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Promemorian Större flexibilitet när tjänstledigheter
för fiskaler och assessorer beviljas
Allmänt

Arbetsgivarverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.
I promemorian föreslås ändringari förordningen(DVFS 1996:19) om ledighet for
domare. Bakgrunden är en skrivelse till regeringen från ordförandena i Högsta
domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och samtliga överrättspresidenter. I
skrivelsen framförs önskemålet att förordningenändras så att
anställningsdomstolama själva kan förfoga över att besluta om tjänstledigheterför
fiskaler och assessorer upp till två år inom en femårsperiod. Skälet för begäran är
att man anser att de anställande domstolarna har den kunskap och det underlag
som krävs för att bäst kunna bedöma lämpligheten av tjänstledigheter för dessa

kategorier. Att, som idag, bara kunna medge tjänstledigheter upp till ett år inom
en treårsperiod har i vissa fall varit begränsande. Ett annat skäl är att man
bedömer att den föreslagna förändringenkan utgöra ett led i att göra
domarutbildningen mer attraktiv och skulle medge större möjligheter for dem som
är under utbildning att bredda sig och få värdefulla yrkeserfarenheter.
Domstolsverket har yttrat sig över begäran och då bl. a. fi-amhållit vikten av en
sammanhållen utbildning och att det inte är önskvärt att tiden i utbildning
förlängs. Vidare har man pekat på riskei^med att lika fall bedöms olika om
befogenheten att bevilja ledighet läggs ut direkt på de anställande domstolarna.
Dock har de påpekade riskerna bedömts vara begränsade, detta då det i begäran
angetts att avsikten inte är att förändra nuvarande praxis i stor utsträckning och att
fiskaler endast undantagsvis ska beviljas längre tjänstledigheterän ett år.
Sammantaget har Domstolsverket ingen invändningmot begäran.
Arbetsgivarverkets synpunkter
Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget. Detta då den föreslagna ändringen endast
medför en möjlighet, och inte en rättighet, till tjänstledigt och då avsikten inte är
att förändranuvarande praxis i stor omfattiiing.
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Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga
handla ingen deltog koinmunikationschefLars Andrén, förhandlingschefAnna
Fåle
h förh lare Stefan Lägervall, föredragande.
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