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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 14. november 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 18-070, 18-071 og 18-072 (arkivnr: 18/711, 18/914 og 18/915) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på lagdommerne B og C og ekstraordinær lagdommer 

D ved X lagmannsrett 
  
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 den gjelder forhold 

Tilsynsutvalget ikke kan vurdere. 
 

 2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor lagdommerne B, C eller 
ekstraordinær lagdommer D.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 2. juli 2018 har A klaget på lagdommerne B og C og ekstraordinær lagdommer D ved X 
lagmannsrett. Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt lagdommerne B og C og 
ekstraordinær lagdommer D, som ved brev av henholdsvis 16. og 17. august 2018 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokatene E og F. Klagen er supplert ved 
brev av 11. oktober 2018 og 2. november 2018. Førstelagmann G ved X lagmannsrett er orientert 
om klagen, og hun har den 23. august 2018 meddelt at hun ikke har merknader i saken.  
 
A har inngitt separate klager på de innklagede. Ettersom klagene gjelder samme underliggende 
sak, samme rettsmøte og samme dom, finner Tilsynsutvalget det hensiktsmessig å behandle 
klagene samlet.  
 
A har også inngitt klage på dommerne som behandlet hans anke i Høyesterett. Denne klagen 
behandles separat, og er per dags dato ikke ferdig behandlet av Tilsynsutvalget.  
 
Heidi Heggdal er inhabil i saken og har ikke deltatt ved behandlingen av klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en foreldretvist om bosted og samvær for klagers barn. Ankeforhandling ble holdt i 
X lagmannsrett den 17. til 19. april 2018. Dom ble avsagt 27. april 2018. Klager anket deretter 
både dommen og sakskostnadsavgjørelsen, men begge ankene ble i beslutninger av Høyesteretts 
ankeutvalg datert 5. juli 2018 nektet fremmet.  
 
Klager har fremmet 57 klagepunkter mot lagdommer B, 57 klagepunkter mot lagdommer C og 57 
klagepunkter mot ekstraordinær lagdommer D. Klagepunktene og klagers anførsler gjelder i 
hovedsak faktum i saken, rettens saksbehandling og bevisvurdering, samt innvendinger mot 
rettsavgjørelsen. I saksfremstillingen gjengis kun de anførslene som faller innenfor utvalgets 
myndighetsområde.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Vedrørende klagepunkt 6 i alle klagene: Til tross for at begge parter anførte at tre rettsdager var 
for lite, fastholdt retten at saken kun skulle berammes til tre dager. Rettens tidsbegrensning er 
egnet til å skade domstolens tillit.  
 
Vedrørende klagepunkt 7 i alle klagene: Det var satt av to timer til hver av partenes partsinnlegg 
og spørsmål. Han, som var først ut, ble avmålt til omtrent sin tid, mens motparten fikk tre timer av 
retten til sin fremføring. Den som skal snakke først vil ha behov for mer tid, da den første ikke vet 
hvilke påstander den andre vil fremme og således må uttale seg om mange forhold. Da motparten 
hadde hatt sitt innlegg, var retten langt på etterskudd og han fikk ikke anledning til å kommentere 
den rekke med påstander motparten fremførte. Den skjeve tidsfordelingen underbygger rettens 
partiskhet og strider mot den allmenne tiltro til rettssystemet.  
 
Vedrørende klagepunkt 8 i alle klagene: Hans vitner var oppført samme dag som motpartens 
partsinnlegg. Ettersom motparten gikk utover sin tid, gikk dette utover tiden til hans vitner. 
Retten nektet å overføre noen av vitnene til dag tre, med henvisning til at det også var lite tid på 
dag tre. Uten forvarsel meldte dommerne plutselig at de skulle delta i feiringen av en kollega, og 
at det dag to derfor måtte være en ekstra pause som varte i over 30 minutter. Som en konsekvens 
av at motparten fikk mer tid enn oppsatt, at retten plutselig tok pause og at retten nektet å flytte 
vitner fra dag to til dag tre, måtte han frafalle tre vitner i tillegg til det opprinnelige vitnet han 
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hadde frafalt. Motparten ble også av retten oppfordret til å frafalle vitner, uten at dette ble 
etterkommet. Dette var en forskjellsbehandling i strid med prinsippet om likebehandling.  
 
