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HØRINGSSAK: ARBEIDSRETTENS ADMINISTRATIVE
TILKNYTNING, OPPNEVNING AV DOMMERE MV

Vi viser til  departementets brev av 16. februar 2007.

Landsorganisasjonen vil på det sterkeste motsette seg at Arbeidsretten skal
overføres til Domstolsadministrasjonen. Vi krever  også at dagens ordning for
oppnevning av dommere videreføres uendret.

Arbeidsretten inngår som en del av dagens tvisteløsningssystem i retts- og
interessetvister .  Domstolen ble opprettet i 1916 og må ses i sammenheng med
de forutgående avtaler mellom  LO (AFL)  og NHO  (N.A.F.) om behandling av
interessetvister og rettstvister. Domstolen er vel etablert med et saksområde av
stor samfunnsmessig betydning,  og nyter den nødvendige tillit hos partene.
Etter LOs syn er det ingen grunner til å endre dagens ordning.

LO ser  det som et overordnet hensyn å sikre en helhetlig administrasjon av
arbeidslivets tvisteløsningssystem .  Vi er enige  i at AID  har lang erfaring og god
kompetanse på dette felt.

De øvri e s ørsmålene i hørin snotatet.

LO har ikke innvendinger mot at den tredje nøytrale dommeren i Arbeidsretten
far stillingsvern som for midlertidige dommere ved de alminnelige domstolene,
så lenge denne stillingen er midlertidig. LO vil likevel peke på at
Arbeidsrettens saksmengde og behandlingstid nok på sikt tilsier at stillingen
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gjøres fast. Behandlingstiden for Arbeidsretten tilsier egentlig en ytterligere
styrking av Arbeidsretten.

Forslagene om at Tilsynsutvalget skal føre tilsyn med Arbeidsrettens nøytrale
dommere og at adgangen til sidegjøremål skal underlegges den generelle
ordningen for dommere,  anser LO som unødvendig.  De prinsipielle
synspunkter LO har,  tilsier at det ikke innføres slike regler for Arbeidsretten.

St kin av Arbeidsretten

I høringsnotatet ber departementet om innspill på tiltak som kan styrke
Arbeidsretten og gjøre den mer robust.

Etter LOs syn reiser dette viktige spørsmål om arbeidsrettsfagets status. LO
mener myndighetene og universitetene har et betydelig ansvar for å styrke
fagets status og bidra med nødvendige ressurser til universitetene.

LO vil også påpeke den rolle Høyesterett har hatt i Arbeidsretten fra
opprinnelsen, men som ble endret da stillingsvemsakene i 1977 ble overført til
Arbeidsretten som ankeinstans. Dette er ikke lenger gjeldende. Etter LOs syn
ville det vært ønskelig å se nærmere på om Høyesterett kunne få en rolle i
Arbeidsretten som tidligere. Spørsmålet om den tredje nøytrale dommer bør ses
i en slik sammenheng.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Bjørn Kolby


