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

Sak nr: 21-002 (arkivnr: 21/86) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på kst. tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggdal, som hadde forfall. 
 

 

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 som 

utvalget ikke har anledning til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor kst. tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 6. januar 2021 har A klaget på kst. tingrettsdommer B ved X tingrett (tidligere Y 
tingrett). Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt kst. tingrettsdommer B, som ved brev 
av 25. januar 2021 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra meddommerne 
og prosessfullmektigene på saken. Klagen er supplert ved brev av 5. februar 2021. Sorenskriver C 
ved X tingrett er orientert om klagen, og har i brev datert 26. januar 2021 opplyst at hun ikke har 
informasjon som er egnet til å opplyse klagesaken.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt overprøving av vedtak fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale 
saker, konkret spørsmål om tilbakeføring av omsorg og subsidiært samvær. Hovedforhandling ble 
avholdt 30. november og 1. desember 2020, og dom ble avsagt 16. desember 2020.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren var veldig tidlig tydelig klar på at det kun var samværsspørsmålet som skulle 
behandles, ikke spørsmålet om omsorgsovertakelsen var riktig eller ikke. Dommeren var også 
tidlig ute med å meddele at en sakkyndigrapport fra 2018 skulle vektlegges. Dette viser at 
dommeren allerede før rettsmøtet hadde startet, hadde gjort seg opp en mening om hvilket utfall 
rettsmøtet skulle få. Han mener derfor at dommeren ikke har vært nøytral forut for rettsmøtet, 
men snarere tvert imot vært forutinntatt.  
 
At dommeren i tillegg dømte for at de ikke skulle få ha samvær, bekrefter bare dommerens 
manglende realitetsoppfatning ytterligere.  
 
Dommeren valgte å se bort fra den delen av saken som gjaldt tilbakeføring, og kun konsentrere 
seg om selve samværsspørsmålet.  
 
Å påstå at man ikke er forutinntatt i forhold til avgjørelsen når man velger å se helt bort ifra en ny 
sakkyndig som kan se på saken med nye, friske øyne, faller rett og slett på sin egen urimelighet.  
 
Når det gjelder dommerens kommentar om at hun ikke lot seg affisere av at de har en pågående 
sak i EMD, viser han til at Norge er lovforpliktet til å følge EMDs konvensjoner. Når man anker til 
en rettsinstans og dommeren ikke vil se på saken i sin helhet på nytt, føler han at man ikke har 
noen rettssikkerhet lenger. Dette befester det at dommeren har vært forutbestemt i avgjørelsen.  
 
Innklagede – kst. tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun forstår klagen dithen at den er rettet mot to forhold. Det første forholdet gjelder hennes 
opptreden i forkant av og under hovedforhandlingen, hvor det blant annet gjøres gjeldende at 
hun har vært forutinntatt. Hun er ikke enig i klagers beskrivelser, og bestrider at hun har tatt noe 
forhåndsstandpunkt.  
 
Når det gjelder hennes opptreden forut for hovedforhandlingen, bemerkes innledningsvis at 
saksforberedelsen i all hovedsak var skriftlig. Det ble ikke avholdt noe formelt planmøte, kun et 
telefonmøte kort tid før hovedforhandling. Saksforberedelsen besto i hovedsak av å ta stilling til 
om det skulle oppnevnes sakkyndig.  
 
Etter oppfordring fra kommunens advokat ble det avholdt et planmøte per telefon med 
prosessfullmektigene 23. november 2020. Tema for møtet var hvordan vitnene skulle høres, hva 
de skulle forklare seg om og hvordan hovedforhandlingen burde legges opp for å minske 
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belastningen på barnet. Under møtet ble det ikke opplyst fra noen av prosessfullmektigene at 
private parter deltok. Hun presiserer også at hun ikke gjenkjenner klagers anførsler som noe hun 
skal ha uttalt i telefonmøtet.  
 
Det er uklart for henne om klager mener å henvise til noen uttalelser fra henne under 
hovedforhandlingen. Hun kjenner ikke igjen gjengivelsen som noe hun skal ha uttalt. 
Innledningsvis oppsummerte hun på vanlig måte hva saken gjaldt og bakgrunnen for denne. I den 
forbindelse formidlet hun at saken gjaldt fylkesnemndas vedtak om tilbakeføring og samvær, og 
at det opprinnelige vedtaket om omsorgsovertakelse ikke var til behandling. Hun fanget ikke på 
noe tidspunkt opp at det ble reist spørsmål til hennes innledende oppsummering av 
saken/bevistemaet.  
 
