
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-025 (arkivnr: 15/447) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på lagdommer B, lagdommer C og kst. lagdommer D 

ved X lagmannsrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 

 
  
Vedtak: 1.  Lagdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god 

dommerskikk. 
 

 2.  Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor lagdommer C eller konstituert 
lagdommer D. 

 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Sluppen 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 
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Innledning: 
 
Ved brev av 17. mars 2015 har A inngitt klage på lagdommer B, lagdommer C og kst. lagdommer D 
ved X lagmannsrett. Klagen gjelder sen saksbehandling, samt uforsvarlig rask saksbehandling etter 
bytte av saksforberedende dommer.  
 
Ved brev av 20. mars 2015 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet A om at klagen vurderes avvist, 
idet den synes for sent fremsatt. A har ved brev av 24. mars avgitt supplerende bemerkninger til 
klagen.  
 
Klagen er forelagt de innklagede dommerne som ved brev av hhv. 29. mai, 2. og 4. juni har avgitt 
sine uttalelser. Førstelagmann E har den 8. juni 2015 avgitt uttalelse.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder lagmannsrettens behandling av begjæring fra A om gjenåpning av Y lagmannsretts 
dom i arbeidsrettssak. Den totale saksbehandlingstiden var ca. 19 måneder, fra saken ble 
registrert inn den 4. februar 2013 til den ble avsluttet ved kjennelse den 5. september 2014. 
Lagdommer B var saksforberedende dommer, før saken i august 2014 ble omfordelt til 
lagdommer C.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Sakens første dokument ble innlevert den 13. januar 2013 og motpartens siste dokument ble 
innlevert den 16. mai 2013.  
 
Retten ble i november 2013 forspurt om forventet saksbehandlingstid. Lagdommer B ga rask 
tilbakemelding om at saken var forventet å bli ferdig før jul. Det kom ingen avgjørelse før jul og på 
vårparten ble lagmannsretten tilskrevet på nytt, uten at hun mottok svar. Hennes advokat tok 
telefonisk kontakt med lagdommer B, som da forsikret at saken ville bli avsluttet raskt.  
 
I august 2014 tok førstelagmann E kontakt med hennes advokat, og beklaget at det ikke forelå 
noen avgjørelse og informerte om at saken var omfordelt. Ny dommer avgjorde saken i løpet av 2 
uker. Det er et mysterium hvordan ny dommer klarte å komme gjennom alle dokumentene på så 
kort tid.  
 
Det er kritikkverdig at saken har tatt så lang tid, og at siste dommer bare brukte et par uker på å 
vurdere den. 
 
Slik kjennelsen er skrevet ser det ut til at dommerens primære ønske har vært å få saken ut av 
ventelisten raskest mulig. Det er valgt argumenter som støtter avvisning av gjenopptakelse. 
 
Dommernes datakunnskaper er mangelfulle og det stilles spørsmål ved om dommerne er faglig 
oppdaterte. 
 
Innklagede – lagdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han beklager at det tok for lang tid fra saken var klar for avgjørelse til kjennelse forelå.  
 
Han var saksforberedende dommer fra den ble registrert inn 4. februar 2013 til etter 
sommerferien 2014. Da ble det forberedende ansvaret overført til lagdommer C.  
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Siste prosesskriv er innregistrert den 23. mai 2013 og saken var da klar for avgjørelse.  
 
Ved domstolen settes det ikke av tid til behandling av skriftlige saker, men det forutsettes at det 
tas av ledig tid innimellom. Dette fungerer stort sett bra, men i saker av større omfang – som 
denne saken – kan det oppstå problemer med å få tilstrekkelig sammenhengende tid for å sette 
seg inn i saken og skrive utkast til avgjørelse. 
 
På et eller annet tidspunkt høsten 2013 burde domstolens ledelse blitt varslet om at det ikke var 
tid til tilstrekkelig fremdrift i saken. Førstelagmannen tok ved et par anledninger våren 2014 opp 
at saksbehandlingstiden var for lang. Ved begge anledninger ble han forsikret om at saken snart 
skulle være ferdig behandlet. 
 
