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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 14. november 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 18-016 (arkivnr: 18/267) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggedal, 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. 
offentleglova § 3. 

  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning klagefristen er oversittet. 

 
 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 

disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 29. januar 2018 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 27. februar 2018 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra psykolog C, psykologspesialist D, student E og 
tidligere saksbehandler F. Klagen er supplert ved brev av 22. januar 2018. Sorenskriver G ved X 
tingrett er orientert om klagen og har den 7. mars 2018 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder en foreldretvist, hvor klager var en av partene. Hovedforhandling ble holdt 13. juni 
2017, og dom ble avsagt 9. august 2017.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det fremgår av rapporten fra den sakkyndige i ankesaken at dommeren har sagt følgende til 
barna: «Du må huske at pappa ikke er til å stole på. Pappa gjør mye rare ting». En dommer har 
ingenting med å påvirke barns forhold til foreldrene.  
 
Dommeren har også gått imot sakkyndiges anbefaling, noe som er spesielt for en 
barnefordelingssak. Dommen bærer tydelig preg av forhåndsdømming, og har flere motstridende 
elementer som ikke samsvarer med konklusjonen.  
 
I tillegg har tingretten på egenhånd bedt sakkyndig kommentere informasjon om uetisk oppførsel, 
på bakgrunn av opplysninger som fremkommer i prosesskriv i ankesaken. I ettertid har de sett at 
det har vært direkte kommunikasjon mellom dommer og motpart per e-post.  
 
Innklagede – B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun har hatt samtaler med barna 17. februar 2016, 8. juni 2017 og et kort møte 5. september 
2017.  
 
Under møtet 17. februar 2017 deltok saksbehandler H, og referat fra møtet ble oversendt 
prosessfullmektigene etter møtet. 
 
I møtet 8. juni 2017 deltok psykolog C. Både hun og psykologen stilte spørsmål til barna, og 
referat ble oversendt prosessfullmektigene etter møtet.  
 
Møtet 5. september 2017 var et møte på noen minutter der hun orienterte barna om dommens 
resultat. Hun tok opp tråden fra det de hadde sagt tidligere, og fortalte hva som ble resultatet. 
Hun valgte å gi en generell begrunnelse og viste til at hun mente det var mer stabilt hos mor enn 
hos far, bant annet ved at mor fortatt bor i det gamle hjemmet deres og er flink til å følge opp 
lekser. Det var ikke mulig å gi en fullstendig begrunnelse, og det var ikke alt som var beskrevet i 
dommen som egnet seg for barna. Barna hadde ikke spørsmål. Hun mente først at det var en 
student i praksisplass, E, som deltok på dette møtet. Senere har hun fått oppklart at den som 
deltok på møtet var pensjonert saksbehandler, F, jfr. e-post av 5. oktober 2018. 
 
Hun har ikke gitt barna negative karakteristikker av foreldrene under disse møtene, og hun har 
aldri uttalt eller ment at klager ikke er til å stole på. Det er heller ikke riktig at klager fikk mindre 
samvær enn det den sakkyndige foreslo.  
 
Hun vet ikke hva klager sikter til ved at tingretten på egen hånd har bedt den sakkyndige om å 
kommentere informasjon om uetisk oppførsel. Hun vet heller ikke hva klager sikter til med at det 
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har vært direkte kommunikasjon mellom dommer og motpart på e-post. Hun antar at klager må 
sikte til den korrespondanse som fant sted etter at anke var innkommet. Det fremgikk av 
motpartens prosesskriv at den sakkyndige hadde foreslått seg selv som facebookvenn for mor i 
saken, og sendt mor en forespørsel om å spise middag. Hun fant grunn til å forelegge 
opplysningene for den sakkyndige for kommentarer, og kommentarene fra den sakkyndige ble 
oversendt lagmannsretten i forbindelse med behandlingen der.  
 
Om møtet i september skriver hun at møtet var kort, og formålet var å orientere barna om 
utfallet. Møtet kom i stand etter en henvendelse fra mors advokat, og barna hadde ingen 
bemerkninger som ga grunnlag for nedtegnelser.  
 
Domstolleder – sorenskriver G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun bemerker at samtalene med barna er foretatt med en annen person tilstede, hvilket er i tråd 
med deres interne retningslinjer.  
 
Sakkyndig – psykolog C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han var tilstede i egenskap av sakkyndig i samtalen mellom dommeren og barna. Det var i 
hovedsak dommeren som førte ordet i samtalen med innspill fra han underveis. Han erindrer ikke 
at dommeren på noen måte uttrykte at barnas far ikke var til å stole på, eller at barnas far gjør 
«litt rare ting». Han kan heller ikke huske at dommeren informerte barna om eller kommenterte 
noe om at klager hadde fått ny kjæreste, eller at dommeren uttalte at «det er ting vi ikke vet» når 
det gjaldt hvorvidt klager var til å stole på.   
 
Etter hans syn opptrådte dommeren profesjonelt, objektiv saklig under samtalen, og 
kommuniserte med barna på en måte som la forholdene til rette for at barna kunne formidle sitt 
syn.  
 
