
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-062 (arkivnr: 15/844) og 15-070 (arkivnr:15/998) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på vegne av B og fra advokat A på 

sorenskriver C ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Ragnhild Olsnes (vara for leder) 

Bjørn Eirik Hansen (vara) 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Ragnhild Olsnes møtte som varamedlem for Unni Sandbukt, som 
hadde forfall. Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for 
Randi Grøndalen, 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: Sorenskriver C gis kritikk for å ha overtrådt de plikter stillingen 

medfører. 
  
 
 

 
 

 

 

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 28. juni 2015 har advokat A, på vegne av B, inngitt klage på sorenskriver C ved X 
tingrett, TU-sak 15-062. Advokat A har i brev av 16. august 2015 inngitt ny klage på sorenskriver C, 
TU-sak 15-070.  Begge klagene knytter seg til sorenskriverens behandling av sak om overprøving 
av akuttvedtak etter barnevernloven, herunder lang saksbehandlingstid.  
 
Klagene er forelagt sorenskriver C, som ved brev av hhv. 12. og 13. oktober 2015 har avgitt 
uttalelser i de to sakene. Utvalget har i forbindelse med klage i TU-sak 15-062 også innhentet 
uttalelse fra advokat D, advokat E og advokat F.   
 
Klagene er forent til felles behandling. 
 
Ved brev av 28. oktober 2015 og e-post av 2. november 2015 er klagene trukket av advokat A.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Begge klagene som ble trukket, gjaldt berammelse av hovedforhandling i sivil sak om overprøving 
av akuttvedtak etter barnevernloven.    
 
I TU-sak 15-062 innga advokat A, på vegne av klager (barnets mor), stevning til fylkesnemnda 10. 
mars 2015. X tingrett sendte 13. mars 2015 ut pålegg til partene om tilsvar til barneverntjenesten, 
som på dette tidspunktet var representert ved advokat D. Den 12. mars 2015 ble det også tatt ut 
stevning av den andre private parten (barnets far), representert ved advokat E. Tilsvar fra 
barneverntjenesten innkom tingretten 30. mars 2015.  
 
Den 28. april 2015 ble hovedforhandling i tingretten for behandling av akuttvedtaket berammet til 
4. juni 2015.  
 
Behandlingen av spørsmålet om omsorgsovertakelse (hovedsaken) pågikk parallelt og var 
berammet for behandling i fylkesnemnda den 26. og 29. juni 2015.   
 
Ved brev fra sorenskriver C ble hovedforhandlingen besluttet utsatt. Ved kjennelse av 10. juni 
2015 ble saken besluttet stanset.  
 
Behandlingen i fylkesnemnda måtte utsette og den rettslige behandlingen av akuttvedtaket ble 
overført til Y tingrett.   
 
I TU-sak 15-070 innga A, på vegne av den ene private part (barnets mor), stevning til 
fylkesnemnda 10. februar 2015. X tingrett sendte 13. februar 2015 ut pålegg om tilsvar. Tilsvar fra 
den andre private part (barnets far) innkom tingretten 23. februar 2015, mens tilsvar fra 
barneverntjenesten innkom 3. mars 2015.  
 
Fylkesnemnda behandlet saken 4. og 5. juni 2015. Det ble ikke berammet hovedforhandling i 
tingretten, og saken ble hevet som gjenstandsløs ved X tingretts kjennelse av 24. juni 2015.  
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TU-sak 15-062:  
 
Sorenskriver C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Korrespondansen mellom prosessfullmektigene og tingretten for å få berammet 
hovedforhandlingen foregikk hovedsakelig pr. e-post. I brev av 17. april 2015 oppsummerte retten 
svarene fra prosessfullmektigene, og det måtte konstateres at det ikke var noen dager som passet 
for alle tre. Prosessfullmektigene ble bedt om å melde tilbake til retten dersom de fikk ledig andre 
rettsdager enn de som allerede var oppgitt, slik at retten kunne gjøre et nytt forsøk på å beramme 
saken.  
 
Den 28. april 2015 berammet tingretten hovedforhandling til 4. juni 2015.   
 
Berammelse av rettsmøter til overprøving av akuttvedtak byr på utfordringer. Rettsforhandlingen 
skal gjennomføres og avgjørelsen foreligge før hovedsaken behandles i fylkesnemnda. Advokater 
som arbeider med barnevernssaker har ofte få ledige dager i og med at fagfeltet forutsetter 
mange oppmøter i fylkesnemnda. Det er vanskeligere å finne ledige dager når det skal passe for 
tre prosessfullmektiger. 
 
