmessig	informasjon,	og	for	en	direkte	dialog	med		
				ledelsen,	i	saker	som	er	av	grenseoverskridende	natur.	

Informasjon	og	konsultasjon	skal	skje	på	et	relevant	ledelsesnivå	ut	fra	hvilke	emner	
som behandles. 

De løsninger og prosedyrer som velges skal ta hensyn til foretakets/konsernets orga-
nisasjonsstruktur	og	ledelsesformer,	og	den	bedriftskultur	og	samarbeidstradisjon	som	
finnes.	De	skal	legge	til	rette	for	et	godt	og	tillitsfullt	forhold	mellom	ledelsen	og	de	
ansatte,	der	de	ansatte	med	sin	erfaring	og	innsikt	skal	være	med	på	å	skape	de	øko-
nomiske	forutsetninger	for	foretakets	fortsatte	utvikling,	og	for	trygge	og	gode	arbeids-
forhold til beste for foretaket og de ansatte. 

b)	Avtalen	mellom	partene	skal	være	skriftlig,	og	i	det	minste	
 1. angi de land og selskapsenheter som omfattes. 

 2.	fastlegge	ESUs	sammensetning,	medlemstall	og	fordeling	av	plassene,	dets		
	 kompetanse	og	arbeidsmåte,	samt	funksjonstid.	For	eventuell	annen		 	 	
	 samarbeidsmodell	skal	omfang	og	innhold	bestemmes,	samt	på	hvilke	områder		
										og	i	hvilket	omfang	informasjon	skal	gis	og	konsultasjoner	holdes.	

 3.	fastsette	sted,	hyppighet	og	varighet	for	ESUs	møter,	herunder	eventuelle		 	
 formøter i tilknytning til ESUs møter. 

 4.	inneholde	budsjett	for	ESUs	eller	samarbeidsordningens	virksomhet.	

 5.	angi	utvalgets	virkemåte	og	fremgangsmåte	ved	informasjon	og	konsultasjon,		
	 herunder	koordinering	av	informasjon	og	konsultasjon	på	nasjonalt	og			 	
	 internasjonalt	nivå.

 6.	sammensetning	av,	fremgangsmåte	for	oppnevning,	virkemåte	og	saks-	 	
	 behandlingsregler	for	den	særskilte	komiteen	som	opprettes	innen	ESU,	der	slik		
 oppnevnes. 

 7.	avtalens	ikrafttredelse	og	varighet,	retningslinjer	for	endring	og	oppsigelse	av		
					 avtalen,	vilkår	for	reforhandling,	herunder,	om	nødvendig,	ved	endringer	i		 	
	 strukturen	i	foretak	med	virksomhet	i	flere	EØS-stater.	
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Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

§ 9. Frister for forhandlingenes avslutning m.v.
Forhandlinger om samarbeidsordninger som i medhold av foranstående regler har 
pågått	i	to	år	uten	at	partene	er	blitt	enige	om	en	avtale,	skal	avsluttes.	De	kan	etter	
partenes	felles	beslutning	også	avsluttes	tidligere,	dersom	det	ikke	er	mulig	å	oppnå	
enighet.

I	slike	tilfelle,	eller	hvis	ledelsen	avviser	å	innlede	forhandlinger	innen	en	frist	på	seks	
måneder	fra	anmodning	er	fremsatt	etter	§	3,	bringes	saken	inn	for	Bedriftsdemokrati-
nemnda.	Nemnda	skal,	med	en	frist	på	seks	måneder,	pålegge	ledelsen	å	opprette	et	
europeisk samarbeidsutvalg. Nemnda fastlegger utvalgets struktur og oppgaver i  
henhold	til	§	5	og	§	6.



6.1 Hvilke ansatte skal delta på EWC-møtene? 
I Norge er det de ansatte i konsernet som velger eller utpeker representanter fra egne rekker 
til EWC. Dette gjøres etter reglene om valg av det særlige forhandlingsutvalg (SNB), se punkt 
4.3.3, med mindre SNB bestemmer noe annet. Hvis SNB ikke bestemmer noe annet, består 
utvalget av minst ett medlem fra hvert land per påbegynte tidel av det samlede antall arbeids-
takere. 

Eksempel: Totalt har konsernet 1000 ansatte. Da utgjør hver 100 arbeidstager en tidel. Her 
har land 1 i alt 150 ansatte, land 2 har 600 ansatte og land 3 har 250 ansatte. Land 1 skal ha 
to representanter, siden det har påbegynt sin tidel nr. 2. Land 2 skal ha seks representanter 
og land 3 skal ha tre, siden de har påbegynt sin tredje tidel.

I praksis vil representantene i SNB ofte være del av EWC, fordi de har vært med på prosessen 
med å forhandle EWC-avtalen. Men i prinsippet skal EWC-representanter velges eller utpekes 
på nytt. 

Hvis fagforeningen velger eller utpeker representanter til EWC er det viktig at de som opp-
nevnes har forankring i fagforeningen og gode kunnskaper om konsernet. Et annet kriterium 
kan være gode språkkunnskaper, fremfor alt i engelsk. Selv om tolketjenester er tilgjengelig på 
EWC-møtene, vil språkkunnskap være viktig for den uformelle kontakten og kommunikasjonen 
både under og mellom møtene. Forsøk også å få jevn kjønnsfordeling og etnisk mangfold.  

Det kan være både fordeler og ulemper ved at en ansatterepresentant til selskapets styre også 
sitter som EWC-representant. Fordelen er at den ofte har god oversikt over hva som skjer i 
konsernet, ulempen er at vedkommende kan være pålagt taushetsplikt om styrearbeidet. 

For en norsk representant kan det være viktig å få vite hvordan representanter utenfor Norge 
eller Norden er valgt. For eksempel kan en representant være direkte utvalgt av personal-
direktøren og i stor grad representere konsernet fremfor de ansatte. Slike forhold vil kunne 
prege diskusjonene i EWC. 

