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Høringsfrist 19102009  -  Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Forslag til ny lov
om arbeidstvister

Det vises til AIDs høringsbrev av 17. april 2009 med høringsfrist 19. oktober 2009.
Domstoladministrasjonen (DA) inngår ikke i høringslisten, men har allikevel funnet grunn
til å avgi en kort høringsuttalelse da forslag i høringsnotat vedrørende avskaffelse av lokale
arbeidsretter direkte berører domstolene i første instans.

Domstoladministrasjonen tiltrer vurderinger gitt i høringsnotatets pkt 3.11.2 og slutter seg
til forslag om opphevelse av dagens ordning med lokale arbeidsretter. Som det påpekes i
høringsnotatet har ordningen liten praktisk betydning i dag, og en avskaffelse av lokale
arbeidsretter vil i tillegg gi en prosessøkonomisk fordel samt en forenkling av
prosessystemet.

Til høringsnotatets pkt 2.2.2, teknologinøytralitet, vil vi opplyse at det, på bakgrunn av
føringer i forarbeidene til tvisteloven, ble avsluttet en mulighetsstudie om elektronisk
kommunikasjon i og med domstolene i april 2008. Mulighetsstudien hadde deltakere fra
blant annet DA, Advokatforeningen og domstolene. Det pågår nå et arbeid for å legge til
rette for tekniske løsninger med sikte på en fremtidig elektronisk kommunikasjon mellom
advokater og domstoler. I forbindelse med tilretteleggingen for elektronisk kommunikasjon
vil det senere også bli startet et forskriftsarbeid knyttet til dl § 197a,

For øvrig er DA enig i de vurderinger og forslag som er gitt vedrørende endring i
prosessreglene til arbeidstvistloven som følge av ny tvistelov.

Med hilsen

Willy Nesset
avdelingsdirektør

Gunvor Løge
seniorrådgiver
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(Sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonen og har derfor ingen
signatur.
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