Når det gjelder tingrettens kapasitet/ressurstilgang, har tingretten ikke den bemanningen som 
belastningsmodellen/ressursfordelingsmodellen forutsetter. Tingretten har gjentatte ganger søkt 
om flere stillinger uten å ha fått gjennomslag. Domstoladministrasjonen har uttrykt forståelse for 
at tingretten har behov for ytterligere ressurser, men det er ikke økonomi til å øke bemanningen.  
 
Det var en vesentlig økning i saksinngangen første kvartal 2015. Antall innkomne tvistesaker ble 
mer enn fordoblet sammenlignet med foregående år.  
 
Hovedforhandlingen var berammet til 4. juni 2015 kl. 09.30-15.30. Tingretten mottok 28. mai 
2015 prosesskriv fra advokat A inneholdende fremdriftsplan. Ved brev av 1. juni ble 
prosessfullmektigene opplyst at rettsmøtet 4. juni 2015 utgikk, siden det ikke var mulig å gi saken 
en forsvarlig behandling innenfor den tid som var til disposisjon. Videre fikk prosessfullmektigene 
en ukes frist for bemerkninger til spørsmålet om eventuell stansing av saken.  
 
TU-sak 15-070:  
 
Sorenskriver C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tingretten forsøkte å beramme saken innen medio mai måned fordi fylkesnemnda skulle 
behandle hovedsaken 4. og 5. juni 2015. Korrespondansen med prosessfullmektigene, for å få 
berammet saken, foregikk hovedsakelig på e-post. Ingen av prosessfullmektigene hadde tre 
sammenfallende dager ledig for berammelse.  
 
Saken ble hevet ved X tingretts kjennelse av 24. juni 2015.   
 
Tingretten har i 2015 hatt flere saker mellom samme parter til behandling. Fylkesnemnda 
behandlet hovedsaken 4. og 5. juni 2015 og traff vedtak 17. juni 2015. Vedtaket ble brakt inn for X 
tingrett ved stevning av 7. juli 2015. Privat part 1 med ny prosessfullmektig trakk saken ved 
prosesskriv av 31. august 2015, og saken ble hevet ved kjennelse av 10. september 2015. Videre 
har tingretten hatt til behandling sak mellom foreldrene etter barneloven hvor partene inngikk 
rettsforlik 24. september 2015.  
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Berammelse av rettsmøter til overprøving av akuttvedtak byr på utfordringer. Rettsforhandlingen 
skal gjennomføres og avgjørelsen foreligge før hovedsaken behandles i fylkesnemnda. Advokater 
som arbeider med barnevernsaker har ofte få ledige dager i og med at fagfeltet forutsetter mange 
oppmøter i fylkesnemnda. Det er vanskeligere å finne ledige dager når det skal passe for tre 
prosessfullmektiger. 
 
Når det gjelder tingrettens kapasitet/ressurstilgang, har tingretten ikke den bemanningen som 
belastningsmodellen/ressursfordelingsmodellen forutsetter. Tingretten har gjentatte ganger søkt 
om flere stillinger uten å ha fått gjennomslag. Domstoladministrasjonen har uttrykt forståelse for 
at tingretten har behov for ytterligere ressurser, men det er ikke økonomi til å øke bemanningen.  
 
Det var en vesentlig økning i saksinngangen første kvartal 2015. Antall innkomne tvistesaker ble 
mer enn fordoblet sammenlignet med foregående år.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling.  
 
Tilsynsutvalget for dommere mottok to klager, som senere er trukket.  
 
Begge klagene retter seg bl.a. mot den berammingspraksis som følges ved beramming av 
hovedforhandling i saker om overprøving av akuttvedtak etter barnevernloven. Tilsynsutvalget 
vurderer opplysningene som har fremkommet om berammingspraksisen som så alvorlige at det er 
besluttet at denne delen av klagene skal tas til behandling av eget tiltak, jf. domstolloven § 237 
tredje ledd.  
 
De øvrige forhold som er tatt opp i klagene undergis ikke realitetsbehandling under henvisning til 
at klagene er trukket. 
 
Tilsynsutvalget 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. 
 
