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Høring - Arbeidsrettens administrative tilknytning ,  oppnevningsordning for
dommere mv.

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) brev av 16.02.2007 om
ovennevnte.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har følgende synspunkter til de fem
punktene i oppsummeringen side 21:

Når det gjelder det første punktet er vi tilbøyelig til å mene at administrasjonen av
Arbeidsretten bør overføres fra AID til Domstoladministrasjonen.
Den samme oppfatning har vi når det gjelder det andre spørsmål, dvs. at
Innstillingsrådet for dommere skal få et ansvar også for innstillingsprosessen for
Arbeidsrettens nøytrale dommere. De tre alternativene å gjennomføre dette på som
skisseres av AID (høringsnotatet side 13) - for å ivareta de særlige forhold som gjør
seg gjeldende for Arbeidsretten - synes alle å være tilfredsstillende, men vi antar at
alternativ 1 kanskje er best.

Hovedargumentene for overføring av administrasjonen av de alminnelige domstoler fra
Justisdepartementet til Domstoladministrasjonen og for opprettelse av Innstillingsrådet
for dommere (et eksternt organ) med et ansvar for innstillingsprosessen for dommere
ved de alminnelige domstolene, har - som påpekt av AID - også vekt for Arbeidsretten.
Det gjelder argumentene om at atskillelse av domstolsadministrasjonen fra
regjeringskontorene og etablering av et Innstillingsråd for dommere (et eksternt organ)
styrker folks tillit til domstolene.

Postadresse Kontoradresse Telefon Administrasjonsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8004 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Telefaks Anne Kristine Hage
N-0030 OSLO Org no. 22 24 2714 22 24 48 51

972417785



På den andre siden er det imidlertid for Arbeidsrettens vedkommende viktig at den
ikke bare nyter tillit hos folk generelt, men at den har tillit også hos brukerne (partene
og organisasjonene i arbeidslivet). Når det gjelder oppnevning av dommere ved
Arbeidsretten, ser en - som AID påpeker - behovet for å gi innflytelse til rettens
brukere snarere enn å holde avstand fra den. Det uttales i høringsnotatet (side 10) at
slik Arbeidsretten fremstår i dag, fungerer den godt og nyter stor tillit hos brukerne.

Vi tilføye  at det bør legges  stor vekt  på hva de store organisasjonene i arbeidslivet
(NHO, LO m.fl.) mener, før det tas endelig standpunkt til de ovennevnte
problemstillingene.

Vi har ikke noe å bemerke til de øvrige forslagene som er oppsummert i høringsnotatet
på side 21.
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