
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Torgarden 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 22. juni 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 17-140 (arkivnr: 17/1786) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleiven  
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Heidi Heggedal har fratrådt som inhabil i saken, og Anne Gro 
Aanensen Kleiven deltok i hennes sted. 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god 

dommerskikk.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 5. desember 2017 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved e-post datert 2. februar 2018 har 
avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved e-post av 1. og 8. februar 2018. Sorenskriver C ved X 
tingrett er orientert om klagen. 
 
I brev av 23. mars 2018 ba Tilsynsutvalget om ytterligere informasjon og dokumentasjon fra 
tingrettsdommer B. Tingrettsdommer B innga en tilleggsuttalelse 9. april 2018. Klager supplerte 
deretter klagen ved e-post av 20. april 2018.  
 
Saksfremstilling: 
 
Tilsynsutvalget for dommeren behandlet i sak 17-089 en klage fra A på tingrettsdommer B. Klagen 
gjaldt sen saksbehandling i perioden fra hovedforhandling til dom ble avsagt.  
 
Klagen var innstilt på behandling i Tilsynsutvalgets møte 1. november 2017. I e-post 27. oktober 
2017 ba sekretariatet om ytterligere dokumentasjon i saken, og ba om at det ble oversendt innen 
30. oktober 2017 kl. 11. Den 31. oktober 2017 kl. 12.02 ga tingrettsdommer B tilbakemelding om 
at det ikke hadde vært mulig å besvare henvendelsen innen fristen. Sekretariatet skrev da tilbake 
15 minutter senere at dersom tingrettsdommer B ønsket å avgi en tilleggsuttalelse, kunne 
sekretariatet forlenge svarfristen. Behandlingen av klagesaken ville da blitt utsatt til utvalgets 
neste møte. Denne henvendelsen ble ikke besvart, og utvalget behandlet klagen som planlagt 1. 
november 2017.  
 
I vedtaket av 1. november 2017 kom utvalget etter en helhetsvurdering til at det ikke var grunnlag 
for å reagere med disiplinærtiltak for sen saksbehandling, men utvalget kom med en uttalelse om 
god dommerskikk, jf. domstolloven § 235 tredje ledd.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren ga uriktig forklaring som saksforholdene i sak 17-089. Dommeren forklarte at 
prosessfullmektigene ble orientert om at domsavsigelse ville bli forsinket, noe som senere ble 
avvist av hans prosessfullmektig. Ut i fra svaret fra motpartens prosessfullmektig, tolker han det 
slik at heller ikke motparten ble informert.  
 
Etter å ha fått oppfordring fra sekretariatet til Tilsynsutvalget om å komme med dokumentasjon 
eller ytterligere forklaring på at prosessfullmektigene hadde blitt informert, unnlot dommeren å 
besvare dette.  
 
Det at en dommer gir uriktig forklaring til egen gunst, svekker tilliten til rettsstaten. Det er 
vanskelig å forstå at hun da kan være i stand til å utøve embetet som dommer.  
 
Han har lagt ved tidligere korrespondanse han har hatt med sin advokat, som med all tydelighet 
viser at verken advokaten eller han ble informert om forsinket domsavsigelse.  
 
Han etterspør også dokumentasjon på at forværelset har blitt skriftlig informert. Han mener også 
at det virker uklart om dommeren har satt seg inn i hva det klages på, og om hun tar dette 
alvorlig.  
 
Når det gjelder dommerens uttalelse av 9. april 2018, bemerker han at han begynner å bli alvorlig 
bekymret for at dommeren aldri kommer til å gi et tilfredsstillende svar. Han lurer på om 
dommeren har endret sin forklaring fra sak 17-089 hvor dommeren uttalte at 
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prosessfullmektigene fikk beskjed to ganger, til forklaringen nå om at forværelset har fått beskjed 
en gang.  
 
Han har heller ikke fått opplyst i hvilken form og med hvilken ordlyd dommeren ga beskjed til 
forværelset.  
 
Dommeren skylder på at forværelset ikke har gjort jobben sin. Han lurer på om forværelset har 
fått anledning til å bekrefte eller avkrefte tingrettsdommerens påstand.  
 
Dommeren har uttalt at det i november/desember 2017 ble foretatt undersøkelser om hva som 
forelå av skriftlig informasjon. Dommeren uttalte allerede 11. august 2017 at 
prosessfullmektigene hadde fått beskjed. Han lurer på om hvorfor dommeren ventet flere 
måneder før hun foretok undersøkelser, om dommeren med en pågående klagesak ba om at 
saksmappen ikke skulle ryddes, og om det virkelig er i henhold til rutinene at saksmappen ryddes 
mens det foregår en klagesak om saksbehandlingen.  
 
