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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2021 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-091 (arkivnr: 20/3248) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 
Heidi Heggdal har fratrådt som inhabil i saken, og Anne Gro 
Aanensen Kleven, deltok i hennes sted. 
 

 

Offentlighet: I medhold av offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, er private parters navn 
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold 

utvalget ikke har anledning til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 10. desember 2020 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
sen saksbehandling. Ved brev av 15. desember 2020 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet klager 
om at deler av klagen vurderes avvist, idet den synes å gjelde forhold som utvalget etter loven 
ikke har anledning til å vurdere. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 2. februar 
2021 har avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 8. januar 2021. Sorenskriver C ved X 
tingrett er orientert om klagen og har den 9. februar 2021 avgitt uttalelse.  
 
Klager har tidligere innklaget en rekke dommere til Tilsynsutvalget i sakene 18-052, 18-053, 18- 
102, 18-119, 19-107, 19-068 og 19-085 og 20-066. Klagene er knyttet til samme underliggende 
forhold. Alle klagene har blitt avvist i sin helhet, med unntak av sak 19-068 og 20-066. I 19-068 ble 
det vurdert om saksbehandlingstiden oversteg terskelen for kritikk, men det ble konkludert med 
at det ikke forelå grunnlag for disiplinærtiltak. I 20-066 ble det vurdert at fremdriften i saken 
hadde vært forsvarlig og at det ikke forelå vesentlig forsinkelse i saksbehandlingen som 
dommeren kunne klandres for.  
 
Klager er i forbindelse med de tidligere klagesakene informert om begrensningene i 
Tilsynsutvalgets mandat. 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken har utspring i en foreldretvist, hvor klager er en av partene. Stevningen 
er registrert inn i Lovisa 22. august 2019. Kjennelse om avvisning ble avsagt 19. november 2020.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klager kommer med en rekke anførsler knyttet til den underliggende saken og at innklagedes 
behandling av saken er i strid med de Etiske prinsipper for dommeradferd. Klager anfører 
hovedsakelig at det er begått feil ved saksbehandlingen og ved avgjørelsen i saken. Han har blant 
annet anført at dommeren ikke har adressert anførslene hans om diskriminering knyttet til kjønn, 
at dommeren har vært partisk og at han ikke har vært diskret ved at motparten fikk dommen to 
uker før han mottok en engelsk versjon. Dommen er ikke skrevet på en logisk, rettferdig, upartisk 
måte som representerer saken så klart og ærlig som mulig. Dommeren har repetert informasjon 
som ikke er relevant for temaet i dommen. 
 
Klager har videre anført at det har vært for lang saksbehandlingstid i saken. Dommeren har 
arbeidet sent og har oppnådd veldig lite. Han brukte over ett år på å nekte han muligheten til å få 
klagen hørt. Dommeren har ikke varslet han om betydelige forsinkelser i saken hans, selv etter å 
ha blitt spurt flere ganger over flere måneder.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Ankeerklæringen og klagen for øvrig preges av klagers gjennomgående sammenblanding av 
argumentasjon rettet mot henholdsvis diskrimineringssakens materielle side, 
diskrimineringssakens prosessuelle side og prinsippene som prøves i klagesaken. 
Sammenblandingen øker vanskelighetene med å identifisere hvilke stillingsplikter han påstås å 
skulle ha overtrådt, utover saksbehandlingstiden. Klager er forholdsvis tid- og ressurskrevende, 
både som selvprosederende saksøker og som klager for TU. Dels er han ordrik. Dels krever han 
vedvarende oppmerksomhet gjennom stadige henvendelser til parallelle adressater, hvilket øker 
internt koordineringsbehov og risiko for ansvarspulverisering. Dels øker tidsbruken ved hans 
gjenbruk av enkeltdokumenter uten særskilt tilpasning eller forklaring for den aktuelle mottaker 
eller situasjon. I tillegg var diskrimineringssaken bygget på et lovverk som han tilfeldigvis aldri 
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hadde behandlet før. For han fremsto det rettslige grensesnitt mellom barnelovens- og 
diskrimineringslovens regler som både interessant og utfordrende, både hva gjaldt 
rettsvilkårsspørsmålene og rettsfølgespørsmålene. I tillegg aktualiserte søksmålet tilsynelatende 
også et spørsmål om rekkevidden av foreldretvistenes rettskraft etter tvisteloven § 19-15 (3) ved 
at klager krevde å bli tilkjent «naturlige foreldrerettigheter» inklusive samvær i et søksmål bygget 
på diskrimineringsloven rettet mot staten alene. En ytterligere utfordring lå i rettens 
veiledningsplikt etter tvistelovens § 11-5. Utfordringene ble ikke mindre av at saksøker var 
praktisk sett selvprosederende, behersket norsk ufullstendig og befant seg på den sørlige halvkule 
i en helt annen tidssone. Saksstyringen måtte derfor skje skriftlig, av tidsgrunner per epost og i vid 
utstrekning på engelsk.  
 
