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Sak nr: 21-012 (arkivnr: 21/278) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A, på vegne av B på tingrettsdommer C 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. 
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offentlighetsloven § 3. 
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overfor tingrettsdommer C. 
 

  
  

 
 
 
 



 2 

Innledning: 
 
Ved brev av 25. januar 2021 har advokat A, på vegne av B, klaget på tingrettsdommer C ved X 
tingrett (tidligere Y tingrett). Klagen gjelder sen saksbehandling og dommeratferd. Klagen er 
forelagt tingrettsdommer C, som ved brev av 17. februar 2021 har avgitt uttalelse. Utvalget har 
videre innhentet uttalelse fra motpartens prosessfullmektig. Sorenskriver D ved X tingrett er 
orientert om klagen og har den 22. februar 2021 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken var en foreldretvist om samvær, hvor klager var en av partene. 
Innklagede var dommer på saken.  
 
Klager – advokat A, på vegne av B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han klager på dommerens handlemåte under saksforberedelsen og etter første saksforberedende 
møte. Det anføres at dommeren har inntatt et forhåndsstandpunkt, at dommeren verken har satt 
seg godt nok inn i saksdokumentene eller på en objektiv, forsvarlig måte, samt at 
saksbehandlingstiden før første saksforberedende møte var urimelig lang.  
 
Saken har trukket unødvendig ut i tid, dels grunnet dommerens prosessledelse. Stevning ble 
innsendt desember 2019. Sakkyndig ble oppnevnt i februar 2020, og fikk en frist på tre måneder 
til å komme med en rapport i saken. Dette var en rapport som de anførte ikke var nødvendig for å 
gjennomføre et første saksforberedende møte. Partene var enige om at det skulle være samvær, 
og et første saksforberedende møte for å få på plass en midlertidig samværsavtale fram til 
rapporten forelå ville da ikke vært betenkelig. Retten satt imidlertid som vilkår at rapporten måtte 
være ferdigstilt før første saksforberedende møte. Dommeren hadde låst seg på dette uten noen 
oppgitt saklig grunn, hvilket kun har gått utover klager. Opptreden knyttet til dette strider mot 
Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 10 om effektivitet og punkt 3 om at dommeren skal 
bidra til minnelige løsninger. Spesielt betenkelig er det at dommeren har motarbeidet en mulig 
midlertidig minnelig løsning, idet partene ved sakens oppstart var enige om at det skulle være 
samvær.  
 
Når de i mai 2020 begynte å purre for å få til et saksforberedende møte, fikk de først samme 
forklaring om at rapporten ikke var klar. Deretter var årsaken at dommeren ikke hadde ledig tid til 
et møte før etter rettsferien. Det fremstod imidlertid som at retten aldri faktisk undersøkte 
muligheten for at en annen dommer kunne gjennomføre det første møtet. Dette til tross for flere 
henvendelser fra dem, de fleste ubesvarte, og det faktum at det dreide seg om en prioritert sak. 
Den manglende samarbeidsviljen til retten, inkludert de mange ubesvarte henvendelsene, ga dem 
et inntrykk av at dommeren mente at saken ikke hastet. Dette ga inntrykk av at retten tok 
motpartens side, i strid med Etiske prinsipper punkt 3.  
 
Inntrykket dommeren ga om at saken ikke hastet, ble ytterligere styrket i dommerens brev av 
23. juni 2020. Dommeren skriver her uttrykkelig at saken ikke haster, og begrunner dette med 
klagers sykdom. Dette er en uholdbar begrunnelse, da sykdommen og samvær ikke er uforenelig. 
Det minnes om at dommeren ikke har snakket med eller møtt klager på dette tidspunktet, og er 
da ikke i stand til å vurdere samværsevnen. Dommerens uttrykksmåte i dette brevet viser en 
holdning hos retten som gir grunn til å tvile på dommerens upartiskhet. Det fremstår i det hele 
som at retten er forutinntatt til ugunst for klager, grunnet klagers sykdom, i strid med Etiske 
prinsipper punkt 3.  
 
