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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. desember 2016 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 16-061 (arkivnr: 16/783) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Unni Sandbukt (leder) 

Randi Grøndalen 
Bjørn Hübert Senum  
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
A har den 9. november 2016 fremsatt habilitetsinnsigelse mot 
medlem Ketil Myhre. Denne innsigelsen er tatt til følge, jf. 
utvalgets leders vedtak av 13. oktober 2016. 
 
Ketil Myhre har fratrådt som inhabil i saken, og Bjørn Hübert 
Senum, deltok i hans sted. 
 

  
Offentlighet: I medhold av offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. 

forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, private parters navn 
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentlighetsloven § 3. 

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

kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
A har ved brev av 19. juni 2016 inngitt klage på tingrettsdommer B ved X tingrett. Ved brev av 5. 
august 2016 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet A om at klagen vurderes avvist, idet den synes 
å gjelde forhold som utvalget etter loven ikke har anledning til å vurdere. A har ved flere e-poster 
i perioden 19. august til 17. november 2016 avgitt supplerende bemerkninger til klagen og 
fremmet ytterligere anførsler. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 26. 
september 2016 har avgitt uttalelse. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen, og har 
26. september 2016 avgitt uttalelse. 
 
A har for øvrig anmeldt tingrettsdommer B, samt flere andre aktører i rettsvesenet (rettssaken). 
Straffesaken mot B er henlagt fordi politiet ikke fant rimelig grunn til å undersøke om det 
foreligger et straffbart forhold. Henleggelsesbeslutningen er opprettholdt av statsadvokaten.  
 
A har også inngitt klage på kst. sorenskriver D, i anledning samme rettstvist (sak 16-98). Denne 
saken er avsluttet og sendt i retur fordi A ikke etterkom utvalgets pålegg om å inngi en signert 
klage. Etter at saken ble avsluttet innga A inn en signert klage (sak 16-109), og denne saken er 
fortsatt under behandling.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en tvist om pasientskadeerstatning, hvor klager ble pålagt å møte med 
prosessfullmektig etter tvisteloven § 3-2.   
 
Saken ble opprinnelig brakt inn til X tingrett i juni 2015 da A reiste sak mot Pasientskadenemnda. 
Han søkte i den forbindelse om fritak for rettsgebyret, noe som ikke ble innvilget. Avgjørelsen ble 
anket til lagmannsretten og Høyesterett og ble endelig avgjort i november 2015.  
 
A innbetalte deretter rettsgebyret og saken ble tatt til behandling i november 2015. I tilsvaret som 
ble inngitt i januar 2016 anmodet Pasientskadenemnda om at A ble pålagt å anta 
prosessfullmektig etter tvisteloven § 3-2. Den 19. februar 2016 ble A pålagt å anta 
prosessfullmektig innen 11. mars. Fristen ble senere utvidet, og 30. mars 2016 meldte advokat E 
at han hadde påtatt seg oppdraget som prosessfullmektig for A. Advokat E meldte samtidig at han 
ville søke om fri sakførsel for A når han hadde innhentet nødvendig dokumentasjon. Søknad om 
fri sakførsel ble fremmet 27. mai 2016. Søknaden ble ikke innvilget, jf. brev av 17. juni 2016 fra 
sorenskriver C.  
 
Den 11. august 2016 sendte tingretten brev til advokat E for å få avklart om han fortsatt 
representerte A. Advokat E opplyste i brev av 18. august at han ikke kunne videreføre oppdraget 
uten at A stilte sikkerhet for sakskostnadene innen 30 dager. Den 19. august ble A orientert om at 
retten ville avvente behandlingen av saken til 19. september. Den 27. september 2016  ble saken 
avvist fordi A ikke hadde etterkommet rettens pålegg om å anta prosessfullmektig.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren handlet i strid med god dommerskikk ved å pålegge han å anta prosessfullmektig i 
saken og sende brev om at saken blir avvist dersom dette ikke blir gjort. Dommeren hadde ikke 
dokumentert begrunnelsen for dette. Videre har dommeren avgitt falsk forklaring da hun uttalte 
at hun har lest alle dokumentene i saken. Hun har heller ikke minimum kjennskap til 
rettsprosessen i tingretten.  
 
Videre har dommeren 18. mars 2016 nektet å svare på hans spørsmål i saken, og kommet med 
svar om at spørsmålene er besvart eller ikke er relevante.  



