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ARBEIDSRETTENS ADMINISTRATIVE TILKNYTNING, OPPNEVNINGSORDNING
FOR DOMMERE MV.

Det vises til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 16. februar 2007, med
høringsfrist 21. mai 2007. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) gir med
dette sitt høringssvar.

Administrasjon av Arbeidsretten

HSHs erfaringer med Arbeidsretten og departementets administrasjon av domstolen tilsier i
utgangspunktet ikke at det skulle være noe større behov for endringer. Vi kan på nåværende
tidspunkt ikke se at en overføring fra AID til domstoladministrasjonen (DA) skulle være
nødvendig, og Arbeidsretten har da heller ikke selv tilkjennegitt noe behov for dette.

Ut fra  HSHs erfaringer så langt,  mener vi at Arbeidsretten om mulig fortsatt bør bestå som en
selvstendig særdomstol .  HSH ser imidlertid at Arbeidsretten er sårbar for uforutsette hendelser
siden domstolen er en relativt liten domstol .  Også av hensyn til fordelene ved å være en del av et
større faglig juridisk miljø ,  mener HSH at det kan være positivt hvis domstolen for eksempel
samlokaliseres med lagmannsretten,  og da fortrinnsvis Borgarting lagmannsrett (høringsbrevet
pkt. 4.2.2). Dersom det eventuelt skulle skje en samlokalisering ,  ser HSH at det kan oppstå
behov  for å se nærmere på hvilken enhet som i så fall praktisk sett bør tillegges
administrasjonsansvaret for Arbeidsretten.  Dette far vi i så fall komme nærmere tilbake til om
det skulle bli aktuelt.

Oppnevning av dommere

Departementet har i sitt høringsbrev kapittel 5 innledningsvis gitt en beskrivelse av
oppnevningsordningen for fag- og meddommere for de alminnelige domstoler .  Når det gjelder
oppnevningsordningen for meddommere i stillingsvernsaker ved de alminnelige domstoler
(høringsbrevet  pkt. 5.3.2) finner HSH grunn til å gjøre departementet oppmerksom på at det er
noen få  fylker (Buskerud og Sogn og Fjordane) hvor HSH ikke har fått gjennomslag for sitt krav
om at det på listen over arbeidsgivermeddommere også skal være personer som er oppnevnt etter
innstilling fra HSH .  Dette på tross av at HSH er en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner.
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HSH mener dette er svært uheldig, og kommer til å fortsette sitt arbeid for å fa rettet opp
misforholdet ved neste utnevningsomgang, våren 2008.

Oppnevning av de nøytrale dommerne i Arbeidsretten behandles i høringsbrevet pkt. 5.4. Den
ordningen med forutgående sondering hos partene som beskrives her, inkluderer ikke HSH.
Dette i motsetning til andre liknende ordninger hvor HSH er med. Det antas at sonderingene
forut for oppnevning av dommere i Arbeidsretten har vært begrenset til sonderinger hos NHO og
LO. Å ha en sonderingsordning før oppnevning av de nøytrale dommerne, kan være
velbegrunnet når det gjelder en særdomstol som Arbeidsretten. HSH mener imidlertid at det da
er naturlig at ordningen også omfatter de øvrige store organisasjonene på arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden som har innstillingsrett etter arbeidstvistloven.

I høringsbrevet pkt. 5.4.2 tar departementet opp at det kan være grunn til å vurdere hvorvidt
Innstillingsrådet for dommere for fremtiden skal ha et større ansvar også for
innstillingsprosessen for Arbeidsrettens dommere. Fra HSHs side ser man det som positivt at
departementet ønsker å se nærmere på dette. For å sikre et bredt rekrutteringsgrunnlag er det
viktig at Arbeidsretten holder et høyt kompetansenivå, og dette vil også ha en side mot partenes
tillit til domstolen.