Vedrørende klagepunkt 57 i klagen mot lagdommer C: I hans partsforklaring fortalte han om 
uttalelser fra sønnen om hva motparten skal ha sagt. Da motparten forklarte seg, nektet hun for å 
ha sagt disse tingene til sønnen. Lagdommer C uttalte da høyt slik at alle i rettssalen kunne høre 
det: «hva sier det da om far?». Det forelå ikke noen grunn til at lagdommer C skulle fremme en 
slik spekulasjon høyt for rettssalen. Han oppfattet uttalelsen som at lagdommer C stolte på 
motparten og mente at han fremmet usanne påstander for retten. Uttalelsen strider mot de 
etiske prinsipper om blant annet partiskhet og den allmenne tiltro til rettssystemet. Dette 
underbygges også av at lagdommer C ikke vurderte at det kunne være sønnen som hadde 
fremmet feil informasjon til han. 
 
I uttalelse av 11. oktober 2018 har klager blant annet uttalt følgende:  
I følge hans notater fikk motparten og hennes vitner 54 % mer tid i retten enn ham, hvilket er en 
betydelig forskjell. Han viser til at samtlige av dommerne i sine tilsvar tilsynelatende ikke har hatt 
kontroll på tidsbruken i retten, og at dette strider mot den allmenne tiltro til dommerstanden, 
rettssystemet og rettssikkerheten. Advokat E fremmer usann informasjon om tidsbruken i sin 
uttalelse.  
 
Lagdommernes uttalelse om at det er vanlig å anta at en sak tar noe kortere tid i lagmannsretten 
fordi tingrettens dom foreligger, mener han fremmer en innstilling der dommeren legger 
tingrettens dom til grunn. Dette bryter mot den allmenne tiltro til rettssystemet. Dommernes 
hovmodige og overværende tilsvar med «det er vanlig å anta…» bryter med den allmenne tiltro til 
dommerstanden og rettssystemet. Også lagdommernes uttalelse om at det fremgikk av 
sluttinnlegget hva de frafalte vitnene skulle vitne om, strider mot sunn fornuft og den allmenne 
tiltro til dommerstanden og rettssystemet.  
 
Innklagede – lagdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saken var berammet over tre dager, og rettsdagen varer normalt fra kl. 09:00 til 15:00. Da det var 
påberopt omfattende vitneførsel, sendte hun et brev til prosessfullmektigene hvor hun 
kommenterte lengden på rettsdagene i den omforente tidsplanen og antall påberopte vitner. 
Etter dette frafalt prosessfullmektigene ett vitne hver, og en revidert tidsplan ble sendt inn. Det 
ble senere frafalt ytterligere tre vitner.  
 
Når det gjelder spørsmålet om det skulle ha vært satt av ytterligere en halv rettsdag, viser hun til 
at rettsdagen de to første dagene varte til kl. 16.30 og den tredje dagen til kl. 16.40. Dette viser at 
det i realiteten ble brukt 4 ½ time mer enn lagmannsrettens opplysning i berammingsbrevet. Det 
er også vanlig å anta at en sak tar noe kortere tid i lagmannsretten, på grunn av at tingrettens 
dom foreligger.  
 
Det er riktig at en pause den ene dagen ble utvidet fra 15 til 35 minutter på grunn av et 
arrangement i domstolen. Den ekstra tiden som medgikk ble kompensert ved at rettsdagen ble 
forlenget.  
 
Når det gjelder vitnene som ble frafalt, viser hun til at det ble opplyst i sluttinnlegget hva vitnene 
skulle forklare seg om. Etter det hun husker, anså de saken som meget godt opplyst, og at det ikke 
var behov for ytterligere vitneførsel.  
 
