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Tilsynsutvalget for dommere har den 14. november 2018 truffet vedtak i 
 
Sak nr: 18-002 (arkivnr: 18/30) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på tingrettsdommer B ved X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggdal, som hadde forfall. 

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

utvalget ikke har myndighet til å vurdere, samt forhold 
hvor lovens absolutte klagefrist er oversittet. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Advokat A har ved brev av 2. januar 2018 klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Ved brev av 
16. januar 2018 har Tilsynsutvalgets sekretariat varslet klageren om at klagen vurderes avvist, idet 
den synes å gjelde forhold som utvalget etter loven ikke har anledning til å vurdere. Deler av 
klagen ble også vurdert å være innkommet etter klagefristens utløp. Advokat A har ved brev av 
24. januar, 11. juni, 8. august og 4. september 2018 avgitt supplerende bemerkninger til klagen. 
 
Tingrettsdommer B har den 24. april 2018 gitt svar til klagen.  
 
Domstolleder i X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen er relatert til klagers bistandsoppdrag knyttet til […]-saken. Klager er en av flere oppnevnte 
bistandsadvokater. Innklaget dommer har ansvaret for behandlingen av advokatenes salærkrav.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
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.  
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for behandling. En part har rett til å forklare seg 
muntlig for Tilsynsutvalget. Dette gjelder likevel ikke dersom utvalget finner det åpenbart 
unødvendig av hensyn til sakens opplysning, jf. domstolloven § 238 annet ledd første punktum. 
Klager har bedt om at partene får møte i utvalget.  
 
Tilsynsutvalget har kommet til at partene ikke skal kalles inn til muntlig forklaring i utvalget. Dette 
har sammenheng med at klagesaken er begrenset til den skriftlige behandlingen av klagers 
salærkrav. Slik utvalget vurderer det, er det åpenbart unødvendig av hensyn til sakens opplysning, 
å kalle inn partene.  
 
Det følger av domstolloven § 237 fjerde ledd at en klage ikke kan tas til behandling dersom klagen 
er fremsatt mer enn ett år etter at det påklagede forhold fant sted. Denne fristen er absolutt og 
gjelder uten unntak.  
 
Det fremgår av innsendte dokumentasjon at deler av klagen gjelder forhold som fant sted i 2015 
og 2016. For disse forholdene er den absolutte ettårsfristen oversittet, og Tilsynsutvalget 
kan derfor ikke behandle denne delen av klagen. De deler av klagen som gjelder forhold som 
skjedde i 2015 og 2016, avvises.  
 
Videre gjelder klagen rettens vurdering av klagers salærkrav i 2017 og 2018. Klager har anført at 
dommeren bevisst, grunnløst og sjikanøst har motarbeidet ham, samt at hun forskjellsbehandler 
ham og øvrige bistandsadvokater i samme sak, ved å gi ham mindre salær enn de øvrige 
advokater i saken. Klagen gjelder også dommerens vurderinger knyttet til hvilke oppgaver som 
omfattes av oppnevningen, og som kan honoreres etter salærforskriften.  
 
En viktig begrensning i Tilsynsutvalgets 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. 
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Dommerens beslutninger i tilknytning til behandling av salærkrav, herunder rammene for 
bistandsadvokatoppdraget og hva som kan kreves dekket i henhold til salærforskriften, er rettslige 
vurderinger som kan brukes som grunnlag for anke, og faller derfor utenfor Tilsynsutvalgets 
myndighetsområde. Når det gjelder anførselen om forskjellsbehandling, vises det til at anførselen 
knyttes direkte opp som en materiell innsigelse til rettens vurdering av klagers salærkrav. Utvalget 
kan derfor ikke vurdere dette forholdet, og denne delen av klagen må avvises. 
 
Når det gjelder klagers anførsel om at dommeren bevisst «motarbeider» ham, har Tilsynsutvalget 
gjennomgått den foreliggende korrespondansen og avgjørelser i saken uten å finne objektive 
forhold som underbygger en slik dommeradferd. Etter Tilsynsutvalgets syn fremstår denne 
anførselen som åpenbart grunnløs. 
 
I etterkant av klagen, som ble sendt 2. januar 2018, har dommeren fattet beslutning om å avslå 
forskuddskrav. Beslutningen ble fattet 17. januar 2018. Beslutningen lå vedlagt klagers brev til 
Tilsynsutvalget 24. januar 2018.  
 
Slik Tilsynsutvalget forstår klager, anføres det at dommerens begrunnelse i beslutningen er i strid 
med god dommerskikk, ved at hun har omtalt hans arbeid i saken som preget av 
konspirasjonsteorier, samt at hun slik begrunnelsen er formulert, har identifisert ham med hans 
klienter. Dette er forhold som utvalget kan vurdere. 
 