Han lurer også på om dommeren har lest all korrespondansen i saken, og viser til e-posten fra 
saksbehandler i Tilsynsutvalget hvor dommeren ble gitt anledning til å få forlenget svarfrist for å 
avgi tilleggsuttalelse.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun viser til redegjørelsen i klagesak 17-089. I klagesak 17-089 uttalte dommeren blant annet 
følgende: 

Prosessfullmektigene ble orientert om at domsavsigelse ville bli forsinket. Senere ble 
prosessfullmektigene orientert om ytterligere forsinkelse. Hun har ikke mottatt 
henvendelse i saken, men er kjent med at det kom henvendelse til retten i hennes 
sykefravær. Hun har fått opplyst at det da ble orientert om at hun var syk. Flere forhold 
ledet til forsinkelsen, og hun mener prosessfullmektigene ble orientert.  

 
Beskjed om orientering til prosessfullmektigene ble gitt ved skriftlig beskjed til forværelset. Hun 
har tidligere stusset over at prosessfullmektigene skulle ha henvendt seg til retten uten at hun var 
blitt underrettet. Etter det hun ser nå synes det som at videre underretning ikke var forutsatt, og 
det fremstår da ikke påfallende at forværelset ikke har gitt videre underretning. 
 
I tilleggsuttalelse av 9. april 2018 har tingrettsdommer B uttalt følgende: 
 
I klagesak 17-089 fikk hun en frist for å komme med ytterligere opplysninger. Hun responderte 
tilbake og opplyste at fristen var for kort. Årsaken var blant annet at det var nødvendig å foreta 
noen undersøkelser. Undersøkelser ble foretatt. Hun oppfattet ikke at det var anledning til å gi 
uttalelse etter fristen.  
 
Det ble i november/desember 2017 foretatt undersøkelser om hva som forelå av skriftlig 
informasjon. Det fremkom da at saken var ført ut og saksmappen ryddet. Dette innebærer at 
skriftlig internkommunikasjon, skriftlig underlag for berammelser, ekstra kopier mv. fjernes. Dette 
er i henhold til de gjeldende alminnelige rutiner.  
 
Hun oppfattet at det også skulle være en bebreidelse mot henne at forværelset ikke hadde gitt 
henne orientering om henvendelse til retten, og det var det hun forsøkte å si noe om i uttalelsen 
av 2. februar 2018.  
 
Som hun tidligere har redegjort for, ble forværelset gitt skriftlig beskjed om å gi orientering til 
prosessfullmektigene. Beskjeden ble gitt samtidig med at saken ble lagt i forværelsets innkurv. 
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Hun har ikke gitt uriktig informasjon, hun har lagt til grunn uttalelse fra forværelset. Den 
saksbehandler hun hadde samtale med på sensommeren i fjor, kunne på forespørsel ikke 
rapportere om svikt i forværelsets saksbehandling. Hun la da til grunn at det ikke var svikt, og at 
forværelset hadde utført sine oppgaver.  
 
Hun har i ettertid opplevd at forværelset ikke har fulgt opp beskjed i en annen sak. Det er helt 
nødvendig å ha et fungerende forværelse, og den enkelte dommer er hjelpeløs når forværelset 
svikter.  
 
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, jf. domstolloven § 238 annet 
ledd. A har i e-post av 8. februar 2018, og igjen i e-post av 20. april 2018, bedt om at utvalget 
pålegger tingrettsdommer B å forklare seg muntlig for utvalget. A har også bedt om at en 
eventuell muntlig forklaring skal gå for åpne dører. Utvalget har ikke funnet grunn til å innkalle 
tingrettsdommer B til muntlig forklaring. Dette har sammenheng med at utvalget anser saken som 
godt nok belyst uten muntlig forklaring fra partene. Av denne grunn blir det heller ikke aktuelt 
med åpne dører.  
 
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.  
 
Klager har anført at dommeren ga feilaktige opplysninger i tilknytning til Tilsynsutvalgets 
behandling av sak 17-089.  
 
Saksbehandlingstidens lengde, og spørsmålet om innklagde hadde varslet prosessfullmektigene 
om forsinkelsen i tidspunktet for domsavsigelsen, ble utførlig behandlet av Tilsynsutvalget i sak 
17-089. Utvalget var ved behandlingen kjent med at de to prosessfullmektigene i saken hadde ulik 
oppfatning om innklagde hadde varslet om forsinkelsen. I vedtaket konkluderte utvalget etter en 
totalvurdering med at det ikke var grunnlag for å reagere med disiplinærreaksjon i form av kritikk.  
 