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:
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§ 6. ESUs praktiske arbeid, 1.ledd og 2.ledd
Medlemmene i ESU velges eller utpekes av og blant de ansatte i henhold til § 4c, med 
mindre annet avtales.

Hvis SFU ikke bestemmer noe annet, består utvalget av minst ett medlem fra hver stat 
per påbegynte tidel av det samlede antall arbeidstakere.

6.0 Møtene i EWC 
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6.2 Hvem deltar fra konsernet? 
Representanter fra konsernets toppledelse skal delta. De som bør delta fra ledelsen er HR- 
ansvarlig	(Human	Resources),	administrerende	direktør,	konsernets	styreleder,	europasjefer	
med	flere.	

6.3 Hvem skal lede EWC-møtene? 
Hvem som leder EWC-møtene varierer fra land til land og mellom ulike konsern. I noen tilfeller 
ledes	møtene	av	arbeidstakerne,	i	andre	tilfeller	av	arbeidsgiverne.	Noen	ganger	praktiseres	et	
roterende ansvar for møteledelse. 

6.4 Hvor ofte skal EWC møtes?
EWC har krav på å møte ledelsen minst én gang i året for å bli informert om konsernets  
utvikling og fremtidsutsikter på grunnlag av rapporter som ledelsen har utarbeidet. 
En	vanlig	modell	er	å	ha	to	EWC-møter	i	året,	der	det	ene	møtet	kun	er	for	arbeidstakerne,	
mens både arbeidstakere og arbeidsgivere deltar på det andre. 

Det	finnes	også	en	rett	til	å	innkalle	til	ekstraordinære	EWC-møter.	For	eksempel	ved	planer	
om	omfattende	nyinvesteringer,	nedlegging	eller	salg	av	virksomhet.	I	EWC-avtalen	bør	det	
være regler for når slike ekstramøter skal avholdes og hvem som skal ta initiativ til ekstra-
møtene.    

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

6.5 Formøter/ettermøter 
De ansattes EWC-representanter har rett til å samles til både for- og ettermøter uten at ledel-
sen er tilstede.  

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

§ 6. ESUs praktiske arbeid 8.ledd nr.3
3)Dersom	partene	har	avtalt	formøter	i	henhold	til	§	5b	har	de	ansattes	representanter	
rett til å samles uten at ledelsen er til stede. 

§ 6. ESUs praktiske arbeid 4.ledd, 6.ledd nr 2, 7.ledd og 8.ledd
ESU har krav på å møte ledelsen minst en gang i året for å bli informert og konsultert 
om Fellesskapsforetakets/konsernets utvikling og fremtidsperspektiver på grunnlag av 
en rapport utarbeidet av ledelsen.

2)	I	spesielle	situasjoner	der	de	ansattes	interesser	i	vesentlig	grad	blir	berørt,	særlig	
ved	flytting	eller	nedleggelse	av	virksomheter	eller	masseoppsigelser,	har	ESUs	arbeids-
utvalg,	eller	der	hvor	slikt	ikke	er	opprettet,	hele	ESU,	rett	til	å	kreve	møte	med		
konsernets ledelse eller annet passende ledelsesnivå med selvstendig myndighet til å 
avgjøre	saken.	

Avholdes	møtet	med	ESUs	arbeidsutvalg,	kan	også	de	medlemmer	av	ESU	som	
representerer	de	virksomheter	som	blir	direkte	berørt	av	de	planlagte	tiltak,	være	til-
stede. Slikt møte skal avholdes så raskt som mulig på grunnlag av en rapport fra ledel-
sen. Ved møtets slutt eller så snart som mulig deretter har ESU/arbeidsutvalget rett til 
å avgi uttalelse om rapporten. Uttalelsen skal ligge ved saksdokumentene under den 
videre	behandling	med	mindre	særlige	grunner	ikke	gjør	dette	mulig.	
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6.6 Aktuelle temaer for EWC-møtene
I	hovedsak	er	det	saker	som	angår	konsernets	struktur,	økonomiske	og	finansiell	situasjon,	
forventet	utvikling,	produksjon,	salg	og	vesentlige	endringer	i	organisasjonen	som	tas	opp	på	
EWC-møtene.	Andre	temaer	kan	være	arbeidsmetoder,	produksjonsprosesser,	nedleggelser	
eller masseoppsigelser.

De	ansattes	representanter	skal	også	få	informasjon	om	omstendigheter	som	i	betydelig	grad	
berører	arbeidstakernes	interesser,	som	flytting,	overføring,	nedleggelser	av	foretak	med	mer.

Andre	spørsmål	kan	også	tas	opp	i	EWC,	for	eksempel	spørsmål	knyttet	til	arbeidsmiljø,	like-
stilling,	lønnssituasjonen	i	konsernet	og	kompetanseutvikling.	Det	bør	være	en	forutsetning	at	
spørsmålene	som	tas	opp,	berører	arbeidstakere	i	minst	to	land.	Hva	som	videre	kan	tas	opp,	
kan reguleres av EWC-avtalen. 

For	at	møtene	i	EWC	skal	bli	effektive,	kreves	det	forberedelser.	Dagsorden	og	alle	dokumenter	
bør	sendes	ut	i	god	tid	slik	at	de	kan	leses	igjennom	på	forhånd.	

EWC	gir	mulighet	til	å	granske	informasjon	fra	selskapet.	Erfaringsvis	bør	man	kritisk	lese	og	
lytte	til	informasjonen.	Det	er	viktig	å	forberede	spørsmålene	godt	i	forkant	av	EWC-møtene.	

Erfaring viser at det er fornuftig av EWC-representantene å prioritere hvilke saker som skal tas 
opp i EWC. Enkelte spørsmål kan løftes opp på EWC-nivå ved å formulere og utvikle en hand-
lingsplan sammen med andre EWC-medlemmer. 

