
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-064 (arkivnr: 15/912) 
  
Saken gjelder: Klage fra A kommune, ved personalrådgiver B, på førstelagmann 

C ved X lagmannsrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Ragnhild Olsnes (vara) 

Randi Grøndalen 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Unni Sandbukt har fratrådt som inhabil i saken, og Ragnhild 
Olsnes, deltok i hennes sted. 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder innholdet i 

dommen. 
 

 2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor førstelagmann C. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 7. juli 2015 har A kommune, ved personalrådgiver B, inngitt klage på førstelagmann C 
ved X lagmannsrett. Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt C, som ved brev av 17. 
august 2015 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelser fra konstituert 
lagdommer D, ekstraordinær lagdommer E, meddommer F, meddommer G, advokat H og advokat 
J. Klagen er supplert ved e-post av 13. juli 2015.    
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen knytter seg til behandling av ankesak i X lagmannsrett 8. og 9. april 2015 om gyldigheten 
av avskjed, eventuelt oppsigelse, og arbeidstakers krav om erstatning. Parter i saken var A 
kommune og K, som var avskjediget/oppsagt fra sin stilling på et kommunalt asylmottak. Dom ble 
avsagt 19. mai 2015. C var dommer i saken og administrerte hovedforhandlingen. B er ansatt som 
personalrådgiver i A kommune, og bisto kommunens prosessfullmektig og partsrepresentant 
under saken. Hun klager på vegne av kommunen.  
 
 
Klager – A kommune ved personalrådgiver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
C har ikke opptrådt i samsvar med Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 3, 4, 5 og 6. I en 
samtale alene med kommunens prosessfullmektig, advokat J, uttalte han at det ikke ville hjelpe 
om vitnet L møtte i retten. C sa deretter at han nå antakelig hadde gått for langt i sine uttalelser. 
Dette skjedde før noen vitner var hørt. Resten av forhandlingen bar sterkt preg av at dommeren 
mente at kommunen allerede hadde tapt saken. Han uttalte at han hadde behandlet flere saker 
fra asylmottaket, både drapssaker og voldssaker, og var godt kjent med forholdene. B tolker dette 
dithen at han ikke hadde særlig tillit til forklaringer fra asylsøkere. Uttalelsen var malplassert. 
 
Motpartens prosessfullmektig fikk stille de spørsmål hun ønsket, mens kommunens 
prosessfullmektig til stadighet ble avbrutt av C. Han virket mer interessert i å høre Ks syn på saken 
og fremsto som forutinntatt. Vitnet M fikk ikke forklare seg slik han ville, fordi C gjorde det klart at 
han ikke var interessert i å høre på ham. Vitnets forklaring ble etter dette usammenhengende og 
kort. Under utspørring av vitnet N ble kommunens prosessfullmektig avbrutt, slik at vitnet slapp å 
svare på hennes spørsmål. C var ute etter å sette fast vitnet O da han forklarte seg. Dommeren 
søkte hele tiden å framheve sin oppfatning av saken overfor de andre dommerne. C refset vitnet P 
da hun forklarte seg om noe som eventuelt arbeidsgiver var ansvarlig for, og han utøvde en form 
for hersketeknikk. Vitnet var opprørt etter vitneforklaringen og følte at hun ble anklaget.  
 
C stilte spørsmål til kommunens ansatte om utdanning og erfaring, uten at dette har relevans for 
saken. C kommenterte fortløpende bevisføringen, og det forsterket inntrykket av at han ville 
overbevise de andre dommerne om sitt syn. Under motpartens prosedyre kom C med en uttalelse 
som var en konklusjon på hvilke fakta han anså bevist. Kommunens prosessfullmektig ble avbrutt 
unødig og på en svært utidig måte i sin prosedyre.   
 
Alle vitneforklaringene er ikke nevnt i dommen. Dommen inneholder åpenbare feil og mangler.  
 