Øvrig korrespondanse i saken støtter at dommeren ikke har vært tilstrekkelig nøytral i saken. 
Dommeren viste motvilje fra første stund, ved å uttale i begynnelsen at saken ikke var egnet for 
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mekling. Dette til tross for at partene hadde gitt utrykk for enighet om at det skulle være samvær. 
Det vises og til at dommeren har hatt samtale med motpartens prosessfullmektig om sakens 
materielle side, som dommeren ikke har referatført. Dette fremgår av rettens brev av 23. juni 
2020. Han ble ikke orientert om denne samtalen, og fikk i e-post av 18. august 2020 opplyst at 
samtalen ikke ble referatført. I lys av det dommeren skriver i brevet, fremstår det som at 
dommeren tar motpartens side, før dommeren overhodet har møtt partene.  
 
I brev av 6. august 2020 konkluderer dommeren både med at det foreligger en konflikt, og at 
klagers familie er en sterk aktør i denne. Dette uten at dommeren verken har hørt forklaringer 
eller sett bevisførsel. Denne konklusjonen bærer preg av at dommeren uten videre legger 
motpartens historie til grunn. Dette tilsier brudd på de etiske prinsippene punkt 1, 3, 4 og 6.  
 
Det samme tilsier dommerens opptreden i forbindelse med uenigheter mellom partene om 
samværsgjennomføringen, der dommeren tydelig tok motpartens parti. Det er betenkelig at 
dommeren i sitt brev av 12. november 2020 legger premisser til grunn for samværene, som er i 
disfavør av klager, og som aldri har vært anført at av noen av partene. Det er forøvrig spesielt at 
retten ikke tar tak i en problemstilling i en pågående sak, som åpenbart påvirker samværet og 
hvor begge parter har henvendt seg til retten. Dommeren har her gjort det motsatt av å legge 
forholdene til rette for minnelige løsninger og ha en konfliktløsende prosessledelse.  
 
Dommerens prosessledelse i saken har vært kritikkverdig, både ved at en rekke henvendelser ikke 
har blitt besvart eller fulgt opp og ved at deres synspunkter ikke ble hørt i forbindelse med 
oppnevning av sakkyndig. På et tidspunkt måtte de henvende seg til sorenskriver for å få svar i 
saken.  
 
Innklagede – tingrettsdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Deler av klagen fremstår som noe uklar, og de samme forholdene går igjen i flere av punktene i 
klagen. Han reagerer på at klagen er selektiv i argumentasjon og dokumentasjon. Klagen er 
begrunnet med tilpassede sitater trukket ut av sammenhengen de er skrevet i og bakgrunnen for 
uttalelsene. Helt vesentlige forhold som klager må forutsettes å være godt kjent med er utelatt i 
klagen.  
 
Ad saksbehandlingstid 
 
Når det gjelder saksbehandlingstiden, bemerker han at motpartens advokat var prosessfullmektig 
i […]-saken, som gikk for […] lagmannsrett vinteren/våren/sommeren 2019/2020. Dette har ført til 
ekstra utfordringer for beramming av både planmøte og senere det saksforberedende rettsmøte. 
Det lot seg derfor ikke å avholde planmøte, men partene ble tilsendt planbrev den 23. januar 
2020. Klagers helsemessige situasjon gjorde at han fant det nødvendig å oppnevne sakkyndig for 
en full utredning. Etter hans mening var det ikke grunnlag for en annen beslutning, og han 
fastholdt at utredning måtte foreligge før partene møttes i et saksforberedende rettsmøte eller til 
hovedforhandling. Oppnevning og mandat til sakkyndig er datert 17. februar 2020, med frist for 
utredning satt til den 15. mai 2020.  
 