Det ble opplyst at de private partene hadde en pågående sak i EMD, og det er riktig at hun ikke lot 
seg affisere av dette. Retten må forholde seg til bevistemaet og bevisførselen i den konkrete sak, 
uavhengig av verserende prosesser i EMD, klageorganer mv.  
 
Meddommer – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klagers klage stemmer ikke. Dommerens svar er riktig.  
 
Fagkyndig meddommer – psykolog E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det bekreftes, slik dommeren selv fremholder i sitt svar, at dommeren innledningsvis 
oppsummerte hva saken gjaldt og bakgrunnen for denne. I denne forbindelse formidlet 
dommeren at saken gjaldt overprøving av fylkesnemndas vedtak om tilbakeføring og samvær, og 
at det opprinnelige omsorgsovertakelsesvedtaket ikke var til behandling. Hun kan ikke huske at 
det ble reist spørsmål fra noen av partene til dommerens innledende oppsummering av saken.  
 
Hun deler ikke på noe vis klagers syn på at dommeren var forutinntatt. Dette bekreftes av det 
faktum at dialogen/drøftingene dommerne imellom ikke dreide seg om avgjørelsen i saken før 
saken var belyst i sin helhet. Dommeren la heller ikke på noen måte føringer overfor 
meddommerne. Alle tre fremla sin oppfatning av hva avgjørelsen burde bli, og det var ingen 
uenighet mellom dommerne.  
 
Prosessfullmektig for klager – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har ingen merknader til klagen eller dommerens uttalelse.  
 
Han bemerker dog at det i forbindelse med planmøte ble, både fra privat parts side og fra 
kommunen, anmodet om oppnevning av sakkyndig i forkant av rettsbehandlingen. I brev av 
24. september 2020 vurderte retten det slik at det ikke var behov for å oppnevne sakkyndig.  
 
Prosessfullmektig for barnet – advokat G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Barnet fikk anledning til å uttale seg fritt, og barnets mening ble vektlagt i tråd med gjeldende 
lover og rettspraksis. Hun vurderer at dommerens opptreden forut for og under forhandlingsmøte 
var helt i tråd med forventninger til en dommer i en slik sak. Dommeren fremsto nøytral og innga 
tillit, og administrerte saken på en forsvarlig og god måte slik at den ble tilstrekkelig opplyst. 
 
Hun kan ikke se at det er grunnlag for klagen.  
 
Prosessfullmektig for kommunen – kommuneadvokat H – har i hovedsak uttalt følgende: 
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Avgjørelsen om ikke å oppnevne sakkyndig var godt begrunnet og riktig ut fra sakens 
omstendigheter.  
 
Dommeren redegjorde på sedvanlig måte for anførsler og bevistema i denne type sak. Det ble 
spurt om prosessfullmektigene hadde merknader til redegjørelsen, noe ingen av 
prosessfullmektigene hadde.  
 
Hun mener den fremstillingen som dommeren har gitt er korrekt, og hun tiltrer denne i sin helhet. 
Slik hun husker rettsbehandlingen var det ingenting som tilsa at retten ikke var nøytral. Det ble 
gitt god tid til partsforklaringer og tillatt spørsmål som var utenfor bevistema.  
 
 
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 var forutinntatt. Til støtte for dette er det vist til at dommeren 
avslo begjæringen om å oppnevne en sakkyndig til å utrede saken, begrunnelsen for dette 
avslaget og at det i dommen ikke ble fastsatt samvær mellom foreldrene og barnet. Anførselen er 
således knyttet til rettslige avgjørelser som kan ankes til lagmannsretten og som utvalget derved 
ikke kan vurdere. Denne delen av klagen må derfor avvises. 
 
Klagers anførsel om at dommeren var forutinntatt er delvis av generell karakter. Det er derfor 
uklart om klager også anfører at dommeren gav uttrykk for en forutinntatt holdning på annen 
måte enn gjennom rettsavgjørelsene, herunder under hovedforhandlingen. På tross av denne 
uklarheten, behandler utvalget klagen under den forutsetning at den også er av generell karakter.  
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn 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. Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er påvist. 
 
Klager har ikke vist til konkrete utsagn eller lignende som kan underbygge at dommeren har 
opptrådt forutinntatt, utover henvisningen til de to rettsavgjørelsene. Uttalelsene fra 
meddommerne og prosessfullmektigene gir heller ingen støtte for at dommeren har opptrådt 
forutinntatt. 
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at kst. tingrettsdommer B har opptrådt i strid 
med god dommerskikk.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
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vedtak: 

 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som utvalget ikke har anledning til å 

vurdere. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor kst. 

tingrettsdommer B. 
 
 
 


