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

Sak nr: 21-032 (arkivnr: 21/781) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på jordskiftedommer B ved X jordskifterett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Arnulf O. Prestbakmo 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: Jordskiftedommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med 

god dommerskikk. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 29. mars 2021 har A klaget på jordskiftedommer B ved X  jordskifterett (tidligere Y 
jordskifterett). Klagen gjelder sen saksbehandling. Klagen er forelagt jordskiftedommer B, som 
ved brev av 19. april 2021 har avgitt uttalelse. Jordskifterettsleder C ved X  jordskifterett er 
orientert om klagen og har den 21. april 2021 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en begjæring om skjønn som ble tatt ut for jordskifteretten 19. juli 2019. 
Skjønnsforhandlingene ble avholdt 11. november 2020, og saken ble avgjort 15. april 2021. Klager 
er en av partene i saken og innklaget jordskiftedommer er dommer på saken.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klager har vist til en tidslinje i saken og at forhandlingene med befaring ble avholdt 11. november 
2020. Klagen er sendt inn mens saken fortsatt er til behandling, da de opplever at de ikke kommer 
videre i henvendelser til Y jordskifterett. De opplever at saken har hatt urimelig 
saksbehandlingstid, spesielt sett i lys av at det er en sak med få involverte parter og eiendommer. 
I tillegg opplever de at jordskiftedommer har gitt motstridende tilbakemeldinger for hvorfor 
saksgang har tatt lang tid i ettertid av selve rettssaken. De mener det er kritikkverdig at det stadig 
oppgis datoer, kort frem i tid for ferdigstillelse, når disse aldri etterleves.  
 
Innklagede – jordskiftedommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det faktiske forløp fremstår som riktig beskrevet i klagen. Arbeidet med saken har tatt for lang tid. 
Dette skyldes i hovedsak arbeidsbelastningen ved jordskifteretten, med omfattende saksmengde i 
produksjon og under administrasjon. Da koronaepidemien ankom Norge i mars 2020 ble alle 
rettsmøter som ikke kunne gjennomføres av smittevernhensyn fram til sommeren 2020, utsatt til 
høsten 2020. Disse rettsmøtene ble berammet i tillegg til rettsmøter som allerede var berammet 
for høsten 2020. Dette har ført til at arbeidsbelastningen med å skrive avgjørelser har økt i 
perioden høst 2020 og vinter 2021. Samtidig har arbeidsmengden med administrasjon av 
foreliggende saksmengde vært stabil. Dessverre har dette ført til at avgjørelsen i denne saken har 
tatt lenger tid enn forventet. Kommunikasjonen til partene har vært preget av intensjon om å få 
ferdigstilt avgjørelsen, samtidig med ytterligere administrasjon av saker og skriving av avgjørelser i 
andre saker, samt noe sykefravær. Han beklager at kommunikasjonen har vært mangelfull.  
 
Domstolleder – jordskifterettsleder C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han opplyser at ressurssituasjonen ved XX jordskifterett har vært krevende over lang tid. Et 
økende antall nye krav samt den utfordrende situasjonen med manglende dommerressurser, har 
ført til et stort antall foreliggende saker for den enkelte dommer. Situasjonen i dag er at 
saksbehandlingstiden generelt er for lang for saker som er krevd for domstolen. Arbeidsbyrden er 
generelt stor for deres ansatte og domstolleder kan stadfeste at det er gjeldende også for 
innklaget dommer. Innklaget dommer kan ikke lastes for at det ved domstolen i enkelte tilfelle er 
saker som kan ha for lang saksbehandlingstid.  
 
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. 
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Klager har anført at tiden fra hovedforhandlingen ble avholdt 11. november 2020 og frem til 
klagen ble fremsatt 29. mars 2021 er for lang. Tilsynsutvalget har fått opplyst av avgjørelsen ble 
avsagt 15. april 2021. Dette er et forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. Tilsynsutvalget viser bl.a. til Ot.prp. nr. 
44 (2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt om god dommerskikk:  
 

”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. ”  
 

Tilsynsutvalget viser videre til Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 10 hvor det fremgår:  
 

«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.»  
 

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.  
 
Disiplinærreaksjon som følge av sen saksbehandling kan gis dersom det blir påvist betydelig 
overskridelse av saksbehandlingstiden og det ikke er rimelig grunn for overskridelsen. Det kreves i 
tillegg at dommeren kan klandres for forsinket saksbehandling.  
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at forsinkelser på tre-fire måneder i forhold til 
avsigelse av dommer kan medføre disiplinærtiltak, dersom dommeren kan lastes for forsinkelsen. 
Ved vurderingen av om forholdet er kritikkverdig har utvalget blant annet lagt vekt på om det er 
gode grunner til at forsinkelsen har oppstått og om dommeren har informert partene om at 
dommen er forsinket. 
 
Klager har anført at det foreligger brudd på de plikter som følger av dommerstillingen, ved at 
domstolsbehandlingen av hans skjønnssak har tatt altfor lang tid.  
 
Saksbehandlingstiden i denne saken er på nesten 2 år fra kravet ble fremsatt. Både 
jordskiftedommeren og jordskifterettslederen har gitt utrykk for at saksbehandlingstiden er for 
lang, men viser til ressurssituasjonen ved domstolen. Tilsynsutvalget merker seg at både 
jordskiftedommeren og jordskifterettslederen angir arbeidsbyrden som årsak, uten at det 
forklares hvordan det har spilt inn i nettopp denne skjønnssaken og de prioriteringer som er gjort.   
 
Tilsynsutvalget er enig med klager i at totaltiden fra saksanlegget har vært noe lang, men 
Tilsynsutvalget mener at domstolen ikke kan klandres for ressurssituasjonen.  
 
Derimot har tiden fra skjønnsforhandlingene var avsluttet 11. november 2020 og til avgjørelsen 
skulle foreligge, vært noe dommeren selv kunne rå over. I perioden etter forhandlingene har 
jordskiftedommeren gjentagende ganger gitt partene løfter om ferdigstillelse. Allerede 13. januar 
2021 gav dommeren uttrykk for at avgjørelsen skulle foreligge innen en uke. Samme løfte ble gitt 
26. januar 2021. På ny ble jordskiftedommeren kontaktet og 15. februar 2021 ble partene 
forespeilet at det eneste som gjenstod var signeringen. Deretter meddelte jordskiftedommer B 
partene den 10. mars 2021 at det hadde oppstått tvil om avgjørelsen, men at avgjørelse skal 
foreligge i løpet av kommende uke. Da klagen for Tilsynsutvalget ble fremsatt 29. mars 2021 var 
fortsatt ikke saken avgjort.  



 4 

 
Gjennomgangen viser at jordskiftedommeren gjentatte ganger har gitt partene løfter om 
ferdigstillelse, men hvor så ikke har skjedd. Det er svært uheldig at partene ikke kunne innrette 
seg i tillit til dommerens utsagn om forespeilet ferdigstillelse av saken.  
 
Tilsynsutvalget anser ikke bare tidsbruken etter skjønnsforhandlingene 11. november 2020, men 
spesielt de gjentagende løftebruddene overfor partene, som brudd på punkt 10 i det 
dommeretiske prinsipp om effektivitet.  
 
Etter dette finner utvalget at det er grunnlag for å reagere med disiplinærreaksjon i form av kritikk 
overfor jordskiftedommer B, jf. domstolloven § 236 andre ledd. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Jordskiftedommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 