Etter det hun husker, ble tre av motpartens vitner bedt om å begrense sine forklaringer til 
konkrete hendelser. Det fremgår ikke noe ytterligere i rettsboken om dette.  
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Når det gjelder innledningsforedragene, fremgår det ikke av rettsboken hvor lang tid 
innledningsforedragene tok, og heller ikke hvor lenge klager forklarte seg før ankemotparten 
startet sin forklaring. Det fremkommer heller ikke at det var innsigelser til at tiden kan ha blitt 
ulikt fordelt. Klager begynte å forklare seg på første dag, og fortsatte forklaringen neste dag.  
 
Når det gjelder den delen av klagen som gjelder uttalelsen fra lagdommer C, viser hun til Cs 
uttalelse til denne. Hun kan ikke huske at lagdommer C sa det som er angitt i klagen, og reagerte 
ikke på noe kritikkverdig forhold fra lagdommer Cs side under ankesaken.  
 
Innklagede – lagdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun har lest uttalelsen fra lagdommer B, og mener denne er dekkende for det hun husker fra 
ankeforhandlingen og klagers anførsler. 
 
Når det gjelder klagepunkt 57 rettet mot henne, er det dessverre begrenset hva hun nå konkret 
kan huske av enkeltuttalelser fra ankeforhandlingen. Hun kan ikke huske å ha sagt det klager 
mener hun har sagt. Det ville ikke være likt henne, noe som gjør at hun ser det som lite sannsynlig 
at hun har kommet med en slik løsrevet kommentar. Hun har ikke noe minne om at en vurdering 
av klager var en sentral del av spørsmålene rundt motpartens syn på de anførte utsagnene. 
Generelt var hun imidlertid interessert i å vite hva klager hadde gjort for å bedre relasjonen 
mellom barnet og motparten.  
 
I denne saken, som i andre saker, har hun gjort sitt beste for å være lyttende, åpen og respektfull 
overfor begge parter og har stilt de spørsmål hun mente var relevante for å få et best mulig 
avgjørelsesgrunnlag. Konfliktnivået mellom partene i denne foreldretvisten gjorde saken 
krevende.  
 
Innklagede – ekstraordinær lagdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har lest uttalelsene fra de øvrige dommerne, og kan slutte seg til det som er anført der. Han 
har ikke noe å legge til.  
 
Når det gjelder klagepunkt 57 om lagdommer C, er heller ikke han i stand til å huske om 
lagdommer C stilte et spørsmål på den måten som er anført av klager. Heller ikke han kunne på 
noe tidspunkt i løpet av ankeforhandlingen se at lagdommer C opptrådte kritikkverdig eller 
ukorrekt. Etter hans mening har lagdommer C en korrekt og behagelig væremåte i retten.  
 
Prosessfullmektig – advokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det var et uvanlig høyt konfliktnivå i saken, og det var en krevende sak for både parter, advokater 
og helt sikkert dommere. Oppfatningen fra hennes side var at de tre dommerne i saken bidro til 
en god og rettferdig gjennomføring av en krevende og omfattende sak. 
 
Hun er av den oppfatning at det ble gjennomført en god ankeforhandling innenfor de dagene som 
ble satt av. Det var et godt samarbeid mellom advokater og dommere, og dommerne var fleksible 
slik at de holdt på til over kl. 15 alle tre rettsdager.  
 
Hun hadde med en rettslig medhjelper i retten, som tok notater og fulgte med at fordelingen av 
tid ble riktig. I følge notatene fikk klager og motparten like lang tid til sine partsforklaringer, og det 
er ikke riktig at det var en skjevhet i tidsfordelingen.  
 