Det	er	uansett	viktig	å	vurdere	hva	EWC	skal	anvendes	til.	EWC	er	et	verktøy,	og	det	kan	
brukes til mange ulike formål.

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

6.7 Hva kan ellers avtales i EWC?
Det	opprinnelige	mandatet	til	EWC	var	å	bedre	de	ansattes	informasjons-	og	drøftings-		
rettigheter.	I	praksis	er	det	gjort	avtaler	om	andre	temaer	innenfor	rammen	av	EWC.		
Eksempler	på	dette	er	avtaler	om	opplæring	og	faglig	utvikling	av	konsernets	ansatte,	om		

§ 6. ESUs praktiske arbeid, 5. og 6.ledd nr.1
Det er for øvrig partene som bestemmer området for ESUs virksomhet og de saker som 
skal behandles.

Hvis	ikke	annet	avtales	gjelder	følgende	grunnregler	for	ESUs	virksomhet:	

1) På møtene behandles 
•	 fellesskapsforetakets/ konsernets struktur 
•	 den	økonomiske	og	finansielle	situasjon
•	 forventet	utvikling	når	det	gjelder	aktiviteter,	produksjon	og	salgsysselsettings-	 		

situasjonen	og	dens	antatte	utvikling	
•	 investeringer 
•	 vesentlige	endringer	i	konsernets	organisasjon	
•	 innføring	av	nye	arbeidsmetoder	eller	produksjonsprosesser	
•	 planer	om	produksjonsoverføringer,	fusjon,	fisjon,	reduksjoner,	hel	eller	delvis		 			

nedlegging av virksomheter 
•	 masseoppsigelser 
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arbeidsmiljø,	likestilling,	diskriminering	og	regler	for	oppførsel.	

Ved opprettelse av avtaler i EWC bør EWC-utvalget holde kontakt med koordinatoren og repre-
sentanter	for	eget	fagforbund.	Ofte	må	avtalen	implementeres	i	de	nasjonale	kollektive		
avtalene.  

6.8 Hvilken rett har EWC-representantene til å videreformidle   
innholdet i EWC-møtene?
EWC-representantene skal informere konsernets tillitsvalgte om innholdet i – og resultatet av 
–	EWC-møtene.	Det	er	viktig	at	aktuelle	saker	forankres	på	arbeidsplassen,	fordi	EWC-	
representantene representerer de ansatte lokalt i konsernet. Derfor må EWC- representantene 
også	ha	en	dialog	med	de	ansatte	i	etterkant	av	EWC-møtene,	slik	at	de	får	tilbakemelding	på	
informasjon,	diskusjoner	og	eventuelle	beslutninger.

EWC-avtalen	må	regulere	retten	representantene	har	til	å	videreføre	informasjon	til	de		
nasjonale	tillitsvalgte.	EWC-representantene	bør	ha	rett	til	å	legge	frem	en	personlig	rapport	i	
tillegg til det som fremgår av felles protokoll. Denne felles rapporten skal ikke ta opp EWC-  
representantenes for- og ettermøter.  

Representantene	i	SNB	og	EWC,	samt	eventuelle	eksperter	som	bistår	disse	organene,	må	
overholde taushetsplikten på opplysninger som gis av ledelsen når dette blir uttrykkelig for-
langt.	I	EWC-avtalen	er	det	tilstrekkelig	at	det	er	henvist	til	de	nasjonale	bestemmelsene	om	
taushetsplikt. Det bør fremgå tydelig på møtene hvilke spørsmål taushetsplikten eventuelt 
gjelder.

Den	globale	fagforeningen	UNI	anbefaler	at	taushetsplikt	kun	skal	gjelde	for	informasjon	og	
saker som eksplisitt kan kategoriseres som forretningshemmeligheter (business secrets).
    

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

6.9 Hvem finansierer EWC-arbeidet?
6.9.1 Ledelsen betaler kostnadene  
Det er ledelsen som er ansvarlig for å tilrettelegge og bekoste forhandlingene mellom SNB og 
ledelsen.	Når	EWC	eller	en	annen	samarbeidsordning	er	på	plass,	plikter	ledelsen	å	gjennom-
føre	og	finansiere	denne.	Det	skal	stilles	tilstrekkelige	ressurser	og	utstyr	til	rådighet	for		
utvalget,	slik	at	oppgavene	kan	bli	forsvarlig	ivaretatt.	

6.9.2. Reise- og oppholdsutgifter
Ledelsen	skal	spesielt	sørge	for	en	forsvarlig	tilrettelegging	av	møtene,	og	betale	med-	
lemmenes reise- og oppholdsutgifter. 

6.9.3. Opplæring
Hvis det er nødvendig for at EWC-representantene skal kunne utføre sine oppgaver som 

§ 6. ESUs praktiske arbeid, 8.ledd nr.4
4) Med forbehold om eventuell pålagt taushetsplikt skal ESUs medlemmer informere 
foretakets/konsernets tillitsvalgte om innholdet i og resultatet av møtene.
I	virksomheter	der	det	ikke	finnes	tillitsvalgte,	skal	de	ansatte	informeres.	



representanter	i	et	internasjonalt	miljø,	har	de	krav	på	opplæring	uten	tap	av	lønn.	Her	vil	det	
spesielt være snakk om språkopplæring. 

6.9.4 Tolking 
Det skal sørges for oversettelse av dokumenter og tolking under møtene i det omfanget som 
er	nødvendig.	For	at	et	EWC	skal	kunne	fungere	effektivt,	er	det	behov	for	tolking	og	overset-
telse	av	sentrale	dokumenter.	Selv	om	en	representant	har	gode	engelskkunnskaper,	kan	det	
for eksempel være vanskelig å forstå fagterminologien i en engelsk oversikt over konsernets 
økonomiske	utvikling.	Hvis	EWC-representantene	ikke	synes	de	behersker	engelsk	godt	nok,	
vil	de	kunne	bli	passive	i	diskusjonene.	Det	er	viktig	at	EWC-avtalen	klargjør	hvilke	retnings-
linjer	som	skal	gjelde	for	oversettelse	og	tolking	i	forbindelse	med	EWC-møtene.	

