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1. Den administrative tilknytningen.

Akademikerne støtter forslaget om at administrasjonen av Arbeidsretten overføres fra Arbeids-

og inkluderingsdepartementet til Domstoladministrasjonen. De hensyn til domstolenes

selvstendighet og uavhengighet som lå til grunn for at Domstoladministrasjonen ble skilt ut fra

Justisdepartementet som eget administrativt organ for de alminnelige domstoler, har i prinsippet

samme gyldighet for særdomstolene. Som en følge av dette, er administrasjonen av

jordskifterettene allerede overført fra Landbruksdepartementet til Domstoladministrasjonen.

2. Oppnevning av dommere.

Akademikerne tilrår at tilsetting av de nøytrale dommere ved Arbeidsretten skjer etter

samsvarende prosedyrer som for jordskifterettene, i tilfelle ved tilsetting i Arbeidsretten ved at

en av dommerrepresentantene for de alminnelige domstoler i Innstillingsrådet for anledningen

skiftes ut med en representant for de nøytrale dommere i Arbeidsretten. Arbeidslivets parter kan

sikres innflytelse på prosessen ved at de får anledning til å uttale seg før Innstillingsrådet treffer

sitt vedtak.
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3. Klage og disiplinærordning for dommere.

Akademikerne støtter forslaget om at Tilsynsutvalget for dommere også skal føre tilsyn med, og

treffe avgjørelser overfor, Arbeidsrettens nøytrale dommere. Behovet for en disiplinærordning er

det samme som for dommere ved de alminnelige domstolene. Akademikerne antar at det lett vil

kunne oppstå spørsmål om habilitet dersom en nøytral dommer i Arbeidsretten deltar under

klagebehandlingen, jf den ovenfor skisserte ordning i Innstillingsrådet som også gjelder for

jordskiftedommere i Tilsynsutvalget. Akademikerne tilrår derfor at en tilsvarende ordning ikke

gjøres gjeldende for Arbeidsretten i Tilsynsutvalget.

4. Registrering og godkjennelse av sidegjøremål.

Det er ingen grunn til at ikke de nøytrale dommere ved Arbeidsretten skal omfattes av

regelverket om sidegjøremål. Akademikerne støtter derfor forslaget, med den begrunnelse som er

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Det uttales i høringsnotatet at overføring av administrasjonen av Arbeidsretten til

Domstoladministrasjonen ikke vil innebære administrative og økonomiske konsekvenser av

betydning. Akademikerne vil understreke at viktigheten av at alle økonomiske midler som

disponeres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og som kan henføres til administrasjonen

av Arbeidsretten, må overføres til Domstoladministrasjonen. Selv om administrative og

økonomiske konsekvenser ikke ser ut til å bli av betydning, er det svært viktig at det settes av

tilstrekkelig midler til å dekke planlagte og uforutsette utgifter som man av erfaring vet at

omorganiseringer medfører. Slike omstillingskostnader skal virksomheten selv ikke være nødt å

bære.
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