Innklagede – førstelagmann C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommen og dens formuleringer gir nødvendig grunnlag for vurdering av klagen. De øvrige 
dommere vil trolig ikke være enige i at han har skapt deres standpunkt. Formuleringen av og 
formuleringer i en kollegial dom gir ikke grunnlag for kritikk mot bare en av dommerne. 
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For å gi grunnlag for lagmannsrettens avgjørelse var det under bevisførselen nødvendig å gå 
konkret inn i kommunens vurderingsgrunnlag og vurderinger. Avklaringsprosessen ble møtt med 
motvilje fra kommunens ansatte, som syntes å ha vanskelig for å akseptere spørsmål om 
utdannelse og erfaring, og om intensjonsdybde og presisjonsnivå. Slike forhold synes å ha blitt 
oppfattet som på siden av saken, og som uttrykk for forutinntatte holdninger hos 
spørsmålsstilleren. Flere spørsmål ble møtt med motspørsmål om hvorfor det ble spurt om dette, 
og vitnene fremsto til tider mer personlig engasjert enn det som er vanlig i en ankeforhandling. 
Bevisførsel og meningsutveksling ble forsøkt videreført etter at retten hadde signalisert at det 
som hadde forløpt var tilstrekkelig. C møtte ikke med forutinntatte holdninger, og han signaliserte 
ikke standpunkt til saken. Etter hvert i ankeforhandlingen kan han ha stilt flere spørsmål til de 
som svarte for arbeidsgiver enn for ankende part. Dette hadde utelukkende sammenheng med 
bevisførselen, slik den skred fram. Måten spørsmålene ble møtt på kan ha ført til en noe mer 
direkte spørsmålsform enn vanlig.  
 
Samtalen med kommunens prosessfullmektig på forhandlingens første dag gjaldt at 
prosessfullmektigen fryktet at det ikke ville bli mulig å føre L som vitne, og kommunen fryktet at 
dette skyldtes at vitnet var redd for represalier. C ble overrasket over henvendelsen, som han 
burde ha sørget for ble mottatt i møte hvor alle dommerne var til stede. Han ga uttrykk for at 
retten ikke kunne gjøre noe med dette, og at dette punktet i bevisførselen kunne bli svekket hvis 
vitnet ikke møtte. C mente ikke på noe måte å signalisere en holdning til sakens utfall i 
kommunens disfavør.  
 
A kommune hadde et helt annet syn på saken enn det lagmannsretten enstemmig kom frem til. 
Dette satte sitt preg på ankeforhandlingen og må ha preget klagers oppfatning av hans 
opptreden. Hans opptreden som rettens leder var ikke i strid med de Etiske prinsipper for 
dommeratferd.  
 
Fagdommer – konstituert lagdommer D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hennes syn på ankesaken var uavhengig av Cs synspunkter. Underveis i forhandlingen ble 
manglene ved grunnlaget for avskjeden/ oppsigelsen mer og mer tydelig, samt at det tegnet seg 
et bilde av at kommunens saksbehandling ikke hadde vært forsvarlig. Slik saken sto var det 
naturlig at det ble stilt flere kritiske spørsmål til kommunens representanter og vitner enn til den 
andre siden. Dette har D ingen inntrykk av at skyldtes at C var forutinntatt. Hun ville selv ha stilt 
en rekke av spørsmålene, om ikke C eller andre hadde stilt dem først. En rekke av spørsmålene C 
stilte kunne av kommunens prosessfullmektig, ansatte i kommunen som vitnet og øvrige vitner, 
oppfattes som ubehagelige, særlig fordi vitnene på mange spørsmål ikke kunne gi svar som 
styrket kommunens sak. C opptrådte imidlertid ikke partisk eller uetisk på annet vis. Kommunens 
partsrepresentant og til dels også de vitner kommunen førte, virket å være uforstående til en del 
av de kritiske spørsmål som ble stilt. I noen tilfeller fremsto de som motvillige til å svare. 
Kommunens prosessfullmektig innrettet seg i liten grad etter rettens signaler, bl.a. om hva retten 
oppfattet som relevant eller sentralt i bevisførselen. C måtte derfor ved noen anledninger avbryte 
videre spørsmål fra prosessfullmektigen. Det er mulig dette – sammenholdt med at det ikke var 
behov for å gripe inn ovenfor den andre prosessfullmektigen – ga klager inntrykk av at C var 
partisk, uten at det var grunn til det.  
 
