
DOMSTOL
ADMINISTRASJONEN

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep.
0030 OSLO

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

2 4 MAI2007

® , O 5 o--- - 3a

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato

200607507- /CRS 200700270-3 Terje  Karterud  22.05.2007
73 56 70 52

Arbeidsrettens administrative tilknytning ,  oppnevningsordning for dommere my

Innledning
Vi viser til høringsnotat om overnevnte av 16. februar 2007.

Domstoladministrasjonen har oversendt høringsnotatet til Innstillingsrådet for dommere og
Tilsynsutvalget for dommere. Tilsynsutvalget for dommere har opplyst at det ikke har noen
merknader til det som gjelder deres arbeid. Det er uklart om Innstillingsrådet for dommere
vil avgi egen uttalelse.

I tillegg til de fem forhold det er bedt om synspunkter på i høringsbrevet, tar vi opp enkelte
andre forhold som bør vurderes nærmere dersom vi skal overta det administrative ansvaret
for Arbeidsretten.

Overføring av Arbeidsrettens administrasjon
De argumenter som ligger til grunn for etableringen av en egen domstoladministrasjon med
ansvar for de alminnelige domstoler ble også brukt da Domstoladministrasjonen overtok
ansvaret for jordskifterettene Tilsvarende bør de samme argumenter brukes ved vurdering
av om administrasjonen av Arbeidsretten skal overføres til Domstoladministrasjonen. En
slik overføring vil ytterligere understreke skillet mellom den utøvende makt og den
dømmende makt som ble tydeligere ved opprettelsen av Domstoladministrasjonen i 2002.

Samtidig vil en overføring gi Arbeidsretten en fordel ved at den får et administrativt
støtteapparat i ryggen. Dette vil gjelde personelladministrasjon, Økonomi og brukerstøtte
på IKT. Arbeidsretten vil samtidig nyte godt av de samme sikkerhetsrutiner for sikring av
data (backup) og beskyttelse mot uautorisert tilgang til data som gjelder for de alminnelige
domstoler og jordskifterettene. En forutsetning for at Arbeidsretten skal nyte godt av den
støtten som er nevnt foran, er at Arbeidsretten blir overflyttet til samme dataplattform som
de alminnelige domstoler, samt at Arbeidsretten blir inkludert i domstolnett. Dette er et
felles lukket nettverk som benyttes av de alminnelige domstoler, jordskifterettene og
Domstoladministrasjonen.

Etter Domstoladministrasjonens oppfatning vil det ikke være noe i veien for at Arbeids-
retten fortsatt er samlokalisert med Riksmeklingsmannen selv om den blir administrativt
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overført til Domstoladministrasjonen og inkludert i domstolnett. Eventuelle behov for
elektronisk informasjonsutveksling mellom Arbeidsretten og Riksmeklingsmannen vil
kunne løses selv om institusjonene er på ulike datanett. Det kan i den forbindelse nevnes at
domstolene driver utstrakt elektronisk utveksling av data med andre statlige aktører.

På sikt bør det vurderes om det ikke er mest formålstjenlig at Arbeidsretten samlokaliseres
enten med Borgarting lagmannsrett eller Oslo tingrett som begge ligger i Oslo. Ved en slik
samlokalisering vil Arbeidsrettens posisjon som domstol bli enda tydeligere enn det som er
tilfellet i dag.

Innstillingsrådets ansvar i prosessen ved innstilling av de nØytrale dommere
Innledningsvis vil vi få påpeke en del faktiske feil i beskrivelsen av dagens ordning.
Oppnevning av lekdommere ved de alminnelige domstoler er regulert i domstolloven
kapittel 4 og 5, mens oppnevning av medlemmer til forliksrådene er regulert av kapittel 3.
Videre er det kommunestyret som oppnevner personer til lekdommerutvalgene, mens
fylkestinget oppnevner skjønnsmenn med hjemmel i skjønnsprosessloven. § 14.

Alternativ to er den dårligste løsningen av de tre skisserte muligheter. Heller ikke alternativ
en eller tre representerer fullgode løsninger. Ut fra Domstoladministrasjonens oppfatning
er det alternativ tre som er den løsning som både kan fungere best i praksis, samtidig som
den sikrer Innstillingsrådet mest mulig innflytelse over utvelgelsen av de nøytrale
dommere. Den foreslåtte løsning vil både sikre at partene i arbeidslivet får innflytelse i
forhold til Innstillingsrådet samtidig som Innstillingsrådet får den samme innflytelse ved
utnevnelse av de nøytrale dommere i Arbeidsretten, som de har ved utnevnelse av
dommere ved de alminnelige domstoler og jordskifterettene. Samtidig vil denne løsningen
være enkel å håndtere.

Domstoladministrasjonen forutsetter at vi vil ha de samme oppgaver og posisjon i forhold
til Innstillingsrådet som ved utnevnelse av dommere ved de alminnelige domstoler og jord-
skifterettene.

