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Årgang 10, nr 04-07

AS
Fylkestinget vedtok på sitt møte i går, 8. mars, å omgjøre NTE til et AS i en
konsernstruktur. EL & IT er selvfølgelig skuffet over vedtaket da vi ønsket at
NTE kunne fortsette som et fylkeskommunalt foretak.
Vi registrerer at Fylkestinget likevel sier seg enige prinsippet om at
arbeidstakerne skal være ansatt der hvor virksomheten foregår. Videre slår
Fylkestinget fast at NTE skal ha sin arbeidsgivertilknytning i KS. Dette sikrer
både vår tariffavtale og pensjonsordning. Vi er også glade for at Fylkestinget
sterkt påpekte at NTE fortsatt skal ivareta viktige samfunnsbyggende
funksjoner i Nord-Trøndelag og at NTE skal gi et likeverdig tilbud med hensyn
til strømleveranser og beredskap i hele fylket. Fylkestinget sier også at NTE må
være en forutsigbar og ansvarlig arbeidsgiver som skaper trygghet for alle
ansatte i hele Nord-Trøndelag. NTE skal fortsatt være et heleid nordtrøndersk
offentlig selskap.

Hvilke endringer fører dette til?
Det vil etter hvert bli opprettet en rekke datterselskaper og vi vil
komme tilbake til dette. Først vil NTE Holding AS bli opprettet.
Den 26.04.07 vil det bli avholdt generalforsamling og
bedriftsforsamling i dette selskapet.
Valg.
Vi som ansatte skal velge 18 representanter med vararepresentanter
til bedriftsforsamlingen som totalt vil bestå av 54 representanter.
Valget må skje før påske på grunn av at første møte i
bedriftsforsamlingen skal avholdes allerede 26.04.07. På mandag,
12.03.07, vil bedriften sette ned et valgstyre hvor de ansatte er
representert. Vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger om
når og hvordan valgene skal foregå.

Besøk vår web-side:
http://home.no/nteklubb

Kommentarer Glimt: svein.welde@nte.no
Kommentarer web: knut.sjoeli@nte.no