De konkrete avsnittene i beslutningen som omhandler dette lyder slik: 
 

Retten har gjennomgått alle forskuddskravene - også de som ikke tidligere har vært 
vurdert i lys av «rimelig og nødvendig» arbeid. Det fremgår av timelistene og 
korrespondansen som er oversendt til retten, at bistandsadvokaten har arbeidet med 
utgangspunkt i andre teorier om årsaksforholdene enn politiet og påtalemyndigheten har 
hatt. Bistandsadvokaten har tilkjennegitt klar mistillit til deres arbeid med saken. Betydelig 
arbeid er utført for å motbevise deres teorier. 
 
Retten mener det ligger innenfor bistandsadvokatens oppdrag å belyse andre teorier enn 
de politiet arbeider etter. Det gjøres ved å be om etterforskningsskritt, herunder be om 
ytterligere avhør og undersøkelser eller begjære oppnevning av sakkyndige. Samtidig må 
arbeidet begrenses til det som er «rimelig og nødvendig» innenfor rammen av oppdraget. 
Det er opp til bistandsadvokaten sannsynliggjøre det overfor retten. 
 
Bistandsadvokaten har ikke sannsynliggjort at så omfattende arbeid med egne teorier har 
vært rimelig og nødvendig. Retten oppfatter det snarere slik at bistandsadvokatens 
mistillit til politi og påtalemyndigheten preges av konspirasjonsteorier. Det kommer f.eks. 
til uttrykk i klagen over henleggelsen datert 8. juli 2017. Det er ikke rimelig at det offentlig 
dekker arbeid som primært springer ut av slike konspirasjonsteorier. 
 

Klager har vist til at teorier fra pårørende og overlevende kan dokumenteres, og at de således ikke 
er konspirasjonsteorier. Han har videre vist til at det er riktig at det er fremmet krass kritikk mot 
enkelte aktører i saken, og anførsler mot politiet og Riksadvokaten opprettholdes. Han har videre 
vist til at dommeren setter likhetstegn mellom hans rolle som bistandsadvokat og hans klienter, 
ved at andres teorier gjøres om til hans teorier. 
 
Dommeren har i sin uttalelse til Tilsynsutvalget beklaget at klageren og hans klienter har følt 
begrunnelsen belastende, men vist til at hun mente at det var en nødvendig beskrivelse for å 
begrunne salærreduksjonen. Hun har vist til at saksdokumentene i saken knyttet til 
salærbehandlingen utgjør fire ringpermer, hvorav en mindre del er salærkrav fra 
bistandsadvokatene. Det meste av dokumentene er klagers brev til retten og kopier av 



 4 

redegjørelser og brev til politi og påtalemyndighet, Stortinget mv, samt klage og videre klage av 
henleggelsen av straffesaken. Hun viser til at det fremgår av dokumentene at klager bruker sterke 
ord i beskrivelsen av flere av aktørene i saken, herunder «at politiet fremstiller vitner som 
løgnere», «at politiet motarbeider klager og hans klienter», «at politiet legger lokk på saken», at 
etterforskningen beskrives som «de facto sabotering, og at «Riksadvokaten har benyttet sin 
maktposisjon». Klager har også antydet mulig korrupsjon i saken.  
 
Dommeren uttaler om dette at det var vanskelig å finne saklige grunner i klagers redegjørelser for 
slike alvorlige påstander, som har vært fundamentet for hans arbeid med alternative teorier i 
saken. Dette var grunnen til at hun i begrunnelsen har henvist til at «mistillit til politi og 
påtalemyndigheten preges av konspirasjonsteorier» 
 
Dommeren bestrider at hun på generelt grunnlag har identifisert advokaten med hans klienter, 
men uttaler at mange av hans formuleringer gjør det vanskelig å skille mellom advokat og klient. 
Form og innhold etterlater ofte et inntrykk av at han innestår for klientenes syn. I advokatens 
klage til Kongen i statsråd, som er en del av salærdokumentene, trekker han selv inn at han 
personlig blir motarbeidet av politiet. Bistandsadvokater plikter å gjøre en vurdering av hvilke 
teorier som skal forfølges, med tilstrekkelig distanse til klienten. Advokaten har i denne saken 
valgt å forfølge teorier som virker motivert av mistillit til politi og påtalemyndighet. Hun mener 
derfor det er saklig å henvise til ham som bistandsadvokat, og ikke klientene, i begrunnelsen for 
salærreduksjon. 
 