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:
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§ 6. ESUs praktiske arbeid, 8.ledd nr.6
6)Utgiftene til ESUs drift dekkes av ledelsen. Det skal stilles tilstrekkelige ressurser og 
utstyr	til	rådighet	for	utvalget,	slik	at	oppgavene	kan	bli	forsvarlig	ivaretatt.	

Ledelsen	skal	særlig	sørge	for	en	forsvarlig	tilrettelegging	av	møtene,	og	betale	med-
lemmenes reise- og oppholdsutgifter. 

I nødvendig omfang skal det sørges for oversettelse av dokumenter og tolking under 
møtene. 

I den grad det er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver som 
representanter	i	et	internasjonalt	miljø,	skal	medlemmene	av	det	særlige	forhandlings-
organ og ESU gis opplæring uten tap av lønn. 
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For	å	sikre	at	EWC	kan	samordne	sin	virksomhet,	skal	det	velges	et	arbeidsutvalg	eller	en	sær-
skilt komité blant EWCs representanter. På engelsk vil utvalget normalt hete Select Committee. 
Komiteen eller utvalget skal bestå av høyst 5 representanter. Disse skal ha mulighet til å utføre 
sine	arbeidsoppgaver	regelmessig.	Utvalgets	medlemmer	bør	velges	fra	ulike	land,	og	helst	fra	
ulike	sektorer	i	konsernet,	slik	at	bredden	blir	best	mulig	representert.	

Arbeidsutvalget skal arbeide mellom EWC-møtene for å forberede dem. Utvalget kan ha møter 
med	toppledelsen	mellom	EWC-møtene.	Da	kan	de	se	på	behovet	for,	og	kostnader	ved,	å	be	
om	bistand	fra	eksperter,	hvilken	opplæring	EWC-representantene	har	behov	for,	utarbeide	og	
sende ut møteagenda i god tid og lage referat fra EWC-møtene. Utvalget bør også vurdere om 
det er behov for ekstraordinære EWC-møter i løpet av året. Konsernet skal betale for tolk ved 
arbeidsutvalgets	møter	når	det	er	behov	for	slike	tjenester.		

Andre	oppgaver	for	arbeidsutvalget	er	å	kontakte	UNI	ved	behov,	og	å	holde	kontakt	med		
andre	EWC-utvalg	innenfor	samme	bransje.	

Arbeidsutvalget skal kunne ha møter uten at representanter fra arbeidsgiver er tilstede. De kan 
også velge å involvere ledelsen på enkelte punkter. 

Arbeidsutvalget	har	en	viktig	rolle	fordi	det	har	«ansvaret»	for	den	løpende	kommunikasjonen	
med	ledelsen	mellom	EWC-møtene.	Utvalget	skal	også	sende	ut	informasjon	til	EWC-		
representantene	om	hva	som	skjer,	samt	ha	kontakt	med	fagforbund	i	de	landene	som	er		
involverte.   

Det er ofte gunstig at arbeidstakerrepresentanter fra landet hvor konsernet har sitt hoved-
kvarter	er	med	i	utvalget.	Disse	sitter	ofte	med	mye	informasjon	om	konsernet	og	har	opp-
arbeidet	kontakter	og	relasjoner	til	toppledelsen.	

UNI anbefaler at lederen for arbeidstakergruppen i EWC også er med i arbeidsutvalget. 

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

7.0 Arbeidsutvalg/Select Comittee

§ 6. ESUs praktiske arbeid 3.ledd
Der	utvalgets	størrelse	tilsier	det,	kan	det	velges	et	arbeidsutvalg	på	høyst	fem		
medlemmer
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8.1. Direktekontakt med UNI
I UNI Europa (14) er det et EWC-team som har ansvar for spørsmål knyttet til EWC. En av UNIs 
oppgaver er å sette EWC-arbeidet inn i et europeisk perspektiv. Arbeidstakerrepresentantene 
kan	henvende	seg	der	for	å	diskutere	policyspørsmål	eller	for	å	finne	rett	kontaktperson,	for	
eksempel om man ønsker kontakt med fagforeningsrepresentanter fra land der konsernet har 
virksomhet,	men	der	det	for	tiden	ikke	finnes	noen	EWC-representant.		
 
EWC-teamet i UNI Europa består i dag av:
Sabrina	Demarchi	(Sabrina.Demarchi@uniglobalunion.org),	
Nicola Konstantinou (nicola.konstantinou@uniglobalunion.org) og 
Birte Debben (Birte.Dedden@uniglobalunion.org). 
 

8.2 Koordinator 
For	hvert	EWC	finnes	det	en	koordinator	for	fagforeningene.	Denne	skal	være	oppnevnt	av	den	
globale	fagforeningen	UNI.	Koordinatorens	rolle	er	å	jobbe	for	et	samlende	EWC,	gi	støtte	til	
EWC-representantene og sikre at forhandlinger om SNB- og EWC-prosesser er i tråd med UNIs 
policy. I tillegg skal koordinatoren være en link mellom EWC og UNI Europa.  

Vanligvis er koordinatoren en ansatt i UNI Europa eller en representant fra et fagforbund i det 
landet der konsernet har sitt hovedkontor. Representantene som sitter i arbeidsutvalget bør ha 
jevnlig	kontakt	med	koordinatoren	og	rapportere	dersom	det	er	større	forandringer	på	gang	i	
konsernet eller om det oppstår problemer i EWC-arbeidet.  

Det er mulig å kontakte EWC-teamet i UNI Europa og komme med forslag til koordinator. UNI 
Europa	avgjør	hvem	som	skal	oppnevnes	som	koordinator.		

