
 
 
 

 
 

 

 

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 14. november 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 18-078 (arkivnr: 18/959) 
  
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: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 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 tingrettsdommer B.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 9. juli 2018 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder sen 
saksbehandling. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 29. august 2018 har avgitt 
uttalelse. Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder begjæring om fravikelse av leiebolig etter manglende betaling av strøm/oppvarming 
og husleie. Klager var utleier. Rettsmøte ble holdt 16. april 2018, og kjennelse ble avsagt 19. april 
2018. Begjæringen ble ikke tatt til følge.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saken tok seks måneder. I slike saker bør samfunnet kunne ha en berettiget forventing om rask 
saksbehandlingstid. Tingretten bør ha forståelse for partenes tid og ressurser.  
 
Saken har hatt følgende tidslinje:  

- Begjæringen om tvangsfravikelse er datert 19. oktober 2017 
- Namsfogden tok stilling til saken 18. desember 2017 og oversendte den til tingretten 
- Tingretten returnerte saken til namsfogden 8. januar 2018 
- Saken ble så oversendt tingretten som klagesak 5. februar 2018 
- Namsfogden besluttet fravikelse, men ga oppsettende virkning 
- Februar og mars gikk til ressurskrevende prosesskrift 
- Tingretten ga på nytt mulighet til å uttale seg, selv om det var behørig gjort overfor 

nansfogden 
- Tingretten innkalte til rettsmøte 16. april 2018 
- Kjennelsen er datert 19. april 2018 

 
I telefon fra namsfogden, uttrykte namsfogden til henne en oppgitthet over unødvendig «pirk» fra 
tingretten. I telefon fra tingretten, sa dommeren til henne at namsfogden ikke hadde fattet et 
formelt korrekt vedtak og at det var grunnen til «alt frem og tilbake».  
 
Hun mener det forelå en form for kompetanse-kniving mellom namsfogden og tingretten, og at 
tingretten ønsket å sette namsfogden juridisk på plass. Fra hennes ståsted synes det åpenbart at 
namsfogden har den korrekte og reelle kompetanse i slike saker som gjelder tvangsfravikelse. 
Tingretten viser i nærværende sak fravær av praktisk forståelse ved sin ineffektivitet.  
 
Forøvrig gjelder klagen innvendinger mot rettens avgjørelse. 
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saken ble oversendt tingretten 18. desember 2017 som en klagesak etter 
tvangsfullbyrdelsesloven. Slik han vurderte saken på dette tidspunktet, var det uklart hva som 
skulle anses som klage og hva det i tilfelle ble klaget over. Han forsøkte derfor å ringe 
namsfullmektigen for å avklare om det var noe han hadde misforstått. Da han ikke fikk tak i 
namsfullmektigen på telefon, sendte han 22. desember 2017 en e-post. Da han ikke hadde fått 
noe svar fra namsfogden, forsøkte han å ringe på nytt 2. januar 2018. Etter å ha snakket med en 
annen hos namsfogden, fikk han 3. januar 2018 svar fra namsfullmektigen. Hans vurdering var at 
dette svaret ikke besvarte spørsmålene, og han tilskrev derfor namsfogden i brev 8. januar 2018 
og returnerte saken for videre behandling hos namsfogden.  
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Retten mottok 15. januar 2018 brev fra klager hvor det kan synes som om klager er enig i at saken 
ikke skulle vært oversendt tingretten.  
 
Tingretten mottok deretter brev av 23. januar 2018 fra namsfogden. I brevet vises det til et 
prosesskrift av 11. januar 2018 og at dette utgjorde klagen. Klagen ble i tilfelle inngitt etter at 
saken var returnert namsfogden. Den 25. januar 2018 mottok han også en e-post fra 
namsfullmektigen hvor saksbehandlingen ble skissert.  
 
Brevene av 23. og 25. januar 2018 ble besvart i brev av 29. januar 2018. I brevet redegjorde han 
for sin forståelse av tvangsfullbyrdelseslovens saksbehandlingsregler. Han mener at namsfogden 
hadde misforstått et vilkår i loven. Hans formulering i brevet om at dersom namsfogden besluttet 
tvangsfullbyrdelse kunne saken oversendes retten uten å avvente ny klage, var et forsøk på å 
spare tid.  
 
Saken ble på nytt oversendt tingretten 5. februar 2018. Saksøkte hadde da en rekke innsigelser til 
kravet. Begge parter oversendte prosesskriv til namsfogden, som ble oversendt retten. På grunn 
av anførsler i et av prosesskrivene, anså han at saken ikke var klar til avgjørelse uten ytterligere 
saksforberedelse. I rettens brev av 1. mars 2018 fikk partene frist til 19. mars 2018 for merknader.  
 