Tilsynsutvalget bemerker at utsagnene i beslutningen må vurderes i lys av den sammenhengen de 
er fremsatt. Formuleringen retter seg mot faktiske anførsler klager har fremsatt på vegne av seg 
selv og sine klienter, og som dommeren mener at det ikke er grunnlag for. Hvorvidt det er faktisk 
grunnlag for de aktuelle anførslene er forhold Tilsynsutvalget ikke har kompetanse til å vurdere. 
Utvalget kan imidlertid, uavhengig av dette, vurdere om utsagnenes form og innhold er i strid 
med god dommerskikk. 
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. 
 
Utvalget viser bl.a. til NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

… Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre 
til disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende. 
 

I TU-sak 08-089 uttalte Tilsynsutvalget, med henvisning til NOU 1999:19 side 326:  
 
Domstolkommisjonens uttalelser viser at det skal mye til før premissene i en avgjørelse 
kan føre til disiplinærtiltak. Det er gode grunner for å gi dommeren et vidt spillerom til å 
utforme premissene i sine avgjørelser slik han eller hun i den enkelte sak finner det 
nødvendig, uten å måtte frykte kritikk fra et disiplinærutvalg.  

 
Det må altså foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at Tilsynsutvalget skal 
reagere med kritikk.  
 
Som et generelt utgangspunkt viser Tilsynsutvalget til at dommere har et ansvar for å utforme 
premisser i rettsavgjørelser på en hensynsfull måte overfor berørte personer. Det bør ikke brukes 
formuleringer som kan påføre disse unødvendige belastninger. En dommer har plikt til å gi en 
dekkende beskrivelse av de faktiske forhold, og til å gjøre rede for de vurderinger som ligger til 
grunn for den enkelte avgjørelse.  



 5 

 
Ved den nærmere vurderingen av saken tar Tilsynsutvalget utgangspunkt i at dommere generelt 
bør være tilbakeholdende med å kritisere en advokat for faktiske anførsler som han fremfører på 
vegne av sine klienter. Denne typen kritikk må uansett alltid vurderes opp mot respekten for 
advokatens rolle i rettspleien og hans rett til ikke å bli identifisert med sin klient, jf. punkt 6 og 7 i 
Etiske prinsipper for dommeradferd.  
 
Uttrykk som «konspirasjonsteori» gir en negativt ladet karakteristikk av fremsatt argumentasjon 
som kan oppfattes som krenkende. Tilsynsutvalget vil derfor fremheve at det bør vises stor 
varsomhet med å karakterisere parters argumentasjon på denne måten i rettslige avgjørelser. Ut i 
fra en samlet og konkret vurdering er utvalget likevel kommet til at dommeren ved å benytte 
dette uttrykket ikke har gått ut over rammene for god dommerskikk i denne saken. Utvalget viser 
til at uttrykket er benyttet som en samlet karakteristikk av de anførsler og teorier som klager har 
arbeidet ut i fra, og inngår som et ledd i dommerens samlede vurdering og begrunnelse for 
beslutningen. Utvalget har videre vektlagt at dommerens begrepsbruk må ses i lys av at klager 
selv, gjentatte ganger, har fremsatt svært kraftige karakteristikker og fremsatt påstander om 
subjektive utenforliggende motiver hos offentlige aktører som har vært involvert i behandlingen 
av saken. Dette gjelder bl.a. tjenestemenn i politi og påtalemyndighet, samt de to dommerne som 
har behandlet hans salærkrav. 
 
Selv om ordbruken, isolert sett, ikke er helt heldig når det vises til at «bistandsadvokaten har 
tilkjennegitt klar mistillit» og «bistandsadvokatens mistillit», finner Tilsynsutvalget ikke at 
beslutningen identifiserer advokat og klient i strid med de dommeretiske retningslinjene. Utvalget 
har i vurderingen lagt vekt på at klager, gjennom å fremstille seg som personlig motarbeidet av 
politi og påtalemyndighet, selv har bidradd til at skillet mellom hans personlige oppfatninger og 
klientens anførsler i saken, er blitt utydelige. Videre må begrunnelsen i brevet leses samlet, og ses 
i lys av at det er spørsmålet om klagers arbeid som bistandsadvokat har vært «rimelig og 
nødvendig», som er gjenstand for dommerens vurdering. Når dommeren viser til klagers mistillit 
overfor politi og påtalemyndighet, er det i første rekke naturlig å forstå dette som en vektlegging 
av den betydning disse anførslene har hatt for arbeidets samlede omfang.  
 
Tilsynsutvalget har etter dette kommet til at dommerens begrunnelse for nedsettelse av 
salærkravet, slik den fremgår av sammenhengen, ikke gir grunnlag for disiplinærreaksjon og det 
fattes følgende  
 

vedtak:  
 

1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som utvalget ikke har myndighet til å 
vurdere, samt forhold hvor lovens absolutte klagefrist er oversittet. 
 

2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 

 


