
 
 
 
 

 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2014 truffet vedtak i 
 
Sak nr.: 14-057 (arkivnr.: 14/243-12) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på lagdommer B ved X lagmannsrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Bjørn Eirik Hansen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Randi Grøndalen har fratrådt som inhabil i saken, og Bjørn 
Eirik Hansen, deltok i hennes sted. 
 

  
Offentlighet: I medhold av offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 

første ledd nr. 1, er klagers navn unntatt fra offentlighet. For 
øvrig er vedtaket offentlig, jf. offentleglova § 3. 
 

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

som kan overprøves etter reglene i 
rettspleielovgivningen for øvrig. 
 

 2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor lagdommer B. 
 

   
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

Telefaks 
73 56 70 01 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 
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Innledning: 
 
Ved e-post av 27. mai 2014 har A inngitt klage på lagdommer B ved X lagmannsrett. A har 
kommet med ytterligere bemerkninger i e-poster av 29. mai og 12. juni 2014. Hennes e-
poster ble først stilet til Domstoladministrasjonen, og saken ble etter avtale med A overført 
til Tilsynsutvalget for dommere den 26. juni 2014. Klagen er forelagt lagdommer B som 
ved brev datert 5. august 2014 har avgitt uttalelse. Det antas at datoen er feilskrift for 5. 
september 2014, da uttalelsen ble mottatt av utvalget per e-post den 8. september 2014. 
Klagen er supplert ved brev av 26. oktober 2014, e-post 7. november 2014 og  
10. november 2014. 
 
Førstelagmann ved X lagmannsrett er orientert om klagen. 
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klager var selvprosederende i en førsteinstanssak om overprøving av Trygderettens 
kjennelse, hvor innklagede var forberedende dommer og rettens leder. Hovedforhandling 
ble holdt 19. februar 2014, og dom ble avsagt tre måneder senere.   
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Lagdommer B mangler gyldig embetsed i X lagmannsrett. Hans dommerforsikring er 
signert, men for sent og den mangler stempel.  
 
Lagdommer B holdt henne for narr tre ganger. Første gang når han lovet domsavsigelse 
innen én måned etter hovedforhandling. Etter første purring unnlot han å gi nytt tidspunkt 
for domsavsigelse. Etter annen purring lovet han domsavsigelse i uke 16. På fredags kveld 
i uke 16 sendte han e-post om at dommen ble utsatt til uke 17 fordi en av dommerne skulle 
reise bort i forbindelse med 17. mai-feiring.  
 
Dommerens adferd er svært uheldig for folks tillit til X lagmannsrett. At domsavsigelsen 
ble trenert i tre måneder, har vært en sykdomsforverrende belastning for henne.  
 
Lagdommer B er uskikket til å lede saker i lagmannsretten når han har så dårlig og 
mangelfull oversikt over rettens mange gjøremål. 
 
Det er begått flere saksbehandlingsfeil, bl.a. er ikke hensynet til kontradiksjon forsvarlig 
ivaretatt, og i dommen er forklaringen til sentrale vitner ikke inkludert. I mailutveksling 
tilkjennegir lagdommer B også at han har arbeidet med dommen underveis. Det vil si at 
han har hatt mulighet til å ha kontakt med involverte aktører etter hovedforhandlingen. 
 
Bs sterke og alvorlige påstander om henne i uttalelse til klagesaken er udokumenterte. Hun 
kjenner seg ikke igjen i karakteristikkene.  
 
Innklagede – lagdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Ved hjelp av statens prosessfullmektig ble det utarbeidet et omfattende dokumentutdrag, 
hvor det ble gitt aksept for alt A ønsket medtatt. Totalt var det 340 sider med dokumenter. 
Etter begjæring fra A ble hun og statens prosessfullmektig enige om at samtlige 
dokumenter i utdraget kunne brukes av lagmannsretten i dennes vurderinger.  
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Etter hovedforhandlingen ble det avholdt domskonferanse hvor det ble oppnådd enighet 
om rettens vurderinger og det resultat som skulle legges til grunn. Som ofte er vanlig i 
slike saker ble det forutsatt at rettens leder ved utarbeidelse av domsutkastet også skulle 
gjennomgå samtlige dokumenter i detalj for å se om noe var oversett. Dette ble noe 
tidkrevende i denne saken. 
  
