ARBEIDSRETTEN
Sist endret: tirsdag 17. november 2020

RETNINGSLINJER FOR DOMMERE, ADVOKATER OG PARTER VED
SAKSAVVIKLING I ARBEIDSRETTEN UNDER KORONAPANDEMIEN
SAKSNUMMER:
Arbeidsretten ivaretar de nasjonale retningslinjene for å hindre spredning av Covid-19. Vi vil
derfor iverksette enkelte ekstraordinære tiltak i forbindelse med gjennomføring av saker i våre
lokaler.
Dersom noen av aktørene er smittet eller i karantene i henhold til de nasjonale
anbefalingene, ber vi om at Arbeidsretten får beskjed omgående. Vi ber om at
prosessfullmektigene tar kontakt med parter og eventuell vitner som (unntaksvis) skal
møte i retten for å gjøre seg kjent med eventuell smitte eller karantene hos dem.
Informasjon om smitte eller karantene må videreformidles til Arbeidsretten.
Vi ber om at alle gjør seg godt kjent med tiltakene som er omtalt nedenfor og at
prosessfullmektigene sørger for at parter og eventuelle vitner også har god kjennskap til
tiltakene før de skal møte i retten.
DOMMERE
Følgende dommere skal gjøre tjeneste i saken:

ADVOKATER, PARTER OG VITNER
Vi har fått opplyst at følgende advokater og parter skal delta i forhandlingene:

Vitner skal som hovedregel avgi forklaring som fjernavhør (telefon eller video). Unntak fra
dette må varsles og begrunnes i god tid. Det er meldt inn at følgende forklaringer vil avgis
som fjernavhør (video):

Arbeidsretten oppfordrer til at saken konsentreres så godt det lar seg gjøre slik at tiden vi er
samlet mange mennesker i samme rom blir kortest mulig.
TILTAK
Hovedforhandling vil bli avviklet i Arbeidsrettens ordinære rettsal. Rettsalen har tilstrekkelig
plass til å gjennomføre forhandlingene med de tilpasninger som smittevernreglene tilsier.
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Plassering i rettsalen
Plasseringen av aktørene vil bli noe annerledes enn vanlig:






Rettens tre fagdommere og protokollfører sitter ved dommerbordet.
Meddommerne sitter ved advokatbordene, to på hver side.
Advokater og parter sitter ved bord plassert nederst i salen, ett bord på hver side.
Prosessfullmektigene holder sine innlegg fra vitneboksen.
Parter avgir forklaring fra vitneboksen.

Deltakelse som fjernmøtedeltaker
På grunn av utviklingen i smittesituasjonen, kan det etter omstendighetene måtte besluttes at
medlemmer av retten kan delta i forhandlingene gjennom bruk av fjernmøteteknologi som
alternativ til oppmøte i rettens lokaler.
Generelle smittevernregler
 Enhver må holde minst to meter avstand til andre personer. Det gjelder ved ankomst til
Arbeidsretten, inne i lokalene, i rettsalen og i pauser.
 Ved inn- og utgang fra rettens lokaler må aktørene følge de angivelser som gis. Det skal
ikke være mer enn én person i heisen av gangen, og aktørene bes gå direkte til sine plasser
i rettsalen eller til advokatrommene.
 I pauser kan advokater og parter oppholde seg i rettsalen, advokatrommene eller
korridoren. Dommerne kan fordele seg på rådsslagningsrommet og et av
dommerkontorene.
 Dersom noen forlater lokalene i pauser, må det beregnes ekstra tid for inn- og utgang.
 Arbeidsretten ordner utdrag til bruk av rettens medlemmer. Det kan ikke deles ut
dokumenter til dommere eller andre i rettsalen. Disposisjoner og eventuelle
hjelpedokumenter eller andre dokumenter må sendes på e-post i så god tid som
mulig til kontor@arbeidsretten.no før de skal brukes i retten.
 Alle tilstedeværende må ha med egen drikke. Det vil ikke bli satt ut vannkarafler og
kaffeautomatene skal ikke brukes.
 I saker som strekker seg over mer enn én dag, må alle som følger forhandlingene ta med
seg papir, dokumenter og andre eiendeler fra rettsalen ved dagens slutt. Dette er
nødvendig for å få gjennomført tilstrekkelig renhold.
 Det oppfordres til å ta med matpakke for å unngå unødig tidsbruk i lunsjpausen.
 Husk god håndhygiene! Det vil bli utplassert hånddesinfeksjon og engangshansker i
lokalene.
Offentlighet
Arbeidsrettens lokaler er i utgangspunktet stengt for publikum så lenge det er behov for tiltak
mot spredning av Covid-19. Det er lagt ut informasjon på våre nettsider om at publikum som
ønsker å følge saker digitalt kan kontakte Arbeidsretten på forhånd for tilgang. Det samme
gjelder for presse som ønsker å overvære en sak.
Med hilsen

Jakob Wahl
Leder i Arbeidsretten
(sign)
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