Deretter inntrer det to forhold som har betydning for den videre saksbehandlingen og tidsbruken. 
For det første stengte landet ned den 12. mars 2020, noe som forsinket den sakkyndiges arbeid. 
Som en direkte virkning av dette forelå ikke rapporten før 23. juli 2020. I tillegg til pandemien, ble 
arbeidet også noe forsinket av sykdom hos barnet, noe som medførte at en eller flere 
observasjoner måtte utsettes. For det andre var han fraværende og sykemeldt (helt og delvis) i 
perioden medio februar til medio mai 2020. Dette gjør at han reelt sett ikke var inne i saken før 
mot slutten av mai 2020.  
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I slutten av mai forsøkte han å komme i kontakt med sakkyndig for å avklare status på 
utredningen. Han gjorde gjentatte forsøk både på telefon og på e-post. Den 27. mai 2020 fikk han 
kontakt med sakkyndig og fikk bekreftet at rapporten skulle komme i løpet av kort tid. Den 4. juni 
2020 sendte han derfor en forespørsel til partene om tidspunkt for saksforberedende møte. 
Verken sakkyndig eller motpartens prosessfullmektig hadde mulighet til å møte på de foreslåtte 
tidspunktene.  
 
Klagers prosessfullmektig er flere ganger i kontakt med retten, både han og saksbehandler, og 
etterhvert til sorenskriveren. Det ble gjort et betydelig arbeid fra rettens side for å få berammet 
rettsmøte, uten at dette lykkes. Hans svar til klager belyste på samme måte som tidligere de 
vanskene retten hadde med å få til berammingen. Første saksforberedende møte ble etter dette 
gjennomført den 6. august 2020.  
 
Han har forståelse for klagers utålmodighet med å få til et saksforberedende rettsmøte. Retten 
strakk seg så langt det var mulig etter omstendighetene. For han virker det som at klager ikke ville 
eller var i stand til å akseptere den situasjonen som retten generelt sto i våren 2020, i tillegg til 
vanskelighetene knyttet til sakkyndig og motpartens prosessfullmektig. Han mener videre at det 
forelå saklig grunn for å avvente den sakkyndige rapporten. Det er videre uriktig at retten ikke 
gjorde forsøk på beramming, noe som også er formidlet og gjort kjent med klagers advokat.  
 
Han legger til at han utelukker ikke at klager har gjort henvendelser til han uten at alle har vært 
besvart. Han vet imidlertid ikke hva konkret det siktes til. Samtidig var klager gjort godt kjent med 
rettens situasjon. Nye eller gjentatte henvendelser om det samme temaet ville ikke endret på 
situasjonen eller muligheten til å få til et rettsmøte.  
 
Uttalelsen om at saken ikke «haster spesielt» er skrevet som et svar på henvendelsen til 
sorenskriveren. Uttalelsen må leses i sammenheng med øvrig innhold i brevet, og gjelder særlig 
denne saken sett opp mot andre foreldretvister. Dette står han fortsatt inne for. Forøvrig kan det 
ikke være noe oppsiktsvekkende eller klanderverdig i å uttale at klager har begrenset 
samværskompetanse. På dette tidspunktet var klager stert fysisk påvirket av sin sykdom/skade. 
Han har heller ikke uttalt at klager ikke kan ha samvær eller at sykdommen er uforenelig med 
samvær. Poenget var at retten oppnevnte sakkyndig for nettopp å få dette vurdert.  
 
Ad manglende nøytralitet 
 
Han kan ikke se at beslutningen om å avvente rapporten fra sakkyndig gir uttrykk for manglende 
nøytralitet. Det forhold at dommeren er uenig med en av partene om hvordan saken skal 
behandles er en naturlig følge av at dommeren er satt til å styre saksbehandlingen. En beslutning 
som går mot eller for en av partene kan vanskelig gi utrykk for manglende nøytralitet eller at 
retten har tatt side om sakens hovedspørsmål.  
 
Det er heller ikke riktig at partene hadde gitt uttrykk for enighet om samvær. Han viser til 
motpartens tilsvar og prosesskriv.  
 