Sakkyndig – psykologspesialist D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun har ikke noe å tilføye i sakens anledning.  
 
Opplysninger om dommerens samtale med barna kom fram i hennes samtale med barna den 28. 
november 2017. Dommersamtalen som det eldste barnet refererte til, fant sted sommeren 2017 i 
forbindelse med at saken gikk for tingretten. Det var en annen sakkyndig som var oppnevnt for 
tingretten.  
 
Tidligere saksbehandler – F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun bekrefter at hun var tilstede under samtalen med de to barna. Hun kan ikke huske noe fra 
møtet, men hun ville nok reagert dersom dommeren hadde uttalt det som er nevnt i klagen.  
 
 
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. 
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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. 
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
Klagen er inngitt over fem måneder etter at dom ble avsagt. Klagefristen er derfor utløpt.  
 
Klager har anført at de påklagde forhold først ble oppdaget da den sakkyndige fremla sin rapport, 
og at det ikke var mulig å få informasjonen før dette.  
 
Deler av klagen gjelder det forhold at dommeren har gått imot sakkyndiges anbefaling, at 
dommen bærer preg av forhåndsdømming og at dommen har flere motstridende elementer som 
ikke samsvarer med konklusjonen. Dette er forhold klager fikk kunnskap om da dommen ble 
forkynt, og klagefristen er dermed utløpt. Tilsynsutvalget kan ikke se at klager hadde rimelig 
grunn til å oversitte klagefristen, og denne delen av klagen tas ikke til behandling.  
 
Når det gjelder opplysningene som fremgikk i den sakkyndiges rapport, legger Tilsynsutvalget til 
grunn at klager ikke hadde kunnskap om de påklagede forhold før tidligere enn tre måneder før 
klagen ble sendt inn. Denne delen av klagen tas dermed til behandling selv om klagefristen er 
utløpt.  
 
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 dommeren skal ha bedt sakkyndig kommentere informasjon om uetisk 
oppførsel, samt hatt direkte kommunikasjon med motpart per e-post. Klager har videre anført at 
dommeren har påvirket hans forhold til barna.  
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. 
 
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.  
 
Tilsynsutvalget har lagt til grunn i sin praksis at 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.  
 
Etter Tilsynsutvalgets vurdering er det ikke klanderverdig av dommeren å be den sakkyndige 
kommentere påstander om uetisk oppførsel som fremkom i prosesskrift fra klagers motpart. De 
påstandene som fremkom i prosesskriftet var egnet til å skape tvil om den sakkyndiges 
upartiskhet. Både hensynet til den sakkyndiges mulighet til å kommentere påstandene og 
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hensynet til den videre behandling av saken i ankeomgangen, tilsa at dommeren innhentet 
uttalelse fra den sakkyndige.  
 
Når det gjelder påstanden fra klager om at dommeren har hatt direkte kommunikasjon per e-post 
med motparten, har klager ikke konkretisert hva denne e-post korrespondansen har gått ut på. 
Dommeren antar at det dreier seg om korrespondansen som fant sted etter at anke var 
innkommet, om den sakkyndiges opptreden etter at saken var avgjort i tingretten. Tilsynsutvalget 
kan ikke se at det er opplyst eller sannsynliggjort at dommeren har opptrådt klanderverdig i sin 
behandling av saken etter at dommen var anket.  
 
Klager har videre anført at dommeren har påvirket hans forhold til barna og viser til uttalelser 
som barna har kommet med til den sakkyndige som var oppnevnt av lagmannsretten. Det klager 
sikter til er følgende uttalelse i den sakkyndiges rapport av 29.11.17:  
 

Dommeren i X sa til dem at pappa ikke var til å stole på og at han hadde ny kjæreste. Det 
er ting som vi ikke vet, sa dommeren, sier […]. […] sier at dommeren sa at pappa gjør litt 
rare ting, men det har ikke […] merket noe til. 

 
Saken gjaldt samvær med to gutter på 12 og 8 år.  
 
Tilsynsutvalget finner etter en helhetsvurdering at det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at 
dommeren har uttalt seg slik barna har fortalt. Dommeren hadde i alt tre samtaler med barna. 
Det er skrevet referat fra de to første samtalene. Det var en annen person til stede ved alle tre 
samtalene. Den rettsoppnevnte sakkyndige (psykolog C) som var tilstede under ett av møtene 
med barna (den 8. juni 2017), har uttalt at dommeren opptrådde profesjonelt og objektivt saklig 
under samtalen med barna. Den sakkyndige kan ikke huske at dommeren uttrykte seg slik det 
fremgår av den nye sakkyndiges rapport. Saksbehandleren som var til stede under dommerens 
orientering til guttene om domsresultatet husker ikke noe fra møtet, men mener hun ville reagert 
dersom dommeren hadde uttalt seg slik. Dommeren selv benekter å ha uttalt seg slik som det 
fremgår av rapporten. Tilsynsutvalget kan etter dette ikke se bort ifra at guttene har misforstått 
eller fått informasjon fra andre.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning klagefristen er oversittet. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 


