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Høring  -  arbeidsrettens administrative tilknytning,  oppnevningsordning for
dommere mv.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har gjennomgått forslaget til endringer i
Arbeidsrettens administrative tilknytning og de øvrige endringsforslag som følger av
høringsbrev 16.2.07.

Administrativ tilknytning
YS har ikke opplevd arbeidsrettens nåværende administrative tilknytning som
problematisk. Vi har således ikke innvendinger mot at denne ordning evt. videreføres
uendret. På den annen side er vi av den oppfatning at de prinsipielle hensyn som
tilsier en egen domstolsadministrasjon, et klarere skille mellom domstolene og
regjeringsapparatet, gjør seg gjeldende også for arbeidsretten

Når det er opprettet en egen domstolsadministrasjon kan det selvfølgelig være
naturlig og hensiktsmessig at også Arbeidsretten underlegges denne. YS kan ikke se
tungtveiende mothensyn og vil derfor greit kunne akseptere at Arbeidsretten
underlegges domstolsadministrasjonen.

Oppnevning av dommere
YS ser ikke behov for å endre dagens ordning for oppnevning av de nøytrale
dommerne i Arbeidsretten. Vi anser det ikke som opplagt at man vil sikre et bredere
rekrutteringsgrunnlag ved å overføre ansvaret til Innstillingsrådet. Arbeidsretten har
et særpreg som gjør at det neppe vil bli et særlig bredt rekrutteringsgrunnlag uansett.
Vi stiller oss tvilende til at dommere fra andre domstoler vil ha den særegne
kompetanse som forventes av dommere i arbeidsretten.

Miljøet er lite og vi tror at det er ganske god oversikt over de kandidater som kan
være egnet som dommere i arbeidsretten.

Dersom Innstillingsrådet skal gis en rolle så mener YS at den modellen som er nevnt
i første kulepunkt er den beste. YS mener at det er viktig at dommerne oppfattes som
nøytrale og det sikres best ved at partene ikke har en sentral rolle ved tilsetting av
dommere. En dommer som tilsettes etter innstilling fra en av partene vil trolig
automatisk mangle den nødvendige tillit fra den annen part.
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Etter YSs oppfatning er dagens ordning,  at man foretar uformelle sonderinger hos
partene,  en passelig involvering.  Man kan på denne måte sikre seg at en kandidat
ikke er uakseptabel for noen av partene, men for øvrig er det ikke partenes oppgave
å skaffe de nøytrale dommerne.

Stillingsvern for den tredje nøytrale dommeren
YS er enig i at den tredje dommeren gis stillingsvern på linje med midlertidige
dommere ved de alminnelige domstoler.

Tilsynsutvalget for dommere
YS støtter fullt ut de vurderinger  departementet har gjort i denne sammenheng og
mener at Tilsynsutvalget  for dommere skal kunne føre tilsyn  med dommerne i
arbeidsretten.

Registrerings og godkjenningsordning for dommernes adgang til sidegjøremål
YS støtter departementets vurderinger og konklusjon også på dette punkt.

Departementet ber om innspill på tiltak som kan styrke Arbeidsretten og gjøre den
mer robust. YS er enig i at det hadde vært ønskelig å gjøre Arbeidsretten mer robust,
idet domstolen er svært avhengig av noen få personer.  Etter vår oppfatning er den
likevel mer robust i dag enn den var for få år siden ved at både leder og nestleder nå
er fast ansatte embetsmenn.

YS støtter  tanken om å gjøre også den tredje stillingen til en fast stilling og antar at et
større miljø med flere faste  dommere vil  gjøre domstolen mer robust. Ut over dette
har ikke YS forslag til forbedringer.

Med vennlig hilsen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
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