Når det gjelder samtalen med motpartens advokat, viser han til at den gjaldt spørsmål om 
partene kunne finne en mulighet for at klager fikk møte barnet før det ble avholdt 
saksforberedende møte. At motpartens prosessfullmektig overfor han kommenterer situasjonen 
slik den så ut fra deres side, kommer som et naturlig svar på henvendelsen. Han hadde en 
tilsvarende samtale med klagers prosessfullmektig.  
 
Når det gjelder brevet av 6. august 2020, kan han vanskelig se at dette berører nøytralitet eller å 
ta parti for den ene eller andre part. Brevet berørte under ingen omstendigheter spørsmålet om 
det skulle eller ikke skulle være samvær. Når det er sagt, var det på dette tidspunktet utvekslet en 
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rekke prosesskrift, gjennomført en sakkyndig utredning og det var gjennomført et rettsmøte. I 
tillegg hadde han sett og hørt partene forhandle. Han hadde da et betydelig informasjonstilfang, 
og er uforstående til at dette i det hele tatt trekkes frem som kontroversielt. At det er snakk om 
en foreldrekonflikt er utvilsomt, i og med at det foreligger en sak for domstolen. Klager er videre 
på grunn av sykdommen helt avhengig av familiens hjelp, og det er dermed et svært godt 
grunnlag for å mene noe om at familien er en «sterk aktør» i saken.  
 
Anførselen om at han ikke har satt seg inn i sakens dokumenter er helt uten grunnlag eller reell 
dokumentasjon.  
 
Når det gjelder brevet av 12. november 2020 er det fullt mulig han kunne ha formulert seg mer 
elegant. Hensikten skulle nå uansett komme godt fram: at partene ikke skulle bruke tid og energi 
på en konflikt om foto under samværene, men heller fokusere på å gjennomføre samværene på 
en god måte.  
 
Ettersom klager ikke hadde tillit til hans håndtering av saken, var det ingen grunn for han til å 
insistere på å følge saken videre. Han ba derfor om at saken ble overført til en annen dommer. 
Dette er noe som regelmessig skjer i foreldretvister.  
 
Domstolleder – sorenskriver D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har ingen merknader til dommerens redegjørelse for saken.  
 
Det forelå ikke særskilte forhold i domstolen som begrunner saksbehandlingstiden, utover de 
utfordringene som pandemien gir. Saksbehandlingstiden i de enkelte sakene varierer ut fra 
kompleksiteten i sakene.  
 
Dommeren hadde selv et krevende år, og var helt og delvis sykemeldt i perioden 10. februar til 31. 
mai 2020. I perioden dommeren var sykemeldt, var det jevnlig dialog mellom dommeren og 
ledelsen i tingretten for å ta stilling til hvilke saker som skulle overføres til andre dommere. Denne 
aktuelle saken ble overlatt til en annen dommer for oppfølgning. Denne dommeren har den 
11. mars 2020 notert i notatfeltet at det på grunn av sakkyndiges frist ikke var nødvendig å foreta 
noe i saken på det tidspunktet.  
 
Han ble oppmerksom på saken ved henvendelsen fra klagers prosessfullmektig den 22. juni 2020. 
Etter dette var det kontakt mellom han og dommeren både per e-post og telefon. Det ble avtalt at 
dommeren selv skulle følge opp saken.  
 
Av øvrige forhold av betydning for saken nevnes at dommeren tidligere har vært leder av 
fylkesnemnda for barnevern i tre år. Dommeren har også annen relevant erfaring som gjør han 
godt egnet til å behandle denne type saker. Han har hatt, og har, full tillit til at dommeren 
behandler saken på en god måte.  
 
Prosessfullmektig – senioradvokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klagen er i all hovedsak begrunnet med samme anførslene som ble fremsatt i 
inhabilitetsinnsigelsen som ble fremmet i saken.  
 
Hun merker seg at klagen er unyansert fremsatt, og at relevant informasjon i saken er utfyllende 
og korrekt korrigert av dommeren. Hun slutter seg til de forhold som er belyst i dommerens 
tilsvar.  
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Verken hun eller hennes klient er enig i de anklager som er rettet mot dommeren. Dette er en 
svært spesiell sak. Slik hun oppfatter det har dommerens ledelse bidratt til at hensynet til barnets 
beste har vært ivaretatt i et hver ledd av prosessen, noe hennes klient har oppfattet som 
tillitsvekkende og betryggende.  
 