Tilsynsutvalget fant imidlertid i medhold av domstolloven § 235 tredje ledd grunn til å gi uttalelse 
om god dommerskikk som følge av den lange saksbehandlingen og innklagdes manglende varsling 
av forsinkelsen. Det ble herunder bemerket at: 
 

«Utvalget vil i denne saken bemerke at det er i samsvar med god dommerskikk å 
informere partene om betydelige forsinkelser som oppstår i domskrivingen. Det er viktig 
at dommere har forståelse for den betydningen en rettsavgjørelse kan ha for partene og 
den belastningen det er å vente lenge på avgjørelsen. Dette er forhold som kan innvirke 
på tilliten til domstolene. Den enkelte dommer bør derfor ha gode rutiner på dette feltet 
slik at nødvendig informasjon blir gitt, enten dommere er til stede på arbeidsplassen eller 
fraværende på grunn av sykdom/ferie e.l.»  

 
Klagers anførsler i den nye klagen, samt dommerens svar i denne forbindelse, etterlater tvil om 
dommeren ga korrekte opplysninger til Tilsynsutvalget i sak 17-089. At dommerens svar til 
Tilsynsutvalget etterlater en slik tvil, er alvorlig. Tilsynsutvalgets saksbehandling bygger i stor grad 
på de involvertes forklaringer. Det er derfor av stor viktighet at sakens aktører, herunder 
dommerne, gir utvalget sannferdig, riktig og fullstendig informasjon om hendelsesforløpet. I 
denne saken har dommerens motstridende opplysninger gitt grunn til å sette spørsmålstegn ved 
om hun har forklart seg sannferdig.  
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På bakgrunn av dommerens tilleggsbegrunnelse 9. april 2018 legger Tilsynsutvalget til grunn at 
dommerens utdypende forklaring i denne klagesaken er at prosessfullmektigene ikke ble 
underrettet om tidsbruken som følge av en misforståelse mellom henne og domstolens 
forværelse. Sett hen til at all internkommunikasjon i saken etter det opplyste er fjernet/slettet, 
noe Tilsynsutvalget forutsetter er riktig, vil det vanskelig kunne fremlegges tidsnær 
dokumentasjon som er egnet til å belyse årsaken til misforståelsen som dommeren har vist til. Å 
innhente uttalelse fra forværelset etter så lang tid vil etter utvalgets oppfatning ikke være egnet 
til å bringe klarhet i hvilke beskjeder som ble gitt fra dommeren i denne saken, og hvordan de ble 
oppfattet og fulgt opp av forværelset. Som en følge av dette kan utvalget vanskelig betvile at 
dommerens begrunnelse 9. april 2018 gir uttrykk for hennes reelle opplevelse av situasjonen.  
 
Dommerens utdypende forklaring endrer ikke grunnlaget for Tilsynsutvalgets konklusjon i sak    
17-089. Situasjonen er fortsatt at prosessfullmektigene ikke fikk den informasjon som dommeren 
mente at de skulle få, noe også utvalget la til grunn i sak 17-089. Når årsaken til at informasjonen 
ikke ble brakt videre til prosessfullmektigene skyldes en misforståelse mellom dommeren og 
forværelset, er det som utgangspunkt ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak mot 
dommeren. Grunnlaget for uttalelsen etter domstolloven § 235 tredje ledd, som er gjengitt 
ovenfor, står fortsatt ved lag.       
 
Den utdypende forklaring som dommeren gir 9. april 2018 gir imidlertid et annet bilde av det 
faktiske hendelsesforløp enn det dommeren ga i sak 17-089, hvor det ble opplyst at 
prosessfullmektigene ble underrettet. Det dommeren nå har forklart om misforståelsen mellom 
henne og forværelset, burde ha blitt avdekket forut for Tilsynsutvalgets behandling av sak 17-089, 
og burde derfor også ha blitt meddelt utvalget før behandlingen av saken. Etter utvalgets 
oppfatning ble dommeren også gitt tid og anledning til å utdype sin begrunnelse, jf. e-post 31. 
oktober 2017 fra Tilsynsutvalgets sekretariat. Denne muligheten benyttet dommeren seg ikke av. 
 
Som nevnt over er det av sentral betydning at bl.a. innklagde dommere gir Tilsynsutvalget korrekt 
og fullstendig informasjon. At dommeren ikke ga utvalget den utfyllende informasjon forut for 
behandlingen av sak 17-089, er derfor sterkt beklagelig. Dommerens adferd er egnet til å svekke 
tilliten til domstolene. 
 
Tilsynsutvalget finner at forholdet er over terskelen for å ilegge disiplinærreaksjon i form av 
kritikk.  
  
Etter dette finner utvalget grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
 