Rettens leder ble satt til å lede en omfattende lagrettesak etter hovedforhandlingen i As 
sak. Dette innebar at rettens intensjon om avsigelse av dom innen én måned i As sak, 
sprakk. A ble underrettet per e-post den 24. mars om at dommen ville bli en del forsinket.  
 
Hele lagmannsretten dro på fagtur til utlandet den 10. april og var fraværene til påske. Han 
var tilbake på jobb den 5. mai, etter påskeferie og en privat reise til Østlandet.    
 
As e-post av 17. april, hvor hun purret på dommen, ble først lest godt etter påske som følge 
av feriefravær. Domsutkastet ble fullført før hun fikk svar den 9. mai. Som følge av at en 
av dommerne var bortreist i forbindelse med feiring av 17. mai, oppsto enda en liten 
utsettelse.  
 
Det beklages selvfølgelig at det tok tre måneder før A fikk dom. Det bemerkes at det i X 
ikke rutinemessig avsettes tid til domsskriving.  
 
Saken til A ble fulgt opp samvittighetsfullt i alle faser, også i utarbeidelsen av dommen, 
selv om domsavsigelsen tok lenger tid enn beregnet.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget for dommere 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. Utvalget har ikke funnet 
grunn til å pålegge noen av partene å forklare seg for utvalget, eller å utsette behandlingen 
av saken som følge av de forhold klager har tatt opp i e-postene av hhv. 7. og 10. 
november 2014. 
 
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 det var mangelfull kontradiksjon i saken. Klager har også gitt 
opplysninger om et vitnes tilknytning til "skadevolder" i hennes sak, og hun har gitt 
uttrykk for at hun savner at dommen inkluderer mer av det som fremkom i vitnets 
forklaring. Dette er forhold som kan gjøres gjeldende som ankegrunn og behandles etter 
reglene i rettspleielovgivningen. Det faller da utenfor utvalgets kompetanse å vurdere 
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spørsmålene, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. Klagen avvises derfor i den utstrekning 
den gjelder misnøye med kontradiksjonen i saken og innholdet i dommen. 
 
Klager har også anført at dommeren mangler gyldig embetsed. Spørsmålet om retten var 
lovlig sammensatt, er et forhold som kan gjøres gjeldende som ankegrunn og behandles 
etter reglene i rettspleielovgivningen. Det faller da utenfor utvalgets kompetanse å vurdere 
spørsmålet, og klagen blir følgelig også å avvise på dette punkt, jf. domstolloven § 236 
fjerde ledd.  
 
Klagen gjelder videre rettens saksbehandlingstid ved domsavsigelsen. Hovedforhandling 
ble gjennomført den 19. februar 2014, og dom ble avsagt 19. mai 2014. 
 
Dette er et forhold som utvalget kan vurdere. Utvalget viser til Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) 
side 199 hvor det blant annet fremgår at spørsmålet om brudd på god dommerskikk kan 
komme inn i forbindelse med vurderingen av hvordan saksbehandlingen utføres, herunder 
om dommeren opptrer sendrektig. Det fremgår videre av de Etiske prinsipper for 
dommeratferd punkt 10 at:  
 

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. 

 
Etter tvisteloven § 11-6 første ledd skal retten legge en plan for behandlingen av saken, og 
følge den opp slik at saken effektivt og forsvarlig kan bringes til avslutning. Lang 
saksbehandlingstid frem til domsavsigelsen kan etter omstendighetene utgjøre en 
saksbehandlingsfeil som kan benyttes som ankegrunn etter rettspleielovgivningen. I 
samsvar med tidligere avgjørelser, legger imidlertid utvalget legger til grunn at reglene i 
tvisteloven § 11-6 ikke er til hinder for at utvalget kan vurdere sen saksbehandling i 
relasjon til normene for god dommerskikk. Det er altså tale om to regelverk som gjelder 
ved siden av hverandre.  
 