Partene ble så innkalt til rettsmøte 16. april 2018. I mellomtiden var det rettsferie grunnet påsken. 
Kjennelse ble avsagt 19. april 2018.  
 
Regnet fra saken kom til retten på nytt 5. februar 2018, var det en saksbehandlingstid på to og en 
halv måned inkludert påsken.  
 
Det er ikke slik at han ønsket å sette namsfogden på plass, og han håper redegjørelsen kan kaste 
lys over hvorfor saken ble returnert til namsfogden. Selv om fravikelsessaken totalt har tatt tid, 
kan det etter hans syn ikke konkluderes med at saksbehandlingstiden i retten var for lang.  
 
 
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 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. 
 
Klager har fremsatt flere innsigelser mot bevisvurderingen, rettsanvendelsen og begrunnelse i 
kjennelsen avsagt av dommeren den 19. april 2018, og det anføres at resultatet er feil. Dette er 
forhold som kan brukes som ankegrunn, og som Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
Denne delen av klagen blir derfor å avvise.  
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Det er i klagen videre vist til at dommeren ikke behandlet saken med tilstrekkelig fremdrift. Dette 
gjelder forhold Tilsynsutvalget kan vurdere.  
 
For at saksbehandlingstidens lengde skal gi grunnlag for disiplinærreaksjon må det være påvist en 
betydelig overskridelse av den saksbehandlingstid/fremdrift som normalt kan forventes i saken 
uten at det er rimelig grunn for dette. Det kreves i tillegg at dommeren kan klandres for den lange 
tidsbruken.  
 
I den foreliggende sak ble begjæringen om tvangsfravikelse fremsatt for namsfogden 19. oktober 
2017. Namsfogden oversendte saken som klagesak til tingretten 18. desember 2017. Dommeren 
forsøkte flere ganger å komme i kontakt med namsfogden pr telefon og e-post for å få besvart 
konkrete spørsmål, men lyktes ikke med det. Saken ble deretter returnert namsfogden to ganger; 
hhv. 8. januar 2018 og 29. januar 2018, fordi tingretten ikke kunne se at namsfogdens avgjørelse 
var klar for oversendelse til tingretten for klagebehandling. Namsfogden oversendte så igjen 
saken til tingretten 5. februar 2018. Dommeren ga deretter i brev 1. mars 2018 partene frist for å 
inngi supplerende merknader og opplyse om det var behov for rettsmøte. Rettsmøte ble avholdt 
16. april 2018, og kjennelsen ble avsagt 19. april 2018.  
 
Ovennevnte viser at det har vært fortløpende aktivitet i saken fra den ble mottatt av tingretten til 
det ble avsagt kjennelse 19. april 2018. Saksbehandlingstiden skyldes således ikke manglende 
aktivitet fra dommerens side under saksforberedelsen. 
 
Klager har vist til at dommerens retur av saken til namsfogden skyldtes unødvendig «pirk» og var 
uttrykk for et ønske om å sette namsfogden «juridisk på plass».  
 
Tilsynsutvalget har bl.a. i sak 17-128 påpekt at utvalgets myndighet til å overprøve 
prosessledende avgjørelser som etter sin art er uangripelige, er begrenset. Utvalgets myndighet 
er for slike avgjørelser begrenset til å vurdere om dommeren i tilknytning til de aktuelle 
avgjørelsene har opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
Dommerens avgjørelse om å returnere saken til namsfogden for ytterligere saksbehandling der er 
etter sin art uangripelig. Det samme gjelder dommerens vurdering av at det var behov for å gi 
partene anledning til å inngi supplerende merknader i prosesskriv og avholde rettsmøte som ledd 
i sakens opplysning.  
 
Dommeren har i redegjørelsen til Tilsynsutvalget forklart tidsbruken og årsaken til at han anså det 
nødvendig å returnere saken til namsfogden to ganger. De forhold dommeren har vist til er 
konkret knyttet til tvangsfullbyrdelseslovens fordeling av myndighet mellom tingretten og 
namsfogden, samt behovet for en forsvarlig opplysning av saken.  Årsaken til tidsbruken fremstår 
etter dette som saklig begrunnet. Utvalget finner derfor ikke at dommeren har opptrådt i strid 
med god dommerskikk.  
 
Etter dette finner Tilsynsutvalget 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 den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke kan vurdere. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B.   