Koordinatoren bør være en person som har erfaring med EWC og som har forståelse for lov-
givningen i det landet der konsernet har sitt hovedkontor. 

Koordinatoren	bør	inviteres	til	å	være	med	på	EWC-møtene,	og	vedkommende	bør	delta	i	
forhandlinger om avtaler eller reforhandling av EWC-avtalen. 

8.3 Bistand fra ekspert
EWC eller arbeidsutvalget (Select Committee) kan søke bistand fra eksperter etter eget valg 
hvis	det	finner	dette	nødvendig	for	å	kunne	utføre	sine	oppgaver.	Det	kan	for	eksempel	være	
eksperter	på	finans,	økonomi	og	juridiske	eller	tekniske	spørsmål.	Eksperten	kan	også	ha	fag-
kunnskap i kulturelle spørsmål knyttet til EWC og samarbeidsmodeller. UNI Europas EWC-team 
kan kontaktes for råd om bruk av ekspert. Toppledelsen kan bestemme at bare en ekspert skal 

8.0 Bistand 

(14)	UNI	Global	Union	er	delt	opp	i	ulike	geografiske	regioner.	Det	er	UNI	Europa	som	håndterer	spørsmål	knyttet	til	EWC	i	
Europa. 

mailto:Sabrina.Demarchi@uniglobalunion.org
mailto:nicola.konstantinou@uniglobalunion.org
mailto:Birte.Dedden@uniglobalunion.org
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få sine utgifter dekket av konsernet.

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

8.4 Kontaktpersoner i Negotia
Monica Paulsen - politisk
Tlf:	909	90	971,	e-post:	monica.paulsen@negotia.no

Bjørg Anne Rynning - advokat
Tlf:	415	76	808,	e-post:	bjorg.anne.rynning@negotia.no

Synnøve Lohne-Knutsen - spesialrådgiver
Tlf.	911	97	970,	e-post:	synnove.lohne-knudsen@negotia.no

Genevieve Prebensen - tillitsvalgt Coca-Cola 
Tlf.	41548415,	e-post:	gprebensen@cokecce.com

Eddy Bengtsen - tillitsvalgt Transcom
Tlf.	41304910,	e-post:	eddy.bengtsen@transcom.com

Roy Arne Hegge - tillitsvalgt Telia
Tlf.	92603111,	e-post:	roy.arne.hegge@telia.no

§ 6. ESUs praktiske arbeid, 8.ledd nr.5
5) ESU eller arbeidsutvalget kan søke bistand av eksperter etter eget valg dersom det 
finner	dette	nødvendig	for	å	utføre	sine	oppgaver.	Ledelsen	kan	bestemme	at	bare	en	
slik ekspert skal få sine utgifter dekket av foretaket/konsernet. 

mailto:monica.paulsen@negotia.no
mailto:bjorg.anne.rynning@negotia.no
mailto:synnove.lohne-knudsen@negotia.no
mailto:gprebensen@cokecce.com
mailto:eddy.bengtsen@transcom.com
mailto:roy.arne.hegge@telia.no


9.1 Muligheter og utfordringer 
Hvis det ikke er EWC i din bedrift – vurder å få opprettet EWC for å få innflytelse! 
Det	er	viktig	å	fremforhandle	gode	vilkår	i	EWC-avtalen,	blant	annet	når	det	gjelder	antall	
møter,	arbeidsutvalg,	tolking,	bruk	av	eksperter	og	ressurser.	Videre	er	det	viktig	at	EWC-
representantene og koordinatoren får god opplæring om hva et EWC er og hvordan dette kan 
brukes. 

Bruk UNI Europas EWC-team aktivt i prosessene. 

Erfaring viser at vanskeligheter kan oppstå i EWC-arbeidet: 
				Arbeidstakere	fra	ulike	land	kan	ha	forskjellig	mål	med	sitt	EWC-arbeid.	

				Kulturen	på	arbeidsmarkedet	varierer	i	de	forskjellige	EU-landene,	det	kan	blant	annet		 			
				gjelde	arbeidstakernes	relasjon	til,	eller	måten	de	forholder	seg	til,	arbeidsgiver	på.	

				Arbeidstakerne	snakker	ulike	språk.	Selv	om	tolketjeneste	er	tilgjengelig	på	møtene,	kan						
    språkproblemer komplisere de uformelle kontaktene. 

				I	flere	utvalg	har	det	vært	dårlig	kommunikasjon	mellom	representantene	i	tidsrommet	mel-	
    lom EWC-møtene. Erfaringer viser at arbeidsutvalget har et stort ansvar for at    
				kommunikasjonen	skal	fungere.	

				I	flere	EU-land	er	organisasjonsgraden	lav,	dermed	øker	risikoen	for	at	arbeidstaker-	 		
    representantene i EWC ikke er utpekt av fagforeningene. 

9.2 Råd fra UNI Europa
Gjennom	sitt	arbeid	med	EWC	har	UNI	Europa	blant	annet	erfart:	
				Det	er	behov	for	pågående	kommunikasjon	og	samarbeid	mellom	EWC-møtene,	både	
    mellom EWC-representantene og med konsernets ledelse. 

				EWC-arbeidet	bør	integreres	med	arbeidet	i	internasjonale	fagforeningsnettverk	og	med				
				globale	bransjeforeninger.	

				Det	er	behov	for	et	sterkt	engasjement	fra	fagforeningene	i	EWC-arbeidet.	For	å	styrke	
				arbeidet	i	EWC	er	det	behov	for	økt	representasjon	fra	fagforeningene.	

				Konsernets	innstilling	og	åpenhet	er	av	avgjørende	betydning	for	hvordan	EWC	vil	fungere.	

27.