D var klar over at samtalen med kommunens prosessfullmektig fant sted. Da C kom tilbake på 
dommerrommet forsto hun ham slik at han hadde sagt at retten ikke kunne gjøre noe med om 
vitnet L ikke møtte, men at det ville være uheldig og kunne svekke kommunens sak, fordi L var et 
sentralt vitne.  
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C nevnte at han hadde kunnskap til asylmottaket fra tidligere. Hans kunnskap hadde ikke 
betydning for avgjørelsen i saken, og det er uforståelig hvordan dette kunne bli oppfattet som at 
han ikke hadde tillit til asylsøkere.  
 
Fagdommer – ekstraordinær lagdommer E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Såpass lenge etterpå er det ikke mulig å huske nøyaktig alle uttalelser under forhandlingen, men 
det er ikke grunnlag for klagerens mange antakelser. Det gjelder uttalelser om at C ikke hadde 
særlig tillit til asylsøkere, at han var mest interessert i saksøkers versjon av saken, at han var svært 
forutinntatt, at han utøvet en form for hersketeknikk, at han ville overbevise de andre dommerne 
om sitt syn og andre lignende uttalelser med subjektive vurderinger. En aktiv prosessledelse tar 
sikte på å få saken best mulig opplyst. Partene kan da sikkert oppfatte spørsmålsstillinger som 
nærgående og etter deres synspunkt ikke treffende, uten at dette er kritikkverdig.   
 
E foretok sin egen bevisvurdering og ble ikke påvirket av Cs prosessledelse. Forøvrig vises det til 
lagmannsrettens enstemmige dom som gir et godt bilde av hvordan saken lå an. Prosessledelsen 
har ikke hatt betydning for resultatet i saken.   
 
Meddommer – rådgiver F– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
F slutter seg til Cs uttalelse til Tilsynsutvalget. Som meddommer lot han seg aldri påvirke av C, slik 
klageren kan ha oppfattet det. C var klar i sine uttalelser og ledet saken på en ryddig måte. 
Uttalelsene om bevisførsel var noe alle rettens dommere var enige om, etter diskusjoner de 
hadde i pausene. Uttalelser underveis i retten var for å opplyse hva som var viktig i den videre 
bevisførsel, ut fra hva retten allerede mente var opplyst. Klager kan ha misforstått dette til å være 
kritikk, eller at man var forutinntatt. Klageren viser til at C i innledningen av saken kom til å si at 
han antakelig hadde gått for langt i sine uttalelser. C ville få fram det som var viktig av bevisførsel 
allerede i innledningen. Uttalelsen hadde ikke betydning for Fs oppfatning av saken.  
 
Meddommer – daglig leder G– har i hovedsak uttalt følgende: 
 
B hevder C har lagt føringer for hennes oppfatning av saken. Dette er ikke riktig. Hun har sin egen 
konklusjon og oppfatning ut fra bevisene i saken og er ikke påvirket av C. 
 
Prosessfullmektig for K – advokat H – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun deler ikke på noe punkt den oppfatning B presenterer i klagen. Det vises til dommen som 
med all tydelighet viser hvilke store utfordringer A kommune hadde som arbeidsgiver, særlig i 
forhold til egen saksbehandling, bevis og bevisbyrde.  
 
Prosessfullmektig for A kommune – advokat J – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er i første rekke punkt 3 i Etiske prinsipper for dommeratferd som er aktuell. Bakgrunnen for 
det er Cs uttalelse da han ble orientert på tomannshånd om at vitnet L ikke ville vitne. Samtalen 
burde ikke ha funnet sted uten at de andre dommerne var tilstede. Det var oppsiktsvekkende at C 
uttrykte sitt syn på saken før bevisførselen var i gang. Hans uttalelse om at han nå sikkert går for 
langt da han sa at det ikke gjorde noe fra eller til om L vitnet, tyder på at han var klar over at han 
ikke burde ordlagt seg slik. Overraskelse over anmodningen om en samtale kan ha vært 
bakgrunnen for uttalelsen. Uttalelsen ga likevel grunn til å tro at han var forutinntatt.  
 