Sakene som ble innklagd til Tilsynsutvalget gjaldt  saksbehandlingen ved beramming av 
hovedforhandling i to saker om rettslig overprøving av akuttvedtak truffet i medhold av 
barnevernloven. I TU-sak 15-062 ble hovedforhandling først berammet til 4. juni 2015, altså i 
underkant av tre måneder etter at anken var mottatt av tingretten, men deretter utsatt og 
stanset. Saksutviklingen i TU-sak 15-070 er noe annerledes, men situasjonen var at 
hovedforhandling ikke var berammet før fylkesnemnda behandlet "hovedsaken" 4. og 5. juni 
2015, altså i underkant av fire måneder etter at anken var mottatt av tingretten. 
 
Utvalget viser til at bestemmelsene i tvisteloven kapittel 36 bygger på en klar forutsetning om at 
saker om rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak i saker etter barnevernloven skal gis 
prioritet og behandles raskt. Som følge av reglene om rettslig interesse, vil "tidsbildet" som er 
tilgjengelig for den rettslige prøvingen av et akuttvedtak, være begrenset. Dette må også 
reflekteres i de krav som stilles til en hurtig og effektiv berammingspraksis i slike saker.  
 
Innklagede har i begge sakene vist til at berammingstiden bl.a. skyldtes at det ikke var mulig å 
finne tidligere tidspunkt hvor advokatene for alle tre parter hadde tid til å møte. Utvalget er 
imidlertid av den oppfatning at den lange berammingstiden i disse to sakene ikke utelukkende 
skyldes manglende tid hos advokatene. Det er, etter utvalgets syn, heller ikke treffende å vise til 
tingrettens generelle ressurssituasjon, slik innklagede har gjort i tilsvarene. Det vil nok være slik at 



 5 

tingrettens ressurssituasjon kan påvirke den samlede saksbehandlingstiden i domstolen. Like fullt 
er det domstolleders ansvar å følge opp lovgivers intensjon om å prioritere enkelte type saker, 
herunder bl.a. saker som behandles etter tvisteloven kapittel 36. Utvalget viser bl.a. til tvl. § 36-5 
første ledd hvor det fremgår at denne type saker skal berammes "Straks", og annet ledd i 
bestemmelsen hvor det fremgår at "Saken skal prioriteres og behandles så hurtig som hensynet til 
en forsvarlig saksbehandling gjør mulig". I Schei m.fl., Tvisteloven, 2. utg., side 1319 heter det bl.a. 
om dette: 
 

"Etter § 36-5 annet ledd skal saker etter kapittel 36 prioriteres. Bestemmelsen er generelt utformet og 
innebærer at tvangssakene alltid skal komme foran andre saker ved knapphet på ressurser, jf. NOU B 
side 1001 og prp. Side 501. I dette ligger også at andre saker kan måtte omberammes dersom dette er 
nødvendig for å sikre en tilstrekkelig rask behandling og avgjørelse i en sak etter kapittel 36."  

 
Den lange berammingstiden i disse to sakene må, i alle fall delvis, tilskrives den 
berammingspraksis som følges ved innklagedes domstol. I stedet for å beramme sakene "straks" 
de kom inn til tingretten, avventet man tilsvar fra sakens øvrige parter. I TU-sak 15-062 medførte 
dette at arbeidet med å beramme hovedforhandling først startet ca. en måned etter at saken var 
mottatt av tingretten. I TU-sak 15-070 synes ikke arbeidet med å beramme saken å ha startet før 
over to måneder etter at saken innkom tingretten. En slik tidsbruk er uakseptabel. Utvalget finner 
her grunn til å vise til Schei m.fl., Tvisteloven, 2. utg. side 1319 hvor det bl.a. fremgår: 
 

"For å sikre at saker etter kapittel 36 behandles så raskt som loven forutsetter, skal sakene berammes 
straks de kommer inn til retten, jf. § 36-5 første ledd. Beramming skal derfor skje før det er 
innkommet tilsvar, og før ytterligere saksbehandling gjennomføres."  

 
Det er en viktig rettesnor for utvalget 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.  
 
Som domstolleder har innklagede et overordnet ansvar for berammingspraksis i tingretten. Når 
den berammingspraksis som følges av tingretten er i strid med loven, og dette dessuten har 
medført en uakseptabel lang saksbehandlingstid i to konkrete saker, gir dette grunnlag for å ilegge 
innklagde disiplinærtiltak i form av kritikk.  
 
Etter dette finner utvalget at det er grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak i form av kritikk 
overfor sorenskriver C, jf. domstolloven § 236 andre ledd.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Sorenskriver C gis kritikk for å ha overtrådt de plikter stillingen medfører.  
 