9.0 Tips og råd
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Transcom 
Eddi	Bengtson,	Hovedtillitsvalgt	for	Negotia	i	Transcom	Norge	AS				
Jeg	har	deltatt	som	EWC-representant	for	Transcom	Norge	i	4	år,	og	har	gode	erfaringer	med	
EWC-samarbeidet	internasjonalt	i	Transcom.	EWC	ble	opprettet	i	Transcom	i	2008.	I	hoved-
trekk	er	det	et	møte	per	år	som	går	over	to	dager.	Dette	har	tidligere	blitt	holdt	i	Barcelona,	
men	i	år	var	møtet	flyttet	til	Madrid.	Jeg	deltok	på	dette	møtet	tidlig	i	juni.		

Første dag er det et innledende møte uten ledelsen til stede. Her tas grenseoverskridende 
problemstillinger som berører mer enn ett land opp i plenum og alle spørsmål som ønskes 
løftet	og	besvart	av	konsernledelsen	gjennomgås.		

Påfølgende	dag	avholdes	det	formelle	møtet	med	toppledelsen	internasjonalt.	De	besvarer	våre	
problemstillinger/spørsmål. 

I	løpet	av	året	blir	det	holdt	enkelte	telefonmøter	med	koordineringsutvalget,	som	jeg	også	
tidligere har deltatt i. 

I år var vi totalt 12 delegater fra 8 land. 

Min erfaring er at det er en god arena for å få en full oversikt over selskapets nåværende  
posisjon,	økonomi	og	fremtidsutsikter,	samtidig	som	det	er	en	arena	for	å	få	belyst	og		
forhåpentlig	forbedret	problemstillinger	som	vedrører	flere	land.	

Det	er	kun	et	møte	per	år,	og	det	er	en	del	utskifting	av	EWC-representanter.	Dette	gjør	at	
kontinuiteten kunne vært bedre enn den er i dag. 

Enkelte	EWC-representanter	har	ingen	eller	lite	engelskkunnskaper,	noe	som	gjør	kom-	
munikasjonen	krevende.	Transcom	stiller	med	tolk	til	disse	under	selve	EWC-møtene.

Jeg	har	generelt	hatt	bedre	samarbeid	og	dialog	med	de	landene	som	har	mer	faste	delegater,	
i	og	med	at	det	opparbeides	nettverk	via	bekjentskaper.	Spesielt	vil	jeg	nevne	hovedtillitsvalgt	
for Unionen i Transcom Sverige. 

Coca Cola
Genevieve	Prebensen,	Hovedtillitsvalgt	for	Negotia	i	Coca-Cola	Norge	AS		 
Da	jeg	begynte	i	EWC,	så	var	det	en	relativt	ny	opplevelse	for	meg.

Det	er	utfordrende	fordi	det	er	mange	språk,	mange	ulike	interesser	som	går	på	tvers	av	
hverandre og det er ofte totalt ulike tariffavtaler i de enkelte landene. Dessuten var det veldig 

10.0 Erfaring med EWC fra ulike bransjer
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mye	blue	collar,	«røslige»	mannfolk	som	hadde	vært	tillitsvalgte	i	en	mannsalder.	EWC-	
representanter	som	ikke	var	tillitsvalgte	kunne	oppleves	å	være	fra	ledelsen,	noe	som	gjorde	
det vanskelig å vite om man hadde samme forståelsen av hva det innebærer å være EWC- 
representant. 

Ansattrepresentantene i EWC er 30 stykker og ledelsen er ca. 10 stykker. 

Jeg	satte	meg	som	mål	at	jeg	skulle	bygge	broer	og	forbindelser	mellom	ansattrepresentant-
ene	på	tross	av	at	språkforskjeller,	ulike	tariffavtaler	og	ulike	lands	kulturer	talte	imot	å	lykkes.

Da	jeg	begynte	var	det	en	kvinne	til	og	meg	selv.	Jeg	satte	meg	som	mål	og	vise	meg	plassen	
verdig og ikke bli underminert av det som i all hovedsak var en gutteklubb - på begge sider 
av	bordet.	Totalt	i	rommet	var	det	2	kvinner	og	40	menn.	Jeg	forberedte	meg	godt	til	møtene,	
stålsatte	meg	ved	behov	og	forsøkte	å	være	både	uredd	og	løsningsorientert.	Det	tror	jeg	har	
vært med på å bidra til at det nå er 5 kvinner til blant ansattrepresentantene og 2 til blant 
ledelsens	representanter.	I	begynnelsen	var	det	lett	å	bli	undervurdert	i	forhold	til	kompetanse,	
men	dette	skjer	ikke	nå	lengre.	Det	er	viktig	å	tørre	og	engasjere	seg	og	å	tørre	og	være	
synlig.  

Når	det	gjelder	språk,	la	jeg	fort	merke	til	at	ansattrepresentantene	var	delt	inn	i	to	hoved-
grupper,	fransk-	og	engelskspråklige.	Språkbarrieren	var	høy	mellom	de	som	bare	snakket	
fransk	og	de	som	bare	snakket	engelsk.	Mange	virket	bekymret	for	å	prøve	seg	på	et	ukjent	
språk	og	synes	det	var	både	flaut	og	vanskelig.	Dialogen	ansattrepresentantene	imellom	var	
derfor	ganske	dårlig	når	det	ikke	var	oversettere	til	stede,	særlig	i	pauser	og	utenom	selve	
møtene. 

Jeg	har	bidratt	med	å	prøve	meg	på	fransk,	selv	om	jeg	ikke	er	noe	god.	Jeg	har	fremsnakket	
franskmennene	til	britene	og	vise	verca,	og	jeg	har	bidratt	med	den	lille	biten	av	tolking	jeg	
er	i	stand	til.	Når	jeg	har	sendt	info	til	EWC-representanter,	så	har	jeg	sørget	for	å	sende	både	
på	fransk	(med	litt	hjelp	av	ordbøker	og	google	translate)	og	engelsk.	På	den	måten	blir	alle	
inkludert og det blir en stor gruppe kontra mange små. Jeg opplever at klimaet og samarbeids-
tonen	er	blitt	mye	bedre.	Noen	av	EWC-representantene	er	jeg	nå	venner	med	på	Facebook	og	
det	gjør	også	dialogen	lettere,	selv	om	man	sitter	i	ulike	land	med	ulikt	språk.	Det	viktigste	er	
å bygge ned de usynlige murene og å bygge tillit.