Hvis resten av hovedforhandlingen hadde forløpt uten at C hadde gitt inntrykk av å være 
forutinntatt, ville hun og kommunens representanter fått ny tillit til en objektiv vurdering av 
bevisene fra hans side. C var ikke ute etter detaljer fra motpartens vitner om voldsepisoden mot L, 
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mens det motsatte var tilfelle for kommunens vitner. Det var måten utspørringen skjedde på som 
forsterket inntrykket av forutinntatthet. Når hun var ute etter detaljer i forklaringen til et vitne 
som ikke ville svare, ble hun avbrutt av C. Vitneforklaringen til et av vitnene burde ha vært 
gjengitt i dommen. C hadde flere konstaterende uttalelser som hun oppfattet som ment for de 
andre dommerne. Det er forståelig at vitnet P ble opprørt etter sin vitneforklaring. Cs uttalelse om 
at kommunens ansatte i retten synes å ha vansker med å akseptere spørsmål om utdannelse og 
erfaring, og om intensjonsdybde og presisjonsnivå kjenner hun seg ikke igjen i.  
 
 
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. 
 
Det er en forutsetning for å få en klage behandlet at klager har klagerett i henhold til 
domstolloven § 237.  En part i saken har klagerett. B har opplyst at hun klager på vegne av A 
kommune, og det legges til grunn. 
 
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 dommen i saken har åpenbare feil og mangler.  Dette er et forhold som kan 
brukes som ankegrunn og som utvalget derfor ikke kan vurdere. Klagen avvises i den utstrekning 
den gjelder innholdet i dommen. 
 
Klagen gjelder videre førstelagmann Cs prosessledelse og uttalelser i løpet av 
hovedforhandlingen. Han anføres å ha vært forutinntatt og partisk. Tilsynsutvalget finner ikke å 
kunne legge det til grunn. 
 
Etter Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 3 skal en dommer opptre "upartisk og slik at det 
ikke med rimelighet kan stilles spørsmål ved dommerens nøytralitet". Dommeren skal ikke gi 
uttrykk for forhåndsstandpunkt og ikke være forutinntatt.  Dette betyr imidlertid ikke at 
dommeren skal overlate til parter og prosessfullmektiger å styre saken. Etter bestemmelser i 
tvisteloven kapittel 11 har retten medansvar for sakens opplysning og plikt til aktiv saksstyring, og 
i § 9-13 om hovedforhandlingen er det egne bestemmelser om rettens ansvar for at forhandlingen 
"skjer konsentrert og forsvarlig uten unødig tidsspille". Disse reglene innebærer at det kan være 
nødvendig å stille spørsmål parter og vitner kan oppleve som ubehagelige, og at retten griper inn 
overfor prosessfullmektigenes utspørring. Dommeren kan også følge opp synspunkter som 
vurderes som lite sannsynlige eller uholdbare, for slik å gi mulighet til å forsvare det som anføres. 
Dommeren skal med andre ord ikke sitte passivt og lytte til det som framføres – en aktiv 
prosessledelse innebærer dialog og samspill, under rettens ledelse.   
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Det som anføres i klagen, sammenholdt med de øvrige opplysninger i saken, gir ikke grunnlag for 
å anta at førstelagmann C var partisk eller forutinntatt. Klagen framstår som preget av Bs syn på 
saken og en manglende forståelse for dommerens ansvar for sakens opplysning og saksstyring.  
 
Når det gjelder den samtalen om vitnet L som kommunens prosessfullmektig hadde med 
administrator på forhandlingens første dag, er det ulike opplysninger om hva som ble sagt. B 
mener C sa at det ikke ville hjelpe om vitnet møtte for retten, mens C i sin uttalelse skriver at han 
sa at dette punktet i bevisførselen ville kunne bli svekket hvis vitnet ikke møtte.  Tilsynsutvalget 
har ikke grunnlag for å anta at Bs annenhånds framstilling er den riktige, og mener at det heller 
ikke på dette punkt er grunnlag for kritikk av C 
 
Det er etter dette ikke grunnlag for å konkludere med at førstelagmann C har opptrådt i strid med 
god dommerskikk.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder innholdet i dommen. 
 
2. Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor førstelagmann C. 
 
 