I perioden etter at lagdommer C tok over saksforberedelsen ble hun i all hovedsak skjermet fra 
andre arbeidsoppgaver fordi at saken skulle prioriteres. Når hun overtok saken forelå det et notat 
og deler av et utkast til kjennelse. 
 
Det er grunnlag for å kritisere lagmannsretten, ved ham selv, for lang saksbehandlingstid. Det er 
ikke grunnlag for å kritisere domstolen for å ha arbeidet uforsvarlig raskt med saken i de siste 
ukene før avgjørelsen forelå.  
 
Innklagede – lagdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saken ble omfordelt til ny saksforberedende dommer omtrent to uker før kjennelse ble avsagt. 
Saken skulle prioriteres, og det ble ryddet plass slik at det kunne arbeides konsentrert med saken. 
Det ble også arbeidet med saken utenfor ordinær kontortid. 
 
Saken ble undergitt grundig og forsvarlig behandling. As anførsler ble forstått og drøftet innenfor 
rammen for saken, det vil si i forhold til vilkårene for gjenåpning. 
 
Det var allerede gjort en del arbeid i saken når den ble overtatt. Det arbeidet som ble nedlagt og 
den tid som ble benyttet er i samsvar med det som var nødvendig og påkrevd for å gi saken en 
forsvarlig og god behandling. Det er ikke korrekt at det ble valgt argumenter som støttet en 
avvisning av saken for å få saken raskest mulig ut av ventelisten. 
 
Innklagede – kst. lagdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han tiltrådte som konstituert lagdommer i lagmannsretten i august 2014 og mottok saken som 
dommer i tredje hånd, trolig en gang tidlig i september 2014. Det forelå da utkast til kjennelse. 
Saken ble prioritert og han benyttet én til to dager på å gjennomgå saksdokumentene og utkast til 
kjennelse.  
 
Tidsbruken fra saken ble omfordelt til lagdommer C til avgjørelse forelå var tilstrekkelig til at 
saken kunne behandles forsvarlig og med tilstrekkelig grundighet.  
 
Domstolleder – førstelagmann E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Saksbehandlingstiden ved embetet var for lang, og som embetsleder tas det ansvar for det. Det 
beklages at det ble slik. Det vil bli sett på mulige forbedringer av rutinene for at slikt ikke skal skje 
igjen. 
 
Slik arbeidet er organisert i X lagmannsrett, settes det ikke av spesiell tid for den enkelte dommer 
til behandling av saker som denne. Fremdriften vil derfor være avhengig av en rekke forhold, 
særlig andre arbeidsoppgaver for dommerne og sakens kompleksitet.  
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Den aktuelle saken ble tildelt lagdommer B. Han hadde et ekstra stort arbeidspress høsten og 
våren 2013/ 2014, særlig fordi han var rettens formann i en meget stor og komplisert 
jordskiftesak, hvor ankeforhandling ble holdt høsten 2013 og dom på 170 sider ble avsagt i mars 
2014. I tillegg nevnes at lagmannsretten i 2014 hadde en stor økning i inngående saker, noe som 
førte til at saksbehandlingstiden økte innenfor alle sakskategorier. I 2014 ble det behandlet 10 
gjenåpningssaker, med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 155 dager. 
 
Han erindrer ikke når det ble klart at saken begynte å ta for lang tid. Det er korrekt som 
lagdommer B skriver i sin uttalelse at dette ble tatt opp med ham ved et par anledninger første 
halvår 2014. Ut i fra disse samtalene ble det ikke funnet grunn for å overføre saken til ny dommer. 
 
Da det ikke forelå noen avgjørelse i saken over sommeren 2014, ble saken i august overført til 
lagdommer C. Hun ble samtidig bedt om å prioritere saken, og hun ble fritatt for en del andre 
arbeidsoppgaver. Samtidig som saken ble overført, ble det tatt kontakt med prosessfullmektigene 
per telefon for å beklage den lange saksbehandlingstiden.   
 
Dersom noen skal kritiseres for lang saksbehandlingstid, er det først og fremst ham som 
embetsleder. Han burde på et tidligere tidspunkt ha tatt konkrete grep for å få saken avgjort.  
 
