
 
 
 

 
 

 

 

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 28. januar 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 18-097 (arkivnr: 18/1256) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på jordskiftedommer B ved X jordskifterett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Trond Berge 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: Jordskiftedommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god 

dommerskikk 
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Innledning: 
 
Ved brev av 18. september 2018 har skjønnsmedlem A klaget på jordskiftedommer B ved X 
jordskifterett. Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt jordskiftedommer B, som ved brev 
av 9. oktober 2018 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra det andre 
skjønnsmedlemmet. Jordskifterettsleder C ved X jordskifterett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken er tilknyttet en skjønnsavgjørelse om erverv av veirett. Skjønnet ble avsluttet 
12. september 2018. Klager var skjønnsmedlem i saken.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Etter rettsmøte og synfaring den 23. august 2018, hadde skjønnsretten et møte for å komme til 
slutning av saken. Det oppsto ubehagelig stemning da hun ikke kunne være enig i 
erstatningsfastsettelsen. Hun respekterte fullt ut dommeren og det andre skjønnsmedlemmet sin 
avgjørelse, og hun forventet at de respekterte hennes avgjørelse. Dommeren hisset seg opp, og 
kunne ikke skjønne og forstå at hun ikke kunne være enig med dommerens avgjørelse.  
 
Dommeren spurte dem om kjøregodtgjørelse og om tap av arbeidsfortjeneste. Hun sa at hun 
hadde reisevei til møtested og krevde samtidig tapt arbeidsfortjeneste. Dette måtte 
dokumenteres.  
 
De møttes igjen 12. september 2018, og dommeren ba da om hennes utkast til avgjørelse. Hun 
nevnte igjen at hun fremmet krav om tapt arbeidsfortjeneste, noe dommeren avviste tvert. 
Dommeren mente det var uhørt at hun som bonde/selvstendig næringsdrivende skulle ha større 
krav enn vanlig, i tillegg til at det var for sent å fremme kravet. Dommeren mente det var hennes 
plikt å sette seg inn i dette. I veiledningsbrosjyren hun fikk sto det imidlertid ingenting om 
hvordan krav skulle fremmes eller fristen for å fremme krav. Hun finner det rart at dommeren 
ikke hadde bedt om å få oversendt nødvendig dokumentasjon.  
 
Hun følte seg trakassert som person. Dommeren ville ikke engang høre på at hun hadde jobbet 
seg inn, både i forkant og i etterkant av rettsdagen. Hun finner det uhørt at hun trengte å 
diskutere personlige inntektsforhold med dommeren mens det andre skjønnsmedlemmet var til 
stede.  
 
Videre i møtet gikk dommeren ut for å kopiere avgjørelsen. Da han kom tilbake, ytret hun at hun 
fremdeles var uenig i godtgjørelsen. Da slo dommeren knyttneven i bordet og sa «nå er det nok – 
det er for seint». Avgjørelsen ble deretter sendt rundt bordet for signering, og hun signerte med 
skjelven hånd og dårlig følelse i kroppen.  
 
Innklagede – jordskiftedommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I rådslagningsmøtet uttalte han seg nok kritisk til klagers synspunkter, men han mener han ikke 
var hissig under drøftingene, bare engasjert. Han respekterte at klager hadde et annet syn og at 
det ikke var mulig å komme til noen enstemmig avgjørelse. Dette var bakgrunnen for at han ba 
klager om å komme med en skriftlig begrunnelse for mindretallets syn i avgjørelsen. 
 
Etter at de var ferdige med å diskutere skjønnstemaene, orienterte han om retten til å kreve 
dekket tapt arbeidsfortjeneste. Han presiserte at et slikt tap måtte dokumenteres og eventuelt 
bekreftes av regnskapsfører. Han regnet med at klager selv fulgte opp med å fremme et 
dokumentert krav umiddelbart etter rettsmøtet.  
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Da det ikke kom inn noe krav om å få dekket tapt arbeidsfortjeneste, ble det senere utbetalt 
reise- og møtegodtgjørelse til skjønnsmedlemmene i samsvar med gjeldende satser.  
 
Klager tok opp spørsmålet om å få dekket tapt arbeidsfortjeneste på nytt da de hadde møte for å 
avhjemle skjønnet. Klager hadde ikke med seg noe dokumentert grunnlag for kravet. Han opplyste 
da at det var for sent å fremme kravet, da godtgjørelse til skjønnsmedlemmer var en del av det 
skjønnet som skulle hjemles. Dette ville ikke klager høre på, og fastholdt kravet. Han mistet etter 
hvert tålmodigheten og reagerte slik det er beskrevet i klagen.  
 
Det innrømmes at han skulle vært denne hendelsen foruten, og han må bare beklage at det 
uheldige skjedde.  
 
Skjønnsmedlem – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
I møtet 23. august 2018 spurte dommeren om de skulle ha kjøregodtgjørelse. Det ble også 
snakket om møtegodtgjørelse og eventuelt tapt arbeidsinntekt. De fikk ikke skjema for 
reiseregning eller lignende. Klager var i møtet tydelig på at hun forventet kompensasjon for tapt 
arbeidsinntekt i tillegg til møtegodtgjørelse, og hun oppga reiseavstanden. Han mener det 
allerede her ble nevnt at hun måtte ha dokumentasjon på sin inntekt, men han tenkte at det var 
dersom klager krevde høyere kompensasjon enn standardsum.  
 
Det er etter hans oppfatning korrekt at det var uenighet etter rettsmøte og synfaring 23. august 
2018 og at dette medførte at dommeren hisset seg opp. Klager var sikker i sin sak og har stått for 
det. Det mener han de måtte respektere.  
 
12. september 2018 var det avsluttende møte, og protokollen skulle underskrives. Han hadde fått 
utkast til protokoll oversendt i forkant. Klager kom i møtet inn på at hun ikke hadde fått lagt fram 
sitt krav om tapt arbeidsinntekt, men dommeren var ikke interessert i det og hevdet det skulle 
vært fremmet tidligere. Det er dessverre rett som klager skriver at dommeren slo knyttneven i 
bordet.  
 
For ham ble dette en dårlig avslutning på ett ellers fint oppdrag. Det virker rart at dommeren 
skulle hisse seg opp, siden dommeren hele tiden ellers var meget saklig og rolig. Dommeren skilte 
veldig på når de var i møtet og når de i pausene snakket om andre ting.  
 
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 for det første framholdt at dommeren opptrådte i strid med god dommerskikk under 
skjønnskonferansen. Han respekterte ikke hennes synspunkter og ble hissig. Dommeren har 
bekreftet at han var kritisk til klagers synspunkter, men han var ikke hissig under drøftingene, 
bare engasjert. Det andre skjønnsmedlemmet har bekreftet at det var uenighet under 
konferansen og mener dette medførte at dommeren hisset seg opp.  
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Klager har også anført at dommeren opptrådte i strid med god dommerskikk da rettens 
medlemmer var samlet for å avhjemle skjønnet. Dommeren aksepterte ikke hennes krav om tapt 
arbeidsfortjeneste, han hisset seg opp og slo knyttneven i bordet. Dommeren har bekreftet at han 
mistet tålmodigheten og reagerte slik klager har beskrevet, noe han beklager. Hendelsesforløpet 
er bekreftet av det andre skjønnsmedlemmet som var tilstede under møtet. 
 
Tilsynsutvalget kan vurdere de forhold klagen omfatter.   
 
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 Ot.prp. nr. 44 
(2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt:  
 

«God dommerskikk har å gjøre med hvordan en dommer utfører sine oppgaver. God 
dommerskikk er knyttet til en rekke forhold. For det første vil dommerens opptreden i 
retten være gjenstand for vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, 
opptreden overfor parter, vitner og andre aktører være av betydning. Videre vil spørsmål 
om brudd på god dommerskikk kunne komme inn i forbindelse med vurdering av hvordan 
saksbehandlingen utføres, herunder om dommeren opptrer sendrektig, er dårlig 
forberedt til møter og mangler organisering av forberedelsen til rettsmøter osv.»  

 
Tilsynsutvalget viser også til pkt. 6, 1. og 2. ledd i Etiske prinsipper for dommeratferd, som 
omhandler korrekt opptreden: 
 

«En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor 
alle som dommeren har med å gjøre i embetsutøvelsen. 
Dommeren skal påse at meddommere deltar som fullverdige medlemmer av 
retten.» 

 
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.  
 
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. For at 
utvalget skal reagere med kritikk må det foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel. 
Tilsynsutvalget har kommet til at dommeren har oversteget denne terskelen.  
 
Utvalget finner det sannsynliggjort at dommeren under skjønnskonferansen hisset seg opp og 
viste manglende respekt for skjønnsmedlemmets standpunkt. Videre finner utvalget det 
sannsynliggjort at dommeren under avhjemlingen av skjønnet mistet tålmodigheten med det ene 
skjønnsmedlemmet og slo knyttneven i bordet for å avslutte diskusjonen.  
 
Tilsynsutvalget har tidligere i sak 17-015 fremhevet følgende: 
 

Meddommerne er en viktig ressurs for domstolene […]. Dommerne har en viktig oppgave i å 
ivareta meddommerne. De skal informeres om rettigheter og plikter og gis tilstrekkelig tid og 
veiledning i den konkrete sak, slik at de har grunnlag for å ta selvstendige standpunkt og begrunne 
disse, basert på at de deltar i avgjørelsen på lik linje med fagdommerne. Særlig viktig er det å gi 
rom for spørsmål og svar hvor en meddommer deltar for første gang. 

 
 
Det ligger til rettens leder å lede skjønnsforhandlinger og formidle at et spørsmål ikke er 
gjenstand for videre diskusjon. Dette skal likevel skje på en saklig og profesjonell måte, innenfor 
rammene for god dommerskikk, jf. pkt. 6 i Etiske prinsipper for dommeratferd. Rettens leder har 
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et særlig ansvar for å tilse at skjønnsmedlemmer / meddommere blir behandlet med respekt og 
har full anledning til å stemme i samsvar med sitt syn, jf. utvalgets vedtak i sak 17-015. Det er 
spesielt viktig at de som gjør tjeneste som skjønnsmedlem for første gang blir ivaretatt på en god 
måte.  
 
Tilsynsutvalget mener dommeren ikke har vist tilstrekkelig respekt for klagers synspunkter og 
stemmegivning. Det er ikke forenlig med god dommerskikk å hisse seg opp og vise manglende 
tålmodighet. En dommer skal heller ikke slå neven i bordet, verken for å markere at et spørsmål 
er ferdig debattert eller av andre grunner. Tilsynsutvalget finner at innklagede samlet sett har 
handlet i strid med god dommerskikk. 
 
Etter dette finner utvalget at det er grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak i form av kritikk 
overfor jordskiftedommer B, jf. domstolloven § 236 andre ledd. 
 
Tilsynsutvalget for dommere har fattet slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Jordskiftedommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 
 
 