Allerede under rettens innledning første rettsdag ble prosessfullmektigene bedt om å vurdere 
omfanget av varslet vitneførsel. Det er ikke nytt for advokater at dommere mener at varslet 
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vitneførsel synes mer omfattende enn nødvendig, og det er ikke rent sjelden at vitner frafalles 
under rettssaken. De frafalt ett vitne. De tilbød seg også å frafalle ytterligere et vitne, men retten 
ønsket å høre dette vitnet. For å holde seg innenfor tidsskjemaet ble forklaringene begrenset til 
enkelte forhold, altså det som var «nytt» og relevant. Dette betyr at selv om de kun frafalt ett 
vitne, ble også deres vitneførsel begrenset tidsmessig. Hun oppfattet at begge sider hadde lik 
mengde tid til sine vitner.  
 
Hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av hva lagdommer C skal ha sagt i retten. Heller ikke 
rettslig medhjelper husker noe slikt, og det fremgår heller ikke av deres notater.  
 
Prosessfullmektig – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Antall rettsdager var et gjennomgangstema i saksforberedelsen. I brev av 12. april 2018 fra 
lagdommer B, fremgikk det at lagmannsretten ville ta stilling til om saken skulle forlenges med 
ytterligere en halv rettsdag etter at saken var startet. Etter hennes notater varslet lagdommer C 
på dag én at retten kun ville bruke tre dager på saken. Hun kan bekrefte at det på dag to ble tatt 
en rettspause på 30 minutter som det ikke tidligere var varslet om. Ankesaken bar preg av lange 
og hektiske rettsdager.  
 
For å forsøke å komme i mål med tidsplanen og følge lagmannsrettens signaler om at 
familievitner var av mindre interesse, ble det i løpet av ankeforhandlingen frafalt fire vitner. Det 
er hennes oppfatning at det fremsto som nødvendig som følge av oppfordringer fra 
lagmannsretten, og at ankemotparten kun sa seg villig til å frafalle ett vitne.  
 
Hun har ikke gjort seg notater vedrørende lagdommerens generelle kommentarer i løpet av 
ankeforhandlingen, og hun har derfor ikke grunnlag for å kommentere anførselen om uttalelsen 
fra lagdommer C.  
 
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.  
 
Klageskrivene er meget omfangsrike og er, som nevnt innledningsvis, spesifisert i 57 klagepunkter 
mot hver av de innklagede dommere. De aller fleste klagepunkter er likelydende og retter seg mot 
samtlige tre dommere, mens noen punkter knytter seg til den enkelte dommer.  
 
Det er et gjennomgående trekk at de aller fleste av klagepunktene retter seg mot domsresultatet, 
som klageren er grunnleggende uenig i, dommernes konkrete vurderinger av anførsler og bevis, 
samt saksbehandlingen, blant annet mangler/svakheter ved domsgrunnene og at lydopptak ikke 
ble avspilt i sin helhet. Klager har i tillegg anført at lagdommer B var inhabil ved behandlingen av 
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saken, på grunn av nær relasjon til dommeren som behandlet saken i første instans. Dette er 
forhold som kan gjøres gjeldende som ankegrunn, og som derfor faller utenfor det Tilsynsutvalget 
har myndighet til å vurdere. Dette gjelder selv om klager mener dommernes konkrete vurderinger 
strider mot de dommeretiske prinsippene eller god dommerskikk. Heller ikke sakens viktighet for 
klager eller at det i praksis er få saker som tillates behandlet i Høyesterett, påvirker grensene for 
Tilsynsutvalgets myndighet. Disse delene av klagene blir derfor å avvise.  
 
Noen av klagepunktene knytter seg til dommernes opptreden og uttalelser under 
ankeforhandlingen, herunder gjennomføringen av prosessledelsen. Dette er forhold som 
Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
Klager har vist til at det ikke ble satt av nok tid til gjennomføring av ankeforhandlingen. Videre er 
det vist til at disponibel tid under ankeforhandlingen ble fordelt skjevt til fordel for motparten, at 
klager måtte frafalle flere vitner enn motparten, og at det på dag to måtte avholdes en ekstra 
pause på grunn av et internt arrangement i domstolen.  
 