Det er ingen grunn til kritikk av lagdommer C og kst. lagdommer D.  
 
 
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. 
 
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.  
 
Det ble avsagt kjennelse i saken den 5. september 2014. Klagen er datert den 17. mars 2015. 
Klagen er altså inngitt drøyt seks måneder etter at forholdet fant sted. Klagefristen er derfor 
utløpt.  
 
Tilsynsutvalget har adgang til å ta en klage til behandling av eget tiltak, uavhengig av om 
klagefristen er utløpt, jf. domstolloven § 237 tredje ledd. Dette gjelder dersom utvalget finner 
grunn til å vurdere de forhold som fremkommer i klagen. Tilsynsutvalget finner ut fra det som er 
opplyst om den ekstraordinære lange saksbehandlingen at det er grunnlag for å realitetsbehandle 
klagen.  
 

I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. 
 

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 prinsippene for dommeratferd punkt 10 at [e]n dommer skal utføre sin dommergjerning 
effektivt og med rimelig hurtighet, så langt det er forenlig med kravene til forsvarlig 
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saksbehandling og faglig kvalitet. Når det oppstår forsinkelser av betydning, skal de partene som 
er berørt underrettes om dette". 
 
Utvalget kan dermed vurdere om lang behandlingstid er i strid med god dommerskikk.  
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.  
 
Utvalget går etter dette over til å vurdere om saksbehandlingstiden i denne saken er i strid med 
god dommerskikk. Spørsmålet er todelt; For det første om saksbehandlingstiden var for lang frem 
til saken ble omfordelt til ny dommer. For det andre om saksbehandlingstiden deretter var for 
kort til at saken fikk en forsvarlig behandling. 
 
Utvalget vurderer først om saksbehandlingstiden var for lang.  
 
Det var lagdommer B som var saksforberedende dommer og som var ansvarlig for fremdriften.  På 
bakgrunn av opplysningene i klagen og i uttalelsen fra lagdommer B, legger Tilsynsutvalget til 
grunn at den skriftlige saksforberedelsen ble avsluttet 23. mai 2013, og at saken etter dette var 
klar for avgjørelse. Avgjørelsen forelå først den 5. september 2014.  
 
Etter Tilsynsutvalgets vurdering er det objektivt sett kritikkverdig og i strid med god dommerskikk 
at det gikk mer enn 15 måneder fra saken var klar til avgjørelse og til kjennelsen ble avsagt.  
 
Spørsmålet blir om det foreligger særlige forhold i denne saken som kan forsvare en så lang 
saksbehandlingstid. I tråd med de etiske prinsippene for dommeratferd, og Tilsynsutvalgets 
tidligere praksis, finner utvalget at det må legges vekt på om den lange behandlingstiden hadde 
en rimelig grunn og i hvilken grad partene ble orientert om forsinkelsen.  
 
A har redegjort for at domstolen i november 2013 ble forspurt om forventet saksbehandlingstid, 
og at lagdommer B ga rask tilbakemelding om at saken var forventet ferdig før jul. Våren 2014 ble 
lagmannsretten tilskrevet på nytt, uten at A mottok svar. Hennes advokat tok da telefonisk 
kontakt med lagdommeren, som forsikret at saken ville bli avsluttet raskt.  
 
Lagdommer B har ikke bestridt disse anførslene. Utvalget legger etter dette til grunn at 
innklagede ikke har holdt A tilstrekkelig orientert om saksbehandlingstiden og om når avgjørelse 
kunne ventes. På forespørsel fra A ga lagdommer B også for optimistiske tilbakemeldinger om når 
kjennelsen ville foreligge, noe som gjør forsinkelsen mer kritikkverdig. Dommerens uttalelser om 
når avgjørelsen kunne forventes ferdig, skjerper kravet til å sørge for at saken ble avgjort og til å 
informere partene om at tidsangivelsen ikke lot seg overholde. Det var først i august, i forbindelse 
med at saken ble omfordelt, at parten fikk en beklagelse og beskjed om at saken var omfordelt.  
 
