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HØRING - ARBEIDSRETTENS ADMINISTRATIVE TILKNYTNING MV.

Det vises til departementets brev datert 16. februar 2007 med høringsfrist 21. mai. Norges
Rederiforbund har følgende bemerkninger til høringsbrevet:

Vi deler departementets oppfatning om at Arbeidsrettens nøytrale dommere, herunder den
midlertidige, bør være omfattet av ordningen for registrering av sidegjøremål som gjelder
for dommere ved de alminnelige domstoler, samt være underlagt Tilsynsutvalget for
dommere. Dette er ordninger som skal sikre dommernes uavhengighet og tillit i
samfunnet, og vi ser ingen argumenter som taler mot å implementere disse også for
Arbeidsrettens dommere. Likeledes er vi enige i at den tredje åremålsansatte dommeren
bør ha stillingsvern tilsvarende andre midlertidige dommere.

Videre mener vi at Arbeidsretten bør knyttes administrativt til Domstolsadministrasjonen.
Vi kan ikke se hvilke hensyn som taler mot at også denne domstolen bør ha større avstand
til den utøvende makt, og som igjen kan bidra til styrke tilliten til rettens uavhengighet i
den dømmende virksomhet.

Departementet har endelig reist spørsmål om innstillingsrådet for dommere bør få et større
ansvar også for innstillingsprosessen for Arbeidsrettens nøytrale dommere. Dette mener
vi ikke er nødvendig. Arbeidsretten er en særdomstol med dommere som skal inneha en
særskilt kompetanse. Det skjer etter vår oppfatning en tilstrekkelig kvalitetssikring i dag
ved at arbeidslivets organisasjoner tas med på råd. Denne ordningen synes å fungere
tilfredsstillende, og vi ser følgelig ikke behov for endringer på dette punkt.

Med hilsen.
NORGES REDET UND

Are Gauslaa
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