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 oppfatter klagen slik at den gjelder 1) at dommeren ikke var nøytral, 2) at 
saksbehandlingstiden fra stevning ble inngitt frem til det ble avholdt saksforberedende møte var 
for lang, og 3) at dommeren ikke forberedte seg/satte seg inn i sakens dokumenter. Dette er 
forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere. 
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Som begrunnelse for klagen over manglende nøytralitet, er det vist til flere brev/avgjørelser og 
telefonsamtaler som fant sted forut for klagefristen. Klagen bygger i denne sammenheng på at 
dommerens påståtte kritikkverdige adferd må vurderes samlet i den perioden han var 
saksforberedende dommer. Etter Tilsynsutvalgets vurdering er det en slik indre og direkte 
sammenheng mellom de påberopte hendelser, og anførselen om manglende nøytralitet, at det er 
naturlig å se forholdet som et sammenhengende forhold. Klagen anses derfor som rettidig 
fremsatt.  
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for Tilsynsutvalgets vurdering av dommeratferd. 
 
Tilsynsutvalget viser bl.a. til Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt:  
 

God dommerskikk har å gjøre med hvordan en dommer utfører sine oppgaver. God dommerskikk 
er knyttet til en rekke forhold. For det første vil dommerens opptreden i retten være gjenstand for 
vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, opptreden overfor parter, vitner og 
andre aktører være av betydning. Videre vil spørsmål om brudd på god dommerskikk kunne 
komme inn i forbindelse med vurdering av hvordan saksbehandlingen utføres, herunder om 
dommeren opptrer sendrektig, er dårlig forberedt til møter og mangler organisering av 
forberedelsen til rettsmøter osv.   

 
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.  
 
Manglende nøytralitet:  
 
Det følger av Etiske prinsipper for dommeradferd punkt 3 bl.a.: 

 
En dommer skal være og fremtre som upartisk og opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles 
spørsmål ved dommerens nøytralitet. En dommer må ikke gi uttrykk for forhåndsstandpunkt i 
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saker han eller hun har under behandling eller som det er nærliggende at dommeren kan få til 
behandling. En dommer skal utøve dommergjerningen uten forutinntatte holdninger.  

 
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.  
 
Tilsynsutvalget bemerker at uenighet om dommerens avgjørelse om at det skulle oppnevnes 
sakkyndig før det ble avholdt saksforberedende møte, ikke i seg selv gir grunn til å trekke 
dommerens nøytralitet i den videre saksforberedelse i tvil. Utvalget kan heller ikke se at det i 
dommerens brev i forkant av oppnevningen, bl.a. brev hhv. 21. januar 2020, og 5. februar 2020, er 
konkrete uttalelser som ga grunn til å reise tvil om hans nøytralitet i den videre saksforberedelse. 
At dommeren fant det nødvendig å opplyse saken gjennom en sakkyndig vurdering før 
saksforberedende rettsmøte, tilsier heller ikke at han obstruerte en minnelig løsning. Utvalget 
viser for øvrig til at det ikke har myndighet til å ta stilling til begrunnelsen i rettsavgjørelser som 
kan ankes, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. En beslutning om oppnevning av sakkyndig er en 
slik avgjørelse.  
 