Tilsynsutvalget har tidligere påpekt at det i foreldretvister er viktig at det blir satt av tilstrekkelig 
tid, slik at partene opplever å bli hørt. I den foreliggende sak var tidsplanen på tre rettsdager og 
gjennomføringen av saken utvilsomt stram. Det vises for så vidt til at det i protokollen for 
planleggingsmøtet ble åpnet for å sette av en fjerde dag til ankeforhandlingen, samt merknaden i 
uttalelsen til klagers prosessfullmektig om at ankesaken «bar preg av lange og hektiske 
rettsdager».  
  
Tilsynsutvalget kan likevel ikke se at den avsatte tid til ankeforhandling, eller den konkrete 
saksavviklingen, i seg selv var uforsvarlig, eller ble gjennomført i strid med god dommerskikk.  
 
Spørsmålet om det var behov for å sette av en fjerde rettsdag ble adressert til 
prosessfullmektigene av rettens leder, dommer B, i brev 12. april 2018. I brevet ble 
prosessfullmektigene, i tråd med forutsetningene i protokollen fra planleggingsmøtet, bedt om å 
kontakte hverandre ved vurderingen av hvilke vitner som skal føres, og på nytt vurdere om den 
varslede vitneførsel var nødvendig. På bakgrunn av brevet frafalt partene ett vitne hver, og det 
ble utarbeidet omforent tidsplan tilpasset tre rettsdager.  
 
Tilsynsutvalget finner ikke at brevet fra rettens leder kan oppfattes som et utilbørlig press om å 
frafalle vitner. Brevet viderefører i realiteten kun det som allerede fremgår i protokollen fra 
planleggingsmøtet, og ble etterkommet av prosessfullmektigene uten protest. Det vises i denne 
forbindelse også til at ingen av prosessfullmektigene i sine merknader til utvalget har gitt uttrykk 
for at de oppfattet brevet fra dommer B som utilbørlig press. Utvalget finner det heller ikke 
sannsynliggjort at klagers frafall av tre vitner under ankebehandlingen, skyldes utilbørlig press fra 
dommerens side. Det vises også til at ingen av prosessfullmektigene har gitt utrykk for at 
dommerne opptrådte slik klager har anført.  
 
Videre fremgår det av rettsboken at det ble tillatt at ankeforhandlingens samtlige rettsdager gikk 
utover den tid som var lagt til grunn i prosessfullmektigenes omforente tidsplan. Tilsynsutvalget 
legger herunder til grunn at den ikke-planlagte utvidede pausen på ankeforhandlingens dag to, 
ble tilstrekkelig kompensert.  
 
Tilsynsutvalget kan heller ikke se at dommer Bs bemerkning i uttalelsen til utvalget om at det er 
vanlig å anta at en sak i lagmannsretten tar noe kortere tid enn i tingretten, underbygger at 
gjennomføring av saken var uforsvarlig. Det vises til at det er tvistelovens forutsetning at det ved 
beramming og gjennomføring av ankebehandling for lagmannsretten, skal tas hensyn til at det 
allerede foreligger en dom fra tingretten. I dette ligger det også en presumsjon fra lovgivers side 
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om at gjennomføringen av saken (ankeforhandlingen) normalt går raskere for lagmannsretten enn 
i tingretten. 
 
Det er et gjennomgående trekk i alle klagepunktene at klager mener dommerne har handlet i strid 
med flere av de dommeretiske prinsippene. I forhold til gjennomføringen av saken 
(prosessledelsen) er det blant annet vist til at dommerne ved fordeling av tid til parts- og 
vitneforklaringer ikke har vært objektive/nøytrale samt forskjellsbehandlet partene. 
 