Stillingsvernet for den tredje nØytrale dommeren
Domstoladministrasjonen har ikke noen merknader til forslaget på dette punkt.

Oppnevning av dommere etter innstilling fra partene i arbeidslivet
Lekdommere ved Arbeidsretten oppnevnes i dag av Kongen i statsråd for 4 år om gangen.
Oppnevningen skjer etter forslag fra organisasjoner med innstillingsrett. Lekdommere til
det som tidligere ble benevnt som stillingsvernsaker ved tingrettene oppnevnes nå av
Domstoladministrasjonen med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 17-6. Hvis ansvaret for
Arbeidsretten blir overført til Domstoladministrasjonen, kan det reises spørsmål om ikke
myndigheten til å oppnevne lekdommere med hjemmel i arbeidstvistloven § 10 bør
overføres fra Kongen til Domstoladministrasjonen.

Midlertidige dommere
Domstoladministrasjonen har ingen bemerkninger til omtalen av midlertidige dommere. Vi
vil imidlertid reise spørsmålet om ikke myndigheten til utnevne midlertidige dommere i de
tilfelle som nevnt i arbeidstvistloven § 14 bør overføres til Domstoladministrasjonen
dersom vi overtar ansvaret for Arbeidsretten.
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Klage- og disiplinærordning for dommere
Domstoladministrasjonen har ikke noen merknader til forslaget på dette punkt.

Dommernes sidegjøremål
Domstoladministrasjonen vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at de fleste tilfellene
hvor det er behov for godkjenning er de spesialtilfelle som er nevnt i domstolloven § 121c.
Det er bare unntaksvis at sidegjøremål er så vidt omfattende eller medfører inhabilitet at
gjøremålet vil kreve godkjennelse på disse vilkår alene.

Bortsett fra det har ikke Domstoladministrasjonen merknader til det som er foreslått under
dette punktet.

Økonomiske og administrative kostnader
Det er konkludert med at en overføring av Arbeidsretten til Domstoladministrasjonen vil få
ubetydelige administrative konsekvenser. Det er ikke nevnt at overføringen vil få
økonomiske konsekvenser. Domstoladministrasjonen er ikke enig i denne konklusjonen.

De rent administrative konsekvenser av en overføring av ansvaret vil være små. Det vil
imidlertid bli en utfordring å sikre Arbeidsretten tilstrekkelig innflytelse i de generelle
prosesser som angår alle domstoler som administreres av Domstoladministrasjonen. Her
vil belastningen på Arbeidsretten som en meget liten og særegen domstol, bli atskillig
større enn på de alminnelige domstoler og jordskifterettene, som kan fordele denne type
oppgaver på langt flere personer.

De økonomiske konsekvenser  faller  i to kategorier. Det er engangskostnader  knyttet til
selve overføringen .  Det andre er de løpende økonomiske konsekvenser.

Arbeidsretten er en liten domstol. Domstoladministrasjonen har beregnet at de årlige
kostnadene ved å administrere små domstoler utgjør ca kr 50.000 pr ansatt i domstolen. For
arbeidsretten skulle dette tilsi at Domstoladministrasjonens kostnader ved å påta seg denne
oppgaven vil utgjøre ca kr 250.000 pr år. Vi forutsetter at Domstoladministrasjonen blir
tilført disse midlene over de årlige budsjett. Videre forutsetter vi at midlene over
departementets budsjettkapittel 648, som gjelder Arbeidsretten, blir overført til
Domstoladministrasjonen.

Domstoladministrasjonen forutsetter at de midler departementet i dag bruker til å
finansiere Arbeidsrettens drift blir overført til vårt budsjett. Vi forutsetter at dette også økes
i takt med den generelle utgiftsøkningen. Dersom dette skjer vil en overføring av ansvaret
ikke ha vesentlige løpende økonomiske konsekvenser.

En overføring av ansvaret vil imidlertid innebære en del engangskostnader knyttet
overføring av Arbeidsretten. Dette vil primært knytte seg til IKT. Arbeidsretten bruker i
dag LOTUS som saksbehandlingssystem. Dette er ikke et system som Domstol
administrasjonen ønsker å ta ansvaret for å vedlikeholde og eventuelt oppgradere.
Avsluttede saker og løpende saker må derfor enten overføres til det samme system som
brukes av de alminnelige domstoler, LOVISA, eventuelt en tilpasset versjon av dette
system. Uansett vil dette ha en kostnadsmessig side.

I tillegg vil det måtte være behov for å oppjustere kapasiteten på de servere og datasentre
som i dag brukes av de alminnelige domstoler og jordskifterettene. Hvor store utgifter det
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er snakk om er det på det nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe sikkert om. Før
kostnadene kan tallfestes er det nødvendig med en forstudie som viser i detalj hva som er
nødvendig for at Arbeidsretten skal kunne overføres til domstolnett.

Med hilsen
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Willy Nesset
avdelingsdirektør


