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Forskrift om arbeidstakernes rett til representasjon ved fusjon over landegrensene av selskaper med

begrenset ansvar

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 9. januar 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
§ 13-34, jf. delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1578.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10e (direktiv 2005/56/EF).

§ 1. Formål

       Denne forskriften er gitt for å sikre arbeidstakernes rett til representasjon i selskaper som oppstår som følge av en fusjon over

landegrensene.

§ 2. Virkeområde og lovvalg

(1) Forskriften gjelder for selskaper som oppstår som følge av en fusjon over landegrensene og som skal ha sitt forretningskontor i

Norge.

(2) Bestemmelsene i § 6, § 7, § 14 første ledd, bokstav a annet punktum, og bokstav e samt § 15 kommer til anvendelse for de

fusjonerende selskapene, datterselskaper og filialer i Norge som inngår i det fusjonerte selskapet, uavhengig av hvor dette skal ha sitt

forretningskontor.

(3) Forskriftens regler gjelder tilsvarende dersom det fusjonerende selskapet er omfattet av ordninger for arbeidstakernes

representasjon og deltar i en ny innenlandsk fusjon innen tre år etter at fusjonen er registrert dersom det ikke er fastsatt

bestemmelser om reforhandling av avtale i medhold av § 9.

§ 3. Definisjoner

       I denne forskriften menes med:

a) det fusjonerte selskapet; selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene.
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