En siste utfordring lå i at søksmålet ba han som dommer i X tingrett vurdere om klagers 
rettigheter var krenket gjennom flere dommer avsagt av hans domstol, stadfestet av hans 
ankedomstoler. Ingen av partene begjærte saken overført til en annen tingrett.  
 
Hva gjelder saksbehandlingstiden mener han bestemt å ha gitt diskrimineringssaken omfattende, 
tidsriktig, pedagogisk og aktiv veiledning og saksstyring med høy prioritet og godt innenfor 
kravene i tiden fra stevning ble tatt ut 22. august 2019 til mars-juni 2020. I en periode måtte hans 
aktive saksstyring av diskrimineringssaken prioriteres ned til fordel for delvis uplanlagte og høyere 
prioriterte arbeidsoppgaver utløst av pandemitiltakene 12. mars 2020 med tilhørende 
konsekvenser. Tross klagers gjentatte purringer i diskrimineringssaken og i foreldretvisten, fant 
han ikke tid til å utføre dette arbeidet før 10. september 2020. Han var således fortløpende klar 
over diskrimineringssakens eksistens og hans utsatte saksstyring. Liggetiden skyldtes ikke på noe 
tidspunkt at saken ble glemt - den ble bevisst og fortløpende prioritert ned til fordel for andre og 
høyere prioriterte gjøremål som også tillå eller ble tillagt han. Nedprioriteringen, 
arbeidssituasjonen og mulige avbøtende tiltak ble fortløpende vurdert i samråd med 
avdelingsleder. Etter hans syn ble rimelige krav til saksbehandlingstidens lengde ivaretatt, i alle 
fall når man tar i betraktning den unntakssituasjonen pandemien førte med seg.  
 
I dagens situasjon, hvor de igjen har fått «hodet over vannet» er det hans vurdering at 
underretningsbestemmelsen i Prinsipp 10, annet punktum, antakelig ble brutt, objektivt sett. 
Bruddet kan antakelig tidfestes til senest 26. juni 2020. Selv om forsinkelsens varighet da fortsatt 
var usikker, var det nå klart at patentsaken som i mellomtiden var tatt opp til doms, ville måtte 
medføre en forsinkelse av «betydning» i diskrimineringssakens videre saksforberedelse. Etter 
hans syn hadde manglende orientering ingen betydning for saksbehandlingstidens lengde.  
 
Hans aktive saksstyring av diskrimineringssaken ble prioritert ned som følge av den samlede 
virkningen av fire forhold; Covidpandemien, omberamming av saker utsatt på grunn av Covid-19, 
uventet tidskrevende domsarbeid i fire sivile saker, og personlige kapasitetsøkende tiltak og 
omfordeling av saker.  
 