Tilsynsutvalget bemerker at dommerne, innenfor rammene som følger av prosesslovgivningen, vil 
ha det overordnede ansvaret for at rettsforhandlingene gjennomføres på en forsvarlig og 
tillitvekkende måte. Prosessledelsen må utøves med betydelig grad av skjønn og gjennomføres 
med nødvendig grad av fasthet. Samtidig må prosessledelsen gjennomføres på en respektfull 
måte overfor partene, og ikke utøves på en måte som er egnet til å trekke dommernes 
objektivitet i tvil. 
 
Tilsynsutvalget finner ikke å kunne legge til grunn at dommerne ved fordeling av tid til parts- og 
vitneavhør har forskjellsbehandlet partene, eller for øvrig opptrådt på en måte som gir grunn til å 
trekke deres objektivitet i tvil. Selv om partene som utgangspunkt vil få noenlunde lik tid til 
partsforklaringer og annen bevisførsel, er det likevel ikke noe krav om en matematisk lik fordeling 
av tidsbruken. Utvalget har i denne forbindelse merket seg at ingen av prosessfullmektigene har 
gitt uttrykk for at de opplevde at partene ble forskjellsbehandlet ved fordelingen av tid til 
bevisførsel. Heller ikke rettsboken inneholder opplysninger som indikerer dette.  
 
Tilsynsutvalget viser også til at en rettsforhandling er en dynamisk prosess hvor partenes behov 
for bevisførsel kan endre seg underveis. Dette vil blant annet også kunne ha betydning for hvor 
mye tid det er nødvendig å bruke på det enkelte vitneavhør. Denne vurderingen må foretas 
konkret og fortløpende i den enkelte sak. Utvalget kan ikke se at det er opplysninger i saken, 
heller ikke fra prosessfullmektigene, som underbygger at dommerne opptrådte respektløst, eller 
utøvde et utilbørlig press overfor klager for å begrense hans bevisførsel.  
 
Klager har videre vist til at dommer C, under forklaringen til motparten, skal ha uttalt høyt «hva 
sier det da om far?». Etter klagers syn viser sammenhengen uttalelsen ble fremsatt i at dommeren 
ga uttrykk for at hun stolte på motparten, og at han hadde fremmet usanne påstander for retten.  
 
Etter Tilsynsutvalgets praksis kan unødvendige sterke ord og uttrykk fra dommerens side medføre 
disiplinærtiltak når de er egnet til virke klart sårende eller infamerende. Det samme kan etter 
omstendighetene være tilfellet dersom dommeren ordlegger seg på en måte som gir grunnlag for 
å trekke vedkommende dommers objektivitet i tvil.   
 
Tilsynsutvalget finner det ikke sannsynliggjort at dommer C, under motpartens forklaring, har 
uttrykt seg på en måte som er sårende/infamerende overfor klager, eller som gir grunn til å trekke 
hennes objektivitet i tvil. Det vises her til at dommer C ikke kan huske å ha ordlagt seg slik klager 
anfører. Heller ikke de øvrige dommerne, eller prosessfullmektigene, kunne huske dette. Videre 
vises det til at ingen av dommerne eller prosessfullmektigene har gitt uttrykk for at de opplevde 
dommer Cs utspørring, eller kommentarer, under forklaringen til motparten som respektløs eller 
krenkende overfor klager.  
 
Klager har også vist til at dommerne manglet nødvendig personlige egenskaper og kompetanse, 
herunder at dommerne ikke fikk med seg hva som ble sagt av parter, vitner og den 
rettsoppnevnte sakkyndige, og at de ikke tok nødvendige notater. Videre har klager, i forhold til 
dommer D, knyttet spørsmålet om personlig egnethet til høy alder. Tilsynsutvalget bemerker at 
det er spørsmål om uetisk dommeradferd utvalget kan vurdere og reagere på. De forhold klager 
her har tatt opp gjelder ikke spørsmål om slik adferd.  
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Etter dette finner Tilsynsutvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
lagdommerne B og C og ekstraordinær lagdommer D.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagene avvises i den utstrekning de gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke kan vurdere. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor lagdommerne 

B, C eller ekstraordinær lagdommer D. 
 
 


