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Høring  -  Arbeidsrettens administrative tilknytning - oppnevningsordning
for dommere mv

KS viser til høringsbrev av 16. februar 2007.

Utgangspunktet for KS' høringssvar er vår erfaring som bruker av domstolen.

KS' generelle inntrykk av gjeldende organisering m.v. av Arbeidsretten fungerer bra, og at det
således må særskilte grunner for å endre gjeldende administrative tilknytning m.v.

1) Administrasjon  av Arbeidsretten

Departementet ber for det første om synspunkter på om Arbeidsretten administrativt bør
legges inn under domstolsadministrasjonen. Det er i høringsnotatet fremholdt at en adskillelse
av domstolsadministrasjonen (DA) fra regjeringskontorene var hovedbegrunnelsen for å
overføre administrasjonen av de alminnelige domstoler fra Justisdepartementet til DA.

KS er enig i at sett ut fra en prinsipiell betraktning kan det være hensyn som taler for å
overføre det administrative ansvaret til DA. På den annen side er Arbeidsretten en spesialisert
domstol med særskilte behov. Det er etter KS' vurdering viktig at den myndighet som har det
administrative ansvaret for domstolen har særlig kompetanse og kunnskap om domstolens
virksomhet. KS oppfatter at den enheten i Arbeids- og inkluderingsdepartementet som har det
administrative ansvaret innehar denne kompetansen og erfaringen, og således fortsatt er godt
skikket til å ha dette ansvaret.

Hovedutfordringen med dagens organisasjon å sikre rekrutteringen til Arbeidsretten. Det er
grunn til å være bekymret for at domstolen ved utlysningen av ledige dommerembeter de
seneste år ikke har fått et tilstrekkelig bredt søkertilfang. Dette kan skyldes ulike grunner, men
dersom årsaken er at fagmiljøet er for lite og sårbart, bør det vurderes om domstolen er bedre
tjent med å kunne samlokaliseres med f. eks Borgarting lagmannsrett. Samlokalisering vil
gjøre fagmiljøet bredere, og domstolen kan også nyttiggjøre seg visse stordriftsfordeler.
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En slik samlokalisering bør kunne skje uavhengig av hvilket organ som har det administrative
ansvaret. I den grad samlokalisering kun kan skje dersom DA har det administrative ansvaret,
vil KS støtte at domstolsadministrasjonen overtar det administrative ansvaret.

2) Oppnevning av de nøytrale dommerne i Arbeidsretten

Departementet ber om at høringsinstansene gir tilbakemeldinger på tre alternative forslag med
hensyn til fremgangsmåten ved oppnevning av nøytrale dommere til Arbeidsretten. De tre
forslagene gir partene større eller mindre grad av påvirkningsmuligheter ved innstilling av de
nøytrale dommerne til Arbeidsretten.

KS blir ikke kontaktet underhånden ved dommerutnevnelser til Arbeidsretten. Når
høringsbrevet legger til grunn at "partene" kontaktes formodes det at det er LO og NHO som
kontaktes.

KS' vurdering er at partene ikke bør ha noen større påvirkningsmulighet ved oppnevning av
de nøytrale dommerne til Arbeidsretten enn den ordning som fungerer i dag. Kravet til
uavhengighet og nøytralitet fungerer best ved at partene ikke har noen direkte
påvirkningsmulighet.

Det er således det første alternativ i høringsbrevet vedr dette som etter KS' vurdering ivaretar
dette hensynet best.

3) Midlertidige  dommere

Spørsmålet om den tredje dommeren i Arbeidsretten skal tilsettes fast må vurderes på
bakgrunn en Arbeidsrettens arbeidsbyrde og kapasitet. KS er enig i at dette kan evalueres etter
utløpet av tre års perioden.

KS er enig med departementet i at den midlertidige oppnevnte dommeren (den tredje
dommeren) i Arbeidsretten gis stillingsvern tilsvarende som for midlertidige dommere for de
ordinære domstoler.

KS kan ikke se noen behov for at de oppnevnte meddommere til Arbeidsretten gis noe
særskilt vern. Den ordningen som fungerer i dag ved at partene har oppnevningsadgang for en
begrenset periode fungerer godt nok og det er ikke behov for endringer i dette.

4) Klage- og disiplinærordning for dommere

KS støtter departementets forslag om at klage- og disiplinærordningen for dommere også
gjøres gjeldende for Arbeidsrettens tre faste dommere.

KS kan ikke se behovet for at klage- og disiplinærordningen skal gjøres gjeldende for
lekdommerne. Det kan ikke sees å være behov for at disse meddommerne skal behandles
annerledes enn meddommere for de ordinære domstoler.
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5) Dommernes sidegjøremål

KS støtter departementets vurderinger med hensyn til dommerens sidegjøremål. KS støtter
tilsvarende departementets vurderinger med hensyn til at disse reglene ikke bør gjelde for de
-inngtilte dommerne.

Olav Ulleren
adm. direktør
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