Domstolleder – sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Stevningen er registrert inn i Lovisa 22.08.2019. Det var deretter en del korrespondanse mellom 
saksøker og domstolen både om gebyrinnbetaling og presisering/avklaring av stevningen. 
Stevningen ble først forkynt for staten med pålegg om tilsvar 06.12.19, og gebyr ble først 
innbetalt 07.01.2020. Spørsmålet om avvisning ble tatt opp i forlengelsen av statens tilsvar 
23.01.2020. Klager fikk deretter flere frister og anledninger til å kommentere 
avvisningsspørsmålet. I en kort perioden vinteren 2020 hadde klager prosessfullmektig, som 
kommenterte avvisningsspørsmålet i prosesskriv 28. februar 2020. I midten av mars 2020 ble 
domstolene og dommernes måte å arbeide på påvirket i svært stor grad som følge av 
koronautbruddet i Norge. Samlet sett var arbeidstrykket stort i X tingrett, herunder innklagedes 
avdeling, fra utbruddet av pandemien og ut året. I begynnelsen av mai 2020 etterspurte klager 
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fremdrift i saken. Det ser ut til at denne henvendelsen ikke ble besvart av dommeren/domstolen, 
slik det optimale ville vært. Dette kan likevel ikke ses løsrevet fra den krevende arbeidssituasjonen 
på denne tiden, at dommeren hadde flere andre krevende oppgaver, samt at klager sender svært 
mange eposter til X tingrett, på tvers av flere saker og til personer på ulike avdelinger. Uansett var 
dommeren klar over at han hadde avvisningsspørsmålet i denne saken på sin arbeidsliste den 
kommende tiden. Dommeren hadde dialog med sin avdelingsleder for å få frigjort tid til 
skrivearbeid, det var også da fokus rettet mot klagers sak. Rent faktisk endte de med å ta bort 
hele straffeturnusen til dommeren i ukene 33-36 for å frigjøre skrivetid. Våren 2020 jobbet 
dommeren svært mye i en krevende tid, slik at han hadde behov for den planlagte sommerferien. 
De store arbeidsmengdene fortsatt høsten 2020, i første rekke med å fullføre patentdommen, 
samt enkelte mindre allerede berammede rettsmøter innimellom. 
 
Siden det hadde vært en god del korrespondanse frem og tilbake under saksforberedelsen knyttet 
til avvisningsspørsmålet, var det lite ønskelig å bytte dommer på saken. Det hører også med til 
helhetsbildet at både avdeling 4 og de andre avdelingene i tingretten, hadde lite ledig kapasitet til 
å avlaste dommeren våren og høsten 2020, siden kalenderen var fylt opp til randen av saker som 
ble koronautsatt i mars/april 2020. 
 
Saksøker etterspurte på nytt fremdrift i saken i begynnelsen av september 2020. 
Saksforberedelsen kom deretter på skinner igjen ved brev fra retten med varsel om avvisning 
10.09.20. Deretter var det adekvat fremdrift frem til avvisningskjennelsen ble avsagt 19.11.20. 
Både dommeren og avdelingsleder mener det her er gått for lang tid, og på side 4 i kjennelsen er 
tidsbruken beskrevet og forklart:  
 

«10 september 2020 varslet tingretten at avvisningsspørsmålet nå ville bli tatt opp til 
avgjørelse etter tvisteloven § 9-6 (3), etter at spørsmålet hadde blitt liggende uønsket lenge 
tross gjentatte purringer fra As side. Forsinkelsen skyldtes store endringer i domstolenes 
arbeidsform som følge av Covid-19-pandemien, og at tingretten hadde måttet prioritere 
prioriterte sakstyper og avvikling av berammede rettsmøter i den mellomliggende periode.» 

 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Partene er orientert om 
retten til å forklare seg muntlig for utvalget, men ingen av dem har bedt om å få avgi forklaring, jf. 
domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av 
partene å forklare seg for utvalget. 
 
Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplinærtiltak dersom en dommer forsettlig 
eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god 
dommerskikk, jf. domstolloven § 236 første ledd. 
 
En viktig begrensning i utvalgets myndighet følger av bestemmelsen i domstolloven § 236 fjerde 
ledd, hvor det er bestemt at utvalget ikke kan vurdere forhold som kan brukes som grunnlag for 
anke eller gjenåpning. Dette gjelder for eksempel innsigelser mot dommerens beslutninger i 
forbindelse med saksbehandlingen, prosessledelsen eller innvendinger mot selve rettsavgjørelsen. 
Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke.  
 
Klager har anført at dommeren har brutt «Etiske prinsipper for god dommeratferd» punkt 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 15. Klagers begrunnelse viser likevel at klagen i all hovedsak retter seg 
dommerens kjennelse av 19. november 2020, eventuelt beslutninger i forbindelse med 
saksbehandlingen. Dette gjelder i sin helhet for den del av klagen som retter seg mot brudd på 
«Etiske prinsipper for god dommeratferd» punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, og 11. Denne delen av klagen 
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gjelder således forhold som kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning, og som utvalget 
dermed ikke har myndighet til å vurdere. Denne delen av klagen må derfor avvises.  
 