Departementet skisserer i høringsbrevet på s. 13 tre alternative måter for å ivareta de særlige
forhold som gjør seg gjeldende overfor Arbeidsretten, samtidig som Innstillingsrådet for
dommere trekkes mer med i rekrutteringsprosessen. Etter HSHs vurdering er trolig det første
alternativet det beste siden dette vil innebære at AID med sin fagkunnskap og kontakt med
arbeidslivets organisasjoner kan foreta nødvendige vurderinger og sonderinger før dommerne
utnevnes. Fra HSHs side er det som nevnt ovenfor ønskelig at sonderingene utvides noe slik at
ikke bare NHO og LO, men også de øvrige store arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene
med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kontaktes.

Når det gjelder departementets to andre skisserte alternativ, mener HSH at det er visse uheldige
sider ved begge disse alternativene, slik at de i så fall bør justeres noe før de kan være aktuelle.
Det tas forbehold om å utdype dette nærmere dersom departementet skulle vurdere å gå videre
med ett av disse to alternativene (alternativ nr. 2 og 3).

Midlertidige dommere

Departementet har vurdert stillingsvernsreglene for Arbeidsrettens tredje dommer og de innstilte
dommerne (dvs. meddommerne), jf føringsbrevet kapittel 6. Det er her vurdert om hensynet til
dommernes uavhengighet bør tilsi at deres stillingsvern styrkes. Slik Arbeidsretten er organisert
er HSH enig med departementet i at det for den tredje dommeren bør innføres et styrket
stillingsvern i den perioden vedkommende er oppnevnt (høringsbrevet pkt. 6.2.2). For de
innstilte dommerne i Arbeidsretten (meddommerne) kan HSH ikke se at det skulle være
nødvendig å innføre andre regler enn for lekdommere ved de alminnelige domstoler. HSHs syn
er her i samsvar med departementets forslag i høringsbrevet pkt. 6.2.3.

Klage og disiplinærordning for dommere

Departementet foreslår i sitt høringsbrev at Tilsynsutvalget for dommere også skal føre tilsyn og
treffe avgjørelse overfor Arbeidsrettens leder, nestleder og den tredje dommeren (høringsbrevet
pkt. 7.3.1 og 7.3.2). HSH støtter forslaget om å innføre en klage- og disiplinærordning, og slik at
det da må gjøres nødvendige endringer i arbeidstvistloven og domstolloven.
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Når det gjelder departementets vurdering om ikke å innføre slik klage- og disiplinærordning for
Arbeidsrettens meddommere (høringsbrevet pkt. 7.3.3), er også her HSH enig med
departementet. For lekdommere ved de alminnelige domstoler er det ikke innført noen klage- og
disiplinærordning. Dersom en slik ordning senere skulle bli vurdert innført for lekdommerne,
mener HSH at man eventuelt får se nærmere på om dagens ordning for meddommerne i
Arbeidsretten fortsatt er hensiktsmessig.

Registrering  av sidegjoremål  for Arbeidsrettens  medlemmer

I høringsbrevet, kapittel 8 om dommernes sidegjøremål, foreslås det å innføre en ordning for
registrering og godkjenning av sidegjøremål for Arbeidsrettens leder og nestleder (pkt. 8.2.1).
Det foreslås også at en slik ordning skal gjelde den tredje dommeren (pkt. 8.2.2). HSH støtter
departementets forslag, og ser det som positivt at det dermed blir samme krav som stilles til disse
dommerne som dommerne ved de alminnelige domstoler.

Når det gjelder de innstilte dommerne i Arbeidsretten (meddommerne), er HSH enig med
departementet i at disse dommerne ikke skal omfattes av den ovennevnte registrerings- og
godkjenningsordningen. Dette vil være lite praktisk siden de bare sporadisk oppnevnes, og de har
også meddommerarbeidet som biarbeid. Disse dommerne vil uansett være omfattet av
habilitetsreglene i arbeidstvistloven § 13, slik også departementet påpeker i sitt høringsbrev.

Når det gjelder organiseringen av registreringsplikten for Arbeidsrettens leder, nestleder og den
tredje dommeren (høringsbrevet pkt. 8.2.4), er HSH enig med departementet i at det mest
praktiske vil være at organiseringen av registreringsplikten knyttes til DA sin allerede etablerte
ordning for registrering og godkjenning av sidegjøremål for dommerne ved de alminnelige
domstoler.

Vennlig hilsen
HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS
HOVEDORGANISASJON
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Kim Nordlie
Direktør
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