Utvalget går etter dette over til å vurdere om saksbehandlingstiden i den aktuelle saken var 
i strid med normene for god dommerskikk.  
 
Det er en viktig rettesnor for utvalget om det er påvist forhold ved dommerens adferd som 
er egnet til å svekke tilliten til domstolene og dommerne, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) 
side 174.  
 
Lovens frist for å avsi dom i sivile saker er som utgangspunkt fire uker etter avsluttet 
hovedforhandling, jf. tvisteloven § 19-4 femte ledd. Det følger likevel av samme 
bestemmelse at domsavsigelsen kan skje senere: 
 

Når saken er så arbeidskrevende at det ikke er mulig å overholde fristen….  
 
Den tid det tok fra avsluttet hovedforhandling og til dom ble avsagt, er etter utvalgets syn 
objektivt sett for lang. Dommeren har også beklaget at det tok så lang tid å avsi dom i 
saken.  
 
Utvalget vil påpeke at når det er skapt en klar forventning hos partene om når dommen vil 
bli avsagt, er det viktig at dommeren også tilstreber å overholde dette tidspunktet. For 
partene vil det utvilsomt være belastende å vente på dommen over lang tid. Når det oppstår 
vesentlige avvik i forhold til det som tidligere er opplyst, bør dommeren på en klar måte gi 
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partene informasjon om dette. Så langt det er mulig bør partene også opplyses om nytt 
forventet tidspunkt for domsavsigelsen.  
 
Klager fikk ved hovedforhandlingens slutt opplyst at dom skulle foreligge i løpet av én 
måned. Til tross for dette måtte klageren purre på dommeren før han første gang 
redegjorde for situasjonen i e-post 24. mars 2014. Dommeren opplyste i e-posten at 
domsavsigelsen ville bli forsinket, og at han ville holde klageren underrettet. Klageren 
måtte likevel på nytt sende purring i e-post 17. april 2014 før dommeren i e-post 9. mai 
2014 ga informasjon om når dommen kunne forventes avsagt. Utvalget legger til grunn at 
det hadde vært mulig å gi klageren slik informasjon selv om dommeren var fraværende i 
perioden 10. april til 5. mai 2014. Etter utvalgets syn er dommerens mangelfulle 
informasjon til klageren i denne saken samlet sett svært uheldig. 
 
Det må imidlertid foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal 
reagere med kritikk. Utvalget har kommet til at dommerens handlemåte i denne saken ikke 
overstiger denne terskelen. Det er lagt vekt på at det ikke er sannsynliggjort at den lange 
saksbehandlingstiden skyldes sendrektighet hos dommeren. Ved vurderingen av om 
terskelen for god dommerskikk er overskredet, må det tas høyde for at både dommerens 
totale arbeidssituasjon og andre forhold som f.eks. ferieavvikling og annet fravær hos 
rettens medlemmer, kan resultere i at saksbehandlingstiden blir lengre enn ønskelig. 
Utvalget har videre vektlagt at dommeren har besvart klagerens henvendelser, og informert 
henne om årsakene til forsinkelsene.  
 
Klager har videre reagert på at dommeren i tilsvaret til utvalget har kommet med uttalelser 
som hun opplever som belastende. Dette gjelder bl.a. dommerens utsagn om at han "så" at 
klager "hadde havnet på kant med mange aktører", at han selv skal ha blitt karakterisert i 
"friske ordelag" i e-poster fra klager, og at klager "hadde representert en meget følbar, 
arbeidsmessig belastning" for ham under saksforberedelsen.  
 
En dommers opptreden i et rettsmøte vil kunne gjøres til gjenstand for disiplinærvedtak. 
Utvalget legger til grunn at det samme vil gjelde dersom dommeren opptrer på 
kritikkverdig måte under klagebehandlingen. 
 
I den foreliggende sak finner ikke utvalget at dommerens uttalelser overstiger terskelen for 
det som klager må akseptere.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
lagdommer B. 
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan overprøves etter reglene i 

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

lagdommer B.   