Jeg	har	forsøkt	å	sette	meg	inn	i	noe	av	de	andres	tariffavtaler	og	lovverk,	forsøkt	å	lytte	mer	
enn	å	snakke	og	å	bygge	plattformer	for	å	forene	krefter,	slik	at	vi	ikke	spilles	ut	mot		
hverandre.	I	forkant	av	alle	møter	så	har	vi	først	en	gjennomgang	i	den	norske	delegasjonen	
om	hva	vi	ønsker	å	ta	opp,	og	hvordan	vi	skal	tolke	utsendt	informasjon.	Deretter	har	vi	video-
konferanse	med	svenskene	for	å	omforene	de	norske	og	svenske	synspunkter,	og	tilslutt	så	tar	
jeg	oftest	en	fot	i	bakken	med	britene.	På	den	måten	møter	vi	betydelig	bedre	forberedt,	vet	
hva	som	skjer	andre	steder,	og	klarer	å	forme	press	fra	flere	sider.

To konkrete ting som følge av EWC:
1. Vi ble i Norge fortalt at vi ikke kunne få generelt tillegg på lønn for det hadde ingen andre  
				i	Coca-Cola.	Når	vi	via	EWC	kom	i	kontakt	med	svenskene	så	fikk	vi	klarhet	i	at	dette	ikke		
    var riktig. Svenskene hadde generelt tillegg. Det ble ikke så lett for ledelsen å spille oss ut  
    mot hverandre

2. Under en stor nedbemanningsprosess i Norge så nekta ledelsen å drøfte prosessen i EWC  
				fordi	den	foregikk	kun	i	Norge	og	ikke	var	transnasjonal.	Vi	hadde	fått	med	oss	at	de	flyttet		
				en	liten	linje	til	Sverige	og	fikk	dermed	gjennomslag	for	at	det	ble	drøftinger	i	EWC	likevel.

Det	viktigste	vi	bidrar	med,	og	som	vi	tror	også	ledelsen	setter	pris	på,	er	det	vi	tar	med	ned	
av	den	norske	modellen.	Våre	tariffavtaler,	inkludert	fredsplikten,	innebærer	at	vi	er	betydelig	
mye	mer	løsnings-	og	samarbeidsorienterte	enn	en	del	andre	på	kontinentet,	som	for	



eksempel ikke har fredsplikt og oftere ser streik som en mulig løsning. Vår tilnærming til 
kompetanse,	jobbe	strukturert	og	på	tvers	av	tariffområder	gjør	oss	sterke.	Den	forhandlings-	
og	dialogorienterte	tilnærmingen	gjør	at	også	ledelsen	opplever	oss	nordmenn	og	svensker	
som	konstruktive.	Det	har	bidratt	til	bedre	dialog	og	mer	konstruktive	prosesser,	selv	om	EWC-	
modellen fortsatt er sterkest forankret i amerikanske og engelske styringsmodeller for  
konsultasjon	og	informasjon.	Jeg	merker	litt	om	litt	at	progresjon	og	det	å	ha	et	godt		
samarbeidsklima ofte er vel så viktig som å bli enige. Det er bedre å bli enige om å være  
uenige	og	å	klare	å	jobbe	videre,	enn	å	vinne	diskusjonen	men	tape	alt	annet.

Telia 
Roy	Arne	Hegge,	Hovedtillitsvalgt	for	Negotia	i	Telia	Norge	AS
EWC delegat i Telia AB siden 2008. Hans råd til EWC arbeid; 
1.			Les	nøye	gjennom	EWC-reglene	som	gjelder	for	det	landet	bedriften	har	som	hovedkontor			
      i EWC sammenheng. (Dette kan være et annet land enn der hovedkontoret for en verdens 
      omspennende bedrift holder til)

2.			Les	nøye	gjennom	den	avtalen	som	foreligger,	og	forstå	innholdet	med	de	spissfindige		 	
						juridiske	formuleringene	som	kan	finnes	i	slike	dokumenter.

3.   Få en kompetent EWC-koordinator oppnevnt fra eller av UNI Europa.

4.			Benytt	koordinator	aktivt,	da	denne	skal	ha	lang	erfaring	i	EWC-arbeid,	og	kan	korrigere		
      misforståelser og avvik i retningen et EWC tar på et tidlig tidspunkt

5.			EWC	er	i	utgangspunktet	et	rådgivende	organ,	diskuter	med	de	andre	EWC-
      representantene hva dette innebærer. 

6.   Husk	at	EWC-representantene	representerer	hele	arbeidsstokken,	og	ikke	kun	deres	egne		
      medlemmer eller land.

7.			EWC-representantene	bør	holde	en	tett	dialog	også	utenom	møtene,	slik	at	potensielle		 	
						situasjoner	kan	tas	opp	på	et	så	tidlig	tidspunkt	som	mulig.

8.			Forsøk	å	få	en	best	mulig	EWC-avtale,	og	en	som	er	bedre	enn	minimumskriteriene	i	EU-	
      direktivet.

9.			Bruk	årsrapporter	og	annen	offentlig	og	intern	dokumentasjon	for	å	avdekke	om	det	
						faktisk	er	flere	firma	og	eventuelt	land	i	konsernet	som	skulle	vært	innlemmet	i	EWC	enn	
						de	som	hovedkontoret	har	mer	enn	50%	eierskap	i,	ref	EU-direktivets	lovverk.	Firma	som		
						kontrolleres	gjennom	enten	majoritet	i	eierskap,	men	også	de	som	gjennom	interne	
						avtaler	kontrolleres	med	mindre	enn	50%	offisielt	eierskap,	skal	være	med	i	prosessen.			
						(NB	Ikke	alle	land	har	denne	ratifisert,	men	de	fleste	har	det,	derav	viktigheten	av	punkt		
      1. og 2.) 

