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Høring - Arbeidsrettens administrative tillmyutiag og oppnevning av dommere

NAVO viser  til departementets  brev  av 16. februar d.å..

Etter NAVOs  oppfatning er det viktig å opprettholde  Arbeidsretten  som en uavhengig særdomstol
med høy faglig kompetanse .  Samtidig er det viktig  å opprettholde  de nøytrale dommernes uavhengighet
i forhold til hver av partssidene i arbeidslivet.

Arbeidsretten har fungert som en domstol som er uavhengig av departementet, og praksis for
oppnevning  av  dommere har også vært slik at det ikke etterlater  inntrykk  av  at det er  tette  bånd til
departementet.

Når dette er situasjonen ,  er Arbeidsrettens administrative tilknytning av underordnet  betydning.

Det viktigste  er etter NAVOs  oppgaver å velge en tilknytningsform og rutiner for oppnevning av
dommere som ved siden av å sikre dommernes uavhengighet ,  ivaretar behovet for høy fagkunnskap på
området  kollektiv  arbeidsrett Dette er en spesiell rettsdisiplin som beherskes av en begrenset krets av
jurister. NAVOs jurister  har flere ganger undret seg over de rettsklage utlegningene når de alminnelige
domstolene har behandlet saker på grunnlag av den kollektive arbeidstetten.

NAVO er i tvil  om Innstillingsrådet for dommere har en sammensetning som gjør det egnet til å ivareta
de særlige hensyn som oppnevning av dommere til Arbeidsretten krever .  Dette bar sammenheng med
at representanter for allmennheter utgjør et betydelig innslag i rådet Arbeidsretten har ikke på samme
måte som de alminnelige domstolene behov for tillit fra allmennheten ,  men fra brukerne ,  det vil si
arbeidslivets patter.

Dersom innstillingsrådet  skal benyttes , er det viktig at det suppleres med et system som kan sikre at
dommerne byter  brukernes tillit. NAVO anser  det første av de tre alternativene som er skissert på side
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13 i departementets høringsnotat  som det mest hensiktsmessige . Alternativt kan det tredje alternativet
velges.

NAVO vil  minne om at Arbeidsretten brukes  av en  tekke organisasjoner på arbeidsgiver og
arbeidstakersiden .  Det er derfor viktig at det system som velges sikrer tillit hos alle større brukere av
Arbeidsretten ,  og at alle disse kan bli konsultert eller få uttales seg. Av samme grunn finner vi det andre
alternativet,  som innebærer at innstillinå rådet gis en sammensetning som inkluderer
arbeidslivsrepresentanter ,  lite tilfredsstillende .  En slik ordning kan i praksis bare forventes involvere å
inkludere en bruker fra hver side i arbeidslivet.

Høringsnotatet foranlediger for øvrig ikke  merknader fra NAVO.

Med hilsen
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Håkon Cordt- Hansen
Advokat
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