Lagdommer B har erkjent at saken burde vært behandlet tidligere, og har beklaget den lange 
saksbehandlingstiden. Han har vist til at det ved X lagmannsrett ikke settes av tid til behandling av 
skriftlige saker, men at det forutsettes at det tas av ledig tid innimellom. I større saker som denne, 
kan det da oppstå problemer med å få tilstrekkelig sammenhengende tid for å sette seg inn i 
saken og skrive utkast til avgjørelse. Han erkjenner at han på et eller annet tidspunkt høsten 2013 
burde varslet domstolens ledelse om at det ikke var tid til tilstrekkelig fremdrift i saken. Han har 
også redegjort for at førstelagmannen ved et par anledninger våren 2014 tok opp at 
saksbehandlingstiden var for lang, men at han da forsikret om at saken snart skulle være ferdig 
behandlet. Førstelagmann E har vist til at lagdommer B hadde ekstra stort arbeidspress høsten og 
våren 2013/ 2014.  
 
Tilsynsutvalget vil understreke at det ikke er grunnlag for å trekke i tvil lagdommer Bs og 
førstelagmannens fremstilling av arbeidssituasjonen. Utvalget kan imidlertid ikke se at de 
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arbeidsmessige utfordringer som er beskrevet, kan forsvare behandlingstiden på ca. 19 måneder.  
Lagdommer B burde for øvrig ha orientert førstelagmannen om sine utfordringer med å finne tid 
til å få saken avviklet. At denne muligheten var åpen, fremgår både av lagdommer Bs og 
førstelagmannens redegjørelse. 
 
Utvalget kan etter dette ikke se at den lange behandlingstiden hadde rimelig grunn eller at 
partene ble tilstrekkelig orientert om forsinkelsen.   
 
Tilsynsutvalget finner etter dette at B brøt normene for god dommerskikk, og at det er grunnlag 
for å anvende disiplinærtiltak i form av kritikk, jf. domstolloven § 236 andre ledd. 
 
Utvalget vil også peke på domstolleders selvstendige plikt til å påse at aktiv saksstyring 
overholdes, jf. tvisteloven § 11-7, jf. § 11-6. Tvisteloven § 11-7 annet ledd fastsetter at ved 
vesentlig tilsidesettelse av dommerens plikt til aktiv saksstyring, skal domstolleder overføre saken 
til annen dommer dersom det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig videre behandling. Ved 
vesentlig forsinkelse av ferdigstillelse av dom må domstolleder, for å overholde plikten etter  
§ 11-7 annet ledd, primært sørge for at dommeren blir ferdig i rimelig tid etter at det gripes inn, 
legge til rette forholdene slik at ferdigstillelse blir mulig eller om nødvendig overføre saken til 
annen dommer, jf. Tvisteloven Kommentarutgave (2007), Bind I, side 552.  
 
Utvalget finner at lagmannsrettens rutiner for å sikre overholdelse av den enkelte dommers plikt 
til aktiv saksstyring, ikke har fungert tilfredsstillende i den foreliggende sak. Klagen er rettet mot 
lagdommerne og ikke mot førstelagmann E. Tilsynsutvalget går derfor ikke nærmere inn på 
domstolledelsens oppfølgingsplikt. Tilsynsutvalget har merket seg at rutinene ved domstolen skal 
gjennomgås for å hindre at en liknende situasjon skjer igjen.  
 
Når det gjelder sakens fremdrift etter at saken ble tildelt ny dommer, er det opplyst at det gikk ca. 
to uker fra ny saksforberedende dommer fikk saken, til kjennelse forelå. Utvalget kan ikke gå inn 
på det innholdsmessige i avgjørelsen, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. Utvalget vil bemerke at 
det ikke har fremkommet opplysninger som tilsier at den raske saksbehandlingstiden fra 
lagdommer C overtok saken til den var avsluttet er i strid med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor lagdommer C 
eller konstituert lagdommer D.  
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

 
vedtak: 

 
 
 
1. Lagdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommer C eller 

konstituert lagdommer D. 
 