10.	Husk	at	det	er	ingen	minimumsgrense	for	antall	ansatte	i	et	land	for	rett	til	representasjon		
						i	EWC,	med	mindre	det	er	spesifikt	definert	i	en	EWC-avtale.		

11. Få klarhet i om de enkelte EWC-representantene er valgt av de ansatte eller oppnevnt 
      av ledelsen. Oppnevnelse fra ledelsens side kan avstedkomme merkelige avstemninger 
						fra	disse	EWC-representantene,	da	de	gjerne	er	mer	ledelsesorientert	enn	ansattorientert	i			
						sine	vurderinger.	Deres	lojalitet	ligger	på	et	annet	plan	enn	intensjonen	i	EWC-direktivet,		
						fordi	de	gjerne	kan	være	del	av	ledelsen	i	det	landet	eller	bedriften	de	kommer	fra.

30.



12.	Sørg	for	å	ha	gode	og	smidige	arbeidsrutiner,	slik	at	ledelsen	ser	at	EWC-arbeidet	ikke		 									
						forlenger	beslutningsprosessen,	men	derimot	avklarer	på	et	tidlig	tidspunkt	
						mulige	konfliktområder	som	dermed	kan	unngås.	Dette	kan	igjen	forkorte	beslutnings-
      prosessen og kan skape en «goodwill» som effektiviserer det videre arbeidet. Konsernet 
						vil	igjen	kanskje	velge	å	utvide	EWC	til	også	å	omfatte	land	utenfor	EU/EØS,	som	kan	ha		
      nytte av dette arbeidet. 

13. Ikke la kun en arbeidsgruppe eller utvalgskomiteen (Select Committee) bli informert fra  
						ledelsen,	men	la	alle	EWC-delegatene	ta	del	i	prosessen,	slik	at	et	helhetsbilde	kan	dannes		
						for	alle.	Annenhånds	informasjon	fra	en	komite,	kan	mangle	vesentlige	detaljer	det	
      informeres om.

14. Forsøk	å	oppnå	proaktivitet	innad	i	EWC.	Del	ALL	informasjon	på	et	så	tidlig	tidspunkt	som			
      mulig.

15. Ikke	vær	landsorientert,	men	arbeidstakerorientert	for	alle	land,	i	EWC	arbeidet.	

Lykke til!
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Elektroniske vedlegg og linker  

Elektroniske vedlegg:
Regelverk
EUs direktiv om europeiske samarbeidsråd (EWC) direktiv 2009/38/EC 
Engelsk utgave + andre språk:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:EN:PDF

Norsk	uoffisiell	utgave:
https://www.regjeringen.no/contentassets/5550a2ab8b764ea9be095742ab3d6b39/direktiv_
uoffisiell_oversettelse.pdf

EUs direktiv om europeiske samarbeidsråd (EWC) Direktiv 94/45/EF. 
Engelsk utgave + andre språk:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1474285288691&uri=CELEX:31994L0045

Norsk	uoffisiell	utgave:
http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/
translated-acts/norwegian/n31994L0045.pdf

Lov	om	allmenngjøring	av	bestemmelser	i	tariffavtale	om	europeiske	samar-
beidsutvalg	m.v	som	presiserer	hvilke	regler	som	gjelder	i	Norge:	
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-08-23-63?q=94/45/ef

Forskrift om europeiske samarbeidsutvalg mv. med vedlegget Tilleggsavtale 
VIII,	Hovedavtalen	mellom	YS	og	NHO	av	2014:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-07-28-797?q=94/45/ef

Hovedavtalen	YS-NHO,	Tilleggsavtale	VIII:	
http://www.emagcloud.com/Parat/Hovedavtalen_YS_og_NHO_2014__2017/index.html#/82/

Hovedavtalen	YS-Virke,	Tilleggsavtale	X:
https://www.negotia.no/l%C3%B8nns-og-arbeidsvilk%C3%A5r/tariffavatler

UNI Europas retningslinjer 
UNI Europa har utgitt materialet « European Works Counsils – Guidelines for 
EWC	work	and	experiences»,	både	i	kort-	og	lang	versjon:		
http://www.uniglobalunion.org/publications/uni-europa-guidelines-european-works-councils-
short-version

http://www.uniglobalunion.org/publications/uni-europa-guidelines-european-works-councils-
full-version
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EWC-avtaler
I EWC-databasen kan du etter innlogging kan søke frem ulike EWC avtaler: 
http://www.ewcdb.eu/

Linker: 
Fagforeninger nasjonalt og globalt:
https://www.negotia.no/

http://www.uniglobalunion.org/
http://www.uniglobalunion.org/regions/uni-europa

https://www.facebook.com/UNIGlobalUnion/

Arbeidsgiverforeninger: 
https://www.businesseurope.eu/

Info om vedtagelsesprosess i EU: 
http://europalov.no/rettsakt/informasjon-til-og-konsultasjon-med-ansatte-i-multinasjonale-
foretak/id-1346

Info fra regjeringen: 
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2009/jan/esu-direktivet-revi-
dert/id2431878/

Bedriftsdemokratinemnda: 
https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/permanente-
nemnder-rad-og-utvalg/bedriftsdemokratinemnda/id210786/

EU-sider: 
http://europa.eu/ (EUs startside)

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html (EUs lover og forskrifter)
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Appendix A
European Headcount at 31 st December 2013

Member State

Norway
Denmark
Germany
Island

Number of Employees

550
120
280
50

Country % of total EEA 
Headcount

55%
12%
28%
5%

Total Employee
Representative

6
2
3
1

NB! Tallene er basert på et fiktivt eksempel, og er ikke knyttet opp mot denne avtalen.
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