Klager har videre vist til at dommeren hadde telefonsamtaler med motpartens advokat (advokat 
E) som ikke var loggført, jf. opplysninger i dommerens brev 23. juni 2020. Tilsynsutvalget 
bemerker at dommere bør vise varsomhet når de har separat kontakt med den ene parten, eller 
dennes prosessfullmektig. Generelt er det en fordel at innholdet i samtaler nedtegnes, og så langt 
som mulig også deles med den annen part, eller dennes prosessfullmektig. Det er imidlertid ikke 
noe krav om slik nedtegning, og informasjon om samtalen kan meddeles motpart på annen måte 
enn gjennom oversendelse av et referat. Dommeren har i sitt tilsvar kommentert samtalene slik: 
 

«Når det gjelder samtalen med mors advokat, viser jeg til at den gjaldt spørsmål om partene kunne 
finne en mulighet for at far fikk møte barnet før det ble avholdt saksforberedende rettsmøte. At E 
overfor undertegnede kommenterer situasjonen slik den så ut fra deres side, kommer som et 
naturlig svar på henvendelsen. Jeg hadde tilsvarende telefonsamtale med A.» 

 
Tilsynsutvalget kan ikke se at det er opplysninger i saken som gir grunn til å trekke dommerens 
forklaring om hendelsesforløpet i tvil. Det vises til at dommerens fremstilling ikke er imøtegått av 
klagers advokat. Motpartens advokat har gitt sin tilslutning til dommerens fremstilling. I brevet 
23. juni 2020 informeres klagers advokat om samtalen og hva som ble sagt av motpartens 
advokat. Det ble således praktisert åpenhet om samtalen og dens innhold. Utvalget finner derfor 
samlet sett at dommerens samtaler med motpartens advokat ikke var egnet til å trekke i tvil hans 
nøytralitet i den videre saksforberedelsen.  
 
Klager har videre vist til dommerens «opptreden» i forbindelse med partenes uenigheter om 
samværsgjennomføringen. Nærmere bestemt vises det til at dommeren tok motpartens «parti» i 
spørsmålet om klagers fotografering under samvær. Det er her vist til dommerens brev 12. 
november 2020. I brevet viser dommeren til at det ligger utenfor rettens oppgave å regulere hva 
som skal skje under samværene. Samtidig «henstilles» det til at fokuset under samvær ikke bør 
være fotografering. Etter Tilsynsutvalgets syn må dommerens uttalelse ses i sammenheng med 
konfliktnivået mellom partene, og at spørsmålet om fotografering under samvær var brakt inn for 
retten. Når dommerens brev ses i sammenheng med dette, kan utvalget ikke se at en slik 
«henstilling» til partenes samværsgjennomføring, er egnet til å trekke i tvil dommerens 
nøytralitet. Dette må gjelde selv om henstillingen rettet seg mot den ene parten.  
 
Videre har klager vist til uttalelser i dommerens «brev» 6. august 2020. Tilsynsutvalget bemerker 
at dette «brevet» er en kjennelse om samvær med beskyttet tilsyn. Kjennelsen er avsagt etter 
avholdt saksforberedende møte. I kjennelsen fremgår det bl.a. «Det er på det rene at fars familie 
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er en sterk aktør i foreldrekonflikten». Uttalelsen inngår som en del av den samlede 
begrunnelsen, og den fremstår etter utvalgets syn ikke som unødvendig infamerende eller 
krenkende for klager. Utvalget kan heller ikke se at uttalelsen ga grunn til å trekke dommerens 
nøytralitet i tvil i den videre saksforberedelse. For øvrig har ikke utvalget myndighet til å ta stilling 
til begrunnelsen i rettsavgjørelser som kan ankes, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd.   
 
Endelig har klager vist til dommerens uttalelser i brev 23. juni 2020. I brevet heter det bl.a. 
 

«Når det er sagt, er retten foreløpig av den formening at denne saken ikke haster spesielt. Far har 
en alvorlig sykdom, og som i dag gjør at han i hovedsak må ha hjelp til alle livets gjøren og laden. 
Dette medfører i seg selv at han har begrenset samværskompetanse. Sist jeg snakket med 
sakkyndig F, uttrykte hun også mistanke om at far kunne hatt fått skader som i tillegg påvirker hans 
kognitive fungering. Som kjent vil også dette kunne ha betydning for evnen til samvær. Dette 
sammen med at det er tale om samvær med et lite barn, per i dag ikke fylt to år, gjør at denne 
saken som utgangspunkt haster mindre enn andre foreldretvister.» 

