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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 14. november 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 18-077 (arkivnr: 18/956) 
  
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, private parters navn 
unntatt fra offentlighet. For øvrig er vedtaket offentlig, jf. 
offentleglova § 3. 

  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 3. juli 2018 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 14. august 2018 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra saksbehandler C. Sorenskriver D ved X 
tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en barnevernssak, hvor Fylkesnemnda fattet vedtak om omsorgsovertakelse av 
klagers sønn. Saken ble 8. juni 2018 bragt inn for domstolen, og 29. juni 2018 hadde innklagede 
dommer en samtale med klagers sønn.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren meddelte avgjørelsen til hennes sønn før den var avsagt. Hun mener dommeren har 
brutt de Etiske prinsipper for god dommeratferd punkt 1, 3, 4, 5, 6 og 8. Hun mener også at 
dommeren har brutt barnevernloven § 6-3, om barns rett til å bli hørt under saksbehandlingen.  
 
Klager og hennes sønn møtte opp i resepsjonen kl. 8.45. Ca. kl. 8.50 kom dommeren og fortalte at 
hun skulle lese gjennom sakspapirene og komme tilbake litt senere med en saksbehandler for å 
hente gutten. Dommeren fortalte også at hun (klager) ikke fikk være med på samtalen. Sønnen, 
som allerede gruet seg, gruet seg nå enda mer.  
 
Kl.9.10 hentet dommeren gutten, og de kom ut igjen allerede kl. 9.16. Sønnen var da helt knust, 
og svarte ikke da dommeren sa ha det til han. På utsiden begynte sønnen å gråte, og fortalte at 
dommeren sa at det var best at han flyttet hjemmefra fordi han hadde store problemer på skolen. 
Sønnen skal kun ha sagt til dommeren at han ville bo hjemme og at han hadde det bra der. Hele 
samtalen tok ca. fem minutter. 
 
Klager mener dommeren har brutt sin upartiskhet ved å fortelle at sønnen måtte flytte på grunn 
av problemene i skolen. Hun mener også dette viser tydelig tegn til forutinntatte holdninger. 
Dommerens uttalelse er en orientering om reell avgjørelse i hovedsaken og ikke i saken om utsatt 
iverksettelse.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Allerede ved halvnitiden viste det seg at klager og sønnen hadde ankommet retten. Hun gikk da 
og hilste, og sa at hun måtte se litt nærmere på sakens dokumenter før samtalen. Hun fortalte 
videre at en saksbehandler skulle være tilstede, og at de skulle snakke med gutten uten klager. 
Klager virket litt overrasket over dette, og sett i ettertid antar hun at klagers prosessfullmektig 
ikke hadde forberedt klager eller gutten på dette.  
 
Samtalen foregikk på hennes kontor. Gutten var 13 år og var veldig klar over hvorfor de hadde 
samtalen. Hun vurderte det slik at det ville være best for barnet ikke «å gå rundt grøten». Hun 
forklarte om, og barnet var kjent med, Fylkesnemndas vedtak og at nemnda mente det var best 
for gutten å flytte hjemmefra blant annet grunnet problemer på skolen. Hun forklarte, og gutten 
visste også, at saken om hvor han skulle bo fremover skulle bli behandlet senere i retten.  
 
Hun forklarte videre at reglene var sånn at når nemnda hadde bestemt at et barn skulle flytte var 
utgangspunktet at det skulle skje raskt, men at hun i løpet av dagen skulle bestemme om gutten 
skulle flytte med en gang eller ikke. Hun forklarte videre at gutten hadde rett til å uttale seg, men 
at han ikke måtte. Gutten svarte raskt at han hadde det bra hos klager, at han var noe hos faren 
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og at han nektet å flytte. Hun forklarte at dersom gutten likevel måtte flytte, ville han få treffe 
foreldrene sine. Hun valgte ikke å stille mer spørsmål rettet mot samvær. 
 
Gutten var klart beveget, og hun ville ikke utsette gutten for ytterligere press ved å snakke med 
han over lengre tid. Hun sa at hun forsto det var vanskelig og at han var lei seg, og fulgte han 
deretter ut til klager. Hun sa ifra til klager at dette hadde vært vanskelig og at gutten var veldig lei 
seg.  
 
Saken ble behandlet som en hastesak, og hun skrev derfor ikke referat av samtalen. Hun refererte 
samtalen i kjennelsen som ble skrevet samme dag. Kjennelsene ble avsagt samme dag, og ble 
umiddelbart oversendt prosessfullmektigene.  
 
Slik hun opplever det, har hun en vennlig og imøtekommende måte å snakke med barn på. Hun 
har en forsiktig tilnærming, og foretar en konkret og løpende vurdering av hvordan hun skal 
snakke med dem.  
 
Hun ble i løpet av ferien klar over at klager mente at hun hadde fortalt om resultatet av hennes 
avgjørelse til gutten, og fant det nødvendig å gjøre prosessfullmektigene oppmerksom på at dette 
ikke stemte. Dette ble gjort i e-post av 25. juli 2018.  
 
Hun har tenkt gjennom om det var noe hun kunne gjort annerledes, og det hun kan se er at hun 
nok hadde overvurdert hva klager og gutten visste om hva som skulle foregå. Det ville nok vært 
bedre om hun i denne saken hadde informert klager og gutten først om hva hun skulle snakke 
med gutten om. Hun er lei seg for at gutten og klager har misforstått hva hun har sagt. 
 
Saksbehandler – rådgiver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun deltok i samtalen med klagers sønn, som observatør/rettsvitne. Dommeren spurte gutten om 
han visste hvorfor han skulle til samtale i tingretten, noe gutten svarte bekreftende på. 
Dommeren fortalte også at gutten hadde en rett, men ikke plikt til å uttale seg. Dommeren 
oppsummerte for gutten hva Fylkesnemnda hadde bestemt og at saken nå skulle behandles av 
tingretten. Samtalen varte bare i noen minutter. 
 
Gutten virket nervøs og ubekvem under samtalen, og han fortalte at han ville bo hos klager og at 
han ikke ville flytte. På slutten av samtalen gråt gutten. 
 
Hun er ikke enig i at dommeren meddelte gutten resultatet i hovedsaken. Etter hennes 
oppfatning var samtalen forsvarlig og ordentlig.  
 
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. 
 
Klager har anført at dommeren har meddelt avgjørelsen til sønnen før den var avsagt og at 
dommeren har brutt De etiske prinsipper for god dommeradferd.  Videre at dommeren har brutt 
barnevernloven § 6-3, om barns rett til å bli hørt under saksbehandlingen. 
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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.  
 
På generelt grunnlag vil Tilsynsutvalget påpeke, slik også dommeren selv har gjort, viktigheten av 
at parter og særlig barn blir godt informert om hva som skal skje og rammene for barnesamtalen, 
slik at det ikke oppstår misforståelser. Som dommeren selv har påpekt, ville det vært bedre om 
dommeren hadde gitt mer informasjon til klager og gutten om hva som skulle foregå. 
 
Tilsynsutvalget finner etter en helhetsvurdering at det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at 
dommeren har uttalt seg slik klager hevder. Det var en annen person til stede under samtalen og 
hun har forklart at hun ikke er enig i at dommeren meddelte gutten resultatet i hovedsaken. Hun 
oppfattet at samtalen var forsvarlig og ordentlig, og bekrefter innklagedes fremstilling av hvordan 
samtalen foregikk. Tilsynsutvalget kan etter dette ikke se bort ifra at gutten har misforstått det 
som ble sagt.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 

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


