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Høring  -  Evaluering av allmenngjøringsordningen

Vi viser til høringsbrev av 22. september 2005 og telefonsamtale med seniorrådgiver Eli
Mette Jarbo 3. januar 2006 der Domstoladministrasjonen og domstolene fikk forlenget
høringsfrist til 1. februar 2006.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i punkt 5.4 at det i lov om arbeidstvister inntas en
ny bestemmelse om at en domstol som behandler en tvist knyttet til
allmenngjøringsforskrifter, skal kunne forelegge for Arbeidsretten spørsmål som krever
særlig kunnskap om tarifforhold.

Domstoladministrasjonen støtter ikke det ovennevnte forslag. Det vil være en nyskapning i
vår prosessordning at rettsspørsmål i saker som verserer for en domstol, skal måtte
forelegges en annen domstol til uttalelse. Det tilligger de alminnelige domstoler å ta stilling
til om det foreligger overtredelse av en allmenngjøringsforskrift. De underliggende
tariffavtalene vil kunne ha betydning for domstolenes fortolkning av forskriften. Dette er
imidlertid ikke en ukjent problemstilling for domstolene. De alminnelige domstoler
fortolker også i dag tariffavtalebestemmelser i arbeidstvister med utgangspunkt i
individuelle arbeidsavtaler. Vi kan ikke se at det foreligger et slikt særskilt behov i saker
om allmenngjøringsforskrifter som begrunner å innføre en ordning som bryter med den
etablerte prosessordning.

I tillegg til de prinsipielle betenkeligheter forbundet med forslaget, er det grunn til å anta at
den foreslåtte løsning  vil få  ressursmessige konsekvenser og påvirke domstolenes
saksbehandlingstid i negativ retning.

Vedlagt oversendes for ordens skyld kopi av høringsuttalelsen fra Stjør- og Verdal tingrett,
da det ikke av uttalelsen fremgår hvorvidt den er sendt departementet.

Med hilsen
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