 
Tilsynsutvalget bemerker at dommerens vurdering av tidsperspektivet, «ikke haster spesielt», 
fremstår som en relativ vurdering, jf. sammenligningen med andre foreldretvister. Denne 
vurderingen bygger på det konkrete saksforhold, og utvalget finner ikke at denne uttalelsen gir 
grunn til å trekke dommerens nøytralitet i tvil.  
 
Uttalelsen om at klager har «begrenset samværskompetanse» har derimot, isolert sett, et 
konkluderende preg. En slik uttalelse er etter Tilsynsutvalgets syn uheldig, og kan etter 
omstendighetene også være egnet til å trekke dommerens nøytralitet i tvil.  
 
Det må imidlertid foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at Tilsynsutvalget skal 
reagere med kritikk. Utvalget har kommet til at uttalelsen isolert sett ikke overstiger denne 
terskelen. Det er i vurderingen lagt vekt på at dommerens uttalelse, lest i sammenheng, ikke 
naturlig kan forstås slik at dommeren har tatt standpunkt til samværsomfanget. Derimot fremstår 
den som «uttrykk» for at klagers helsetilstand har betydning for vurderingen av 
samværsspørsmålet. Relevansen av en slik vurdering ble underbygget både av behovet for 
sakkyndig utredning, samt opplysningene om klagers helsetilstand i stevningen (fremsatt av klager 
selv).  
 
Saksbehandlingstid: 
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at for at saksbehandlingstidens lengde skal gi 
grunnlag for disiplinærreaksjon, må det være en betydelig overskridelse av den 
saksbehandlingstid/fremdrift som normalt kan forventes uten at det er rimelig grunn til det. I 
tillegg må dommeren kunne klandres for den lange tidsbruken. 
 
Tilsynsutvalget har forståelse for at klager opplevde saksbehandlingstiden fra stevning til 
saksforberedende rettsmøte som lang. Foreldretvistsaker skal prioriteres. I denne saken gikk det 
ca. 8 måneder fra stevningen kom inn til retten til det ble avholdt rettsforberedende møte. 
Tidsbruken skyldes ikke klager. Etter utvalgets syn utgjør en slik tidsbruk objektivt sett en 
betydelig overskridelse av forventet saksbehandlingstid i en foreldretvistsak. 
 
Tilsynsutvalget finner imidlertid ikke at dommeren kan bebreides for denne tidsbruken. Når det 
gjelder uttalelsen i dommerens brev 23. juni 2020 om at «saken ikke haster spesielt», må dette 
som tidligere nevnt anses som en relativ vurdering av saken, slik den da var opplyst, holdt opp 
mot andre foreldretvist-saker. For øvrig gis klager i brevet en begrunnelse for hvorfor det tok 
lengre tid enn forventet å beramme forberedende rettsmøte, nærmere bestemt fordi den 
sakkyndige, som følge av covid-19-pandemien, ble forsinket med sin sakkyndige vurdering. Dette 
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kan dommeren ikke bebreides for. Utvalget viser også til opplysningene om at dommeren var 
sykmeldt i perioden 10. februar 2020 til 31. mai 2020, samt opplysningene om 
bemanningssituasjonen i domstolen.   
 
Klager har også vist til at dommeren ikke besvarte «flere henvendelser», jf. e-post til domstolleder 
22. juni 2020. Dommeren har forklart at det kan ha vært henvendelser som ikke er besvart, men 
at han mener klager har fått svar på sine etterspurte spørsmål. Klager har ikke presisert hvilke 
henvendelser som ikke er besvart. Tilsynsutvalget finner derfor ikke grunn til å undergi denne 
delen av klagen noen ytterligere vurdering.  
 
Manglende forberedelse: 
 
Klager har også anført at dommeren var dårlig forberedt/ikke hadde satt seg inn i sakens 
dokumenter. Denne delen av klagen er ikke konkret underbygget, og fremstår som klart 
ubegrunnet.  
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer C. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer C. 
 
 

 