 3 

 
Dommeren har også forsinket saksbehandlingen. Det har ikke skjedd noe i saken på over seks 
måneder, idet saken har stått stille fra 15. februar 2016 og frem til kjennelse ble avsagt 27. 
september 2016.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun har redegjort for tidsbruken i saken så langt. Der saken har hatt perioder uten aktivitet 
skyldes det at klager eller hans advokat har hatt behov for tid til å vurdere saken eller har bedt om 
fristforlengelse. I perioden fra 30. mars til 17. juni har hun vært tilkalt dommer i Y tingrett, og 
behandlet ingen saker i X tingrett i den perioden. Fra 27. juni til 23. august har hun hatt 
studiepermisjon og ferie. I denne perioden har tingretten hatt redusert bemanning, og har måttet 
prioritere hastesaker. Klagers sak har ikke blitt vurdert som en hastesak.  
 
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. 
 
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.  
 
A har bl.a. anført at dommeren handlet i strid med god dommerskikk ved å pålegge klager å anta 
prosessfullmektig samt at hun ved samme anledning varslet klager om at saken kom til å bli avvist 
dersom dette ikke ble gjort. A har videre anført at dommerens kjennelse fremstår som 
udokumentert og at avgjørelsen er mangelfullt begrunnet.  
  
Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget ikke kan vurdere. Klagen 
avvises i den utstrekning den gjelder dommerens kjennelse og begrunnelsen for denne.  
 
Klager har videre anført at dommeren ikke har lagt vekt på å ivareta hans rettigheter eller å 
behandle han på en skikkelig måte. Han har videre vist til at dommeren ved brev av 18. mars 2016 
nektet å svare på hans spørsmål og kom med usanne opplysninger om at hun hadde lest alle 
saksdokumentene. Han har også anført at dommeren har sendt trusselbrev til hans advokat om at 
saken ville bli avvist dersom han ikke innbetalte 100 000 kroner.   
 
Den delen av klagen som omhandler dommerens brev av 18. mars 2016 er fremsatt etter 
klagefristens utløp. I og med at det er flere anførsler av samme karakter som gjelder 
saksbehandlingen som helhet, har utvalget valgt å behandle alle forholdene under ett.   
 
Det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig 
opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Det er 
ikke tilstrekkelig med  subjektive oppfatninger om dommerens opptreden som ikke støttes av 
andre opplysninger i saken. Tilsynsutvalget kan ikke finne det sannsynliggjort at dommeren har 
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behandlet klageren på en kritikkverdig måte eller kommet med usanne opplysninger under 
saksbehandlingen.  
 
Klager har videre anført at dommeren har forsinket saksbehandlingen. Dette er forhold som 
utvalget kan vurdere og som kan lede til disiplinærtiltak dersom forsømmelsen er over en viss 
terskel. 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.  
 
Klager har anført at det ikke skjedde noe i saken på 201 dager, fra 15. februar 2016 og frem til 
kjennelse ble avsagt 27. september 2016.  
 
Tingrettsdommer B har bekreftet at saken var inaktiv en lengre periode. Hun har vist til at dette 
dels skyldes at klager eller hans advokat har hatt behov for tid til å vurdere saken eller har bedt 
om fristforlengelser og dels at hun ikke var til stede i domstolen i den aktuelle perioden. B har 
bl.a. opplyst at hun var tilkalt dommer i Y tingrett fra 30. mars til 17. juni og at hun hadde 
studiepermisjon og ferie fra 27. juni til 23. august. Det er vist til at domstolen i denne perioden 
hadde redusert bemanning og at saken dermed ikke ble prioritert.  
 
Utvalget legger til grunn at det var redusert fremdrift i saken i en periode fra 30. mars og frem til 
søknaden om fri sakførsel ble fremsatt 27. mai 2016. Det samme gjelder i perioden fra 17. juni da 
søknaden ble avslått frem til rettens brev av 18. august 2016. Utvalget antar at dette skyldes 
dommerens fravær og redusert bemanning i domstolen.  
 
Disiplinærreaksjon som følge av forsinket 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 kan ikke se at det er påvist slik overskridelse av behandlingstiden i denne saken at 
det er grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak mot dommeren. Utvalget viser til at en del av 
saksbehandlingstiden kan tilskrives mangelfull tilbakemelding fra klager eller hans advokat og dels 
at dommeren arbeidet for en annen domstol eller hadde permisjon fra stillingen. Det er for øvrig 
opplyst at saken ikke ble prioritert i en periode med lav bemanning fordi det var nødvendig å 
behandle hastesaker.   
 
Tilsynsutvalget finner etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B, jf. domstolloven § 236 andre ledd.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan brukes som grunnlag for anke 

eller gjenåpning. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 


