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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-040 (arkivnr: 19/953) 
  
Saken gjelder: Klage fra A og B på tingrettsdommer C ved X tingrett. 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
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. 
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 C. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 28. mars 2019 har A og B klaget på tingrettsdommer C ved X tingrett. Advokat D og 
advokat E har formulert klagen på vegne av A og B. 
 
Klagen er forelagt tingrettsdommer C, som ved brev av 4. april 2019 har avgitt uttalelse. Utvalget 
har videre innhentet uttalelse fra de øvrige prosessfullmektigene i saken og meddommerne i 
saken. Domstolleder i X tingrett er orientert om klagen. 
 
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder gjennomføringen av en hovedforhandling i en barnevernssak. Barnet i saken var  
16 ½ år på tidspunktet for hovedforhandling, og var representert med egen advokat. Klagerne var 
representert av felles advokat under hovedforhandlingen, men har i etterkant av 
hovedforhandlingen byttet til to nye advokater. Partenes nye advokater har formulert klagen på 
foreldrenes vegne.  
 
Klager – A og B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommeren utøvde et sterkt og urimelig forlikspress, som i realiteten var helt likt påstanden til 
kommunen. Dommeren knyttet forliksviljen opp mot hvorvidt de kunne anses å være gode 
foreldre.  
 
Dommeren kom med urimelige, unødvendige og juridisk uholdbare uttalelser i saken. Påstandene 
til kommunen ble ukritisk favorisert. 
 
Dommeren utviste et tydelig forhåndsstandpunkt, i favør av kommunen. 
 
Dommeren var dårlig forberedt, og nektet foreldrene å opplyse saken bedre.  
 
Dommeren uttalte at mor har «psykiske problemer», uten at dette er diagnostisert eller 
stadfestet av mor selv eller av lege. 
 
De anerkjenner ikke prosessen, og krever at det oppnevnes en ny dommer som behandler saken 
på nytt. 
 
Innklagede – tingrettsdommer C ved X tingrett – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Habilitetsinnsigelsen som er fremmet blir behandlet på vanlig måte av tingretten.  
 
Saken gjaldt en jente som ble tatt hånd om av barnevernet etter at hun rømte hjemmefra. Dette 
var etter jentas eget ønske. Både jenta selv og foreldrene brakte fylkesnemndas vedtak inn for 
rettslig overprøving. Jenta nedla påstand om mindre samvær enn det nemnden hadde besluttet.  
 
Faren i saken er anmeldt for vold mot jenta. Anmeldelsen er under behandling av politiet. Far var i 
barnevernssaken opptatt av å «renvaske» seg i straffesaken. Med bakgrunn i tidspress besluttet 
hun at tema for barnevernssaken var omsorgsovertakelsen og samvær, og at anmeldelsen og 
mulig straffeforfølgelse av far ikke var tema i denne saken. Hun antar at den delen av klagen som 
er relatert til manglende mulighet for å opplyse saken er relatert til dette.  
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Det ble ikke foretatt noen formell bevisavskjæring i saken. All tilpasning og begrensning i bevisene 
skjedde i samråd med prosessfullmektigene i saken, uten at det fremkom protester. Foreldrene og 
kommunen frafalt to vitner hver, og jenta frafalt ett vitne. 
 
Begge foreldrene fikk betydelig lengre tid til sine forklaringer enn det som var satt opp i 
tidsplanen. De fikk også anledning til tilleggsforklaringer underveis i saken, og til kommentarer 
etter bevisførselen.  
 
Rettens medlemmer hadde en to-timers samtale med jenta etter første rettsdag. Dette var avtalt 
med partene på forhånd. Jenta var klar på at hun ikke ønsket å flytte hjem. Hun ville ikke ha 
samvær med far, og samvær med mor kun to ganger per år. Hun ønsket tilsyn under samvær med 
mor. Med bakgrunn i denne samtalen besluttet retten å sterkt oppfordre partene til å bli enige av 
hensyn til jenta. Dette ble gjort etter at retten hadde gjennomgått referatet fra samtalen med 
jenta, og etter at foreldrene hadde gitt omfattende forklaringer. Dette ble gjort etter anbefaling 
fra den fagkyndige meddommeren, og ble vurdert å være til det beste for jenta i denne konkrete 
situasjonen. Hun understreket at dette utspillet ikke innebar at retten