Klager har videre anført at saksbehandlingstiden har vært for lang, at dommeren sendte 
kjennelsen til motparten, lagmannsretten og motpartens advokat i foreldretvistsaken to uker før 
han mottok den engelske versjonen, at dommeren har forsøkt å skjule saken for media og 
offentligheten og endelig at dommeren ikke har grepet inn overfor kolleger som har diskriminert 
ham.  
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. Det er en viktig rettesnor for 
Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å svekke tilliten til domstolene og 
dommerne, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 174.  
 
Tilsynsutvalget har lagt til grunn i sin praksis at det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form 
av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget 
skal kunne reagere med disiplinærtiltak.  
 
Utvalget behandler først anførselen knyttet til inngrepsansvaret etter «Etiske prinsipper for god 
dommeratferd» punkt 15. Klager har her vist til at dommeren skulle ha grepet inn overfor kolleger 
som har diskriminert ham. Dette klagepunktet oppfattes å rette seg mot at andre dommere har 
diskriminert klager på grunn av hans kjønn i avgjørelser i saker etter barneloven. Etter utvalgets 
oppfatning er klagen på dette punkt åpenbart grunnløs. 
 
Anførselen knyttet til dommerens forhold til media, jf. «Etiske prinsipper for god dommeratferd» 
punkt 12, gjelder at dommeren skal ha forsøkt å skjule saken for media og offentligheten. 
Anførselen er ikke nærmere underbygget. Etter utvalgets oppfatning er klagen også på dette 
punkt åpenbart grunnløs. 
 
Den delen av klagen som gjelder brudd på diskresjonsplikten, jf. «Etiske prinsipper for god 
dommeratferd» punkt 8, retter seg mot at dommeren sendte kjennelsen til motparten, 
lagmannsretten og motpartens advokat i foreldretvistsaken to uker før klager mottok den 
engelske versjonen. Forholdet er bekreftet av dommeren og han har begrunnet oversendelsen til 
lagmannsretten og motpartens advokat i foreldretvistsaken med kjennelsens betydning for den 
verserende saken etter barneloven. Utvalget legger ved sin vurdering til grunn at avgjørelsen ikke 
ble meddelt noen før den var avsagt og at den ble forkynt for klager så snart den var oversatt til 
engelsk. At kjennelsen først ville bli forkynt for klager etter at den var oversatt fremgår også av 
kjennelsen. Det foreligger således ikke noe brudd på diskresjonsplikten i så måte. Utvalget legger 
videre til grunn at kjennelsen var offentlig fra den var avsagt. Dommerens oversendelse til 
lagmannsretten og motpartens prosessfullmektig i foreldretvistsaken innebar således ikke noe 
brudd på taushetsplikten. Etter utvalgets syn bør imidlertid dommere i alminnelighet ikke 
uanmodet meddele sine avgjørelser til andre enn sakens parter. Dette skyldes blant annet at slike 
meddelelser kan etterlate et inntrykk av at dommeren har et engasjement i saken utover å 
avgjøre det saksforhold som er brakt inn for retten i den konkrete sak. I dette tilfellet finner 
utvalget likevel ikke at dommerens opptreden er i strid med god dommerskikk. Det vises her til 
dommerens redegjørelse for at meddelelsen var saklig begrunnet i kjennelsens betydning for 
saken som var til behandling i lagmannsretten, herunder hensynet til at klager var 
selvprosederende, og at dommeren i kjennelsen har opplyst om at den vil bli oversendt 
lagmannsretten og motpartens advokat i foreldretvistsaken.  
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Når det gjelder klagen på saksbehandlingstiden viser utvalget til «Etiske prinsipper for 
dommeratferd» pkt. 3, som lyder slik: 
 

En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig hurtighet, så langt det er 
forenlig med kravene til forsvarlig saksbehandling og faglig kvalitet. Når det oppstår forsinkelser av 
betydning, skal de partene som er berørt underrettes om dette 

 
For at saksbehandlingstidens lengde skal gi grunnlag for disiplinærreaksjon må det være påvist en 
betydelig overskridelse av den saksbehandlingstid/fremdrift som normalt kan forventes i saken 
uten at det er rimelig grunn for dette. Det kreves i tillegg at dommeren kan klandres for 
forsinkelsen i saksbehandlingen. 
 
Dommeren og domstolleder har gitt fyldige, og sammenfallende, redegjørelser for fremdriften i 
saken. Utvalget legger disse til grunn og det gis her en kort sammenfatning.  
 
Stevningen ble mottatt den 22. august 2019 og dommeren hadde ansvaret for saken i hele 
perioden frem til avgjørelse ble truffet den 19. november 2020. Etter at stevningen var mottatt 
var en del korrespondanse med klager om betaling av rettsgebyret og presisering/avklaring av 
stevningen. Det er opplyst at retten sendte ut ni brev i perioden 12. september 2019 til 17. 
februar 2020. Stevningen ble først forkynt for motparten, med pålegg om tilsvar, den 6. desember 
2019. Klager innbetalte rettsgebyret først den 7. januar 2020. Etter at tilsvar var mottatt 23. 
januar 2020 ble spørsmålet om avvisning av saken tatt opp. Klager fikk deretter flere frister og 
anledninger til å kommentere avvisningsspørsmålet. I en kort perioden vinteren 2020 var klager 
representert ved prosessfullmektig, som kommenterte avvisningsspørsmålet i et prosesskriv av 
28. februar 2020. Prosesskrivet inneholdt ifølge dommeren flere presiseringer som trengte 
ytterligere analyse.  
 
Arbeidet i domstolen, herunder dommerens arbeidshverdag, ble i stor grad preget av 
koronautbruddet i mars 2020. Utvalget legger på bakgrunn av uttalelsene til grunn at 
arbeidstrykket i X tingrett, herunder dommerens, var stort fra utbruddet av pandemien og ut 
2020. For dommerens del er det gitt en utførlig beskrivelse av hva arbeidsmengden besto i, men 
utvalget finner ikke grunn til å gå nærmere inn i dette.  
 
Dommeren har opplyst at søksmålet var svært omfattende og at det reiste flere vanskelige 
rettslige spørsmål. Det er herunder opplyst at dokumentsamlingen utgjør 1015 sider og at det er 
registrert 82 eposter på saken. Utvalget legger dette til grunn. 
 
I begynnelsen av mai 2020 etterspurte klager fremdrift i saken. Denne henvendelsen ble etter det 
opplyste ikke besvart. Klager etterspurte på nytt fremdrift i saken i begynnelsen av september 
2020. Deretter ble varsel om avvisning sendt ut den 10. september 2020. Etter at partene hadde 
hatt anledning til å uttale seg, ble avvisningskjennelse avsagt den 19. november 2020. Tidsbruken 
ble kommentert i kjennelsen.  
 
Tilsynsutvalget har ingen vesentlige innvendinger til saksbehandlingstiden fra august 2019 til 
mars/april 2020 og fra september 2020 til november 2020. Hovedspørsmålet i saken er således 
om liggetiden fra mars/april 2020 til september 2020 medfører at det foreligger en betydelig 
overskridelse av saksbehandlingstid, som ikke har en rimelig grunn og som dommeren kan lastes 
for. Det er ikke tvilsomt at saksbehandlingstiden, som følge av denne inaktivitet, har blitt for lang, 
hvilket dommeren selv også har erkjent. Dette er i seg selv uheldig. Videre underbygges det 
uheldige ved denne forsinkelsen av at dommeren unnlot å informere om forsinkelsen, på tross av 
klagers purring i mai 2020.  
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Etter samlet vurdering av de relevante momenter og de foreliggende opplysninger, finner likevel 
ikke utvalget grunn til å konkludere med at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk. 
Ved denne vurderingen er det lagt vekt på forsinkelsens lengde, sakens karakter, opplysningene 
om dommerens arbeidsbyrde, herunder betydningen av koronapandemien, at det ble avviklet 
ferie i liggeperioden, at det er dokumentert at dommeren har hatt fokus på å få avgjort saken 
også under liggetiden og at det gjennom dialog med overordnet er gjort konkrete tiltak for å 
frigjøre kapasitet for dommeren slik at saken kunne avgjøres. 
 
Utvalget finner likevel grunn til å understreke viktigheten av at en dommer underretter partene 
når det oppstår forsinkelser av betydning. Utvalget understreker videre at god dommerskikk tilsier 
at henvendelser fra parter om fremdriften i en sak blir besvart innen rimelig tid.  
 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold utvalget ikke har anledning til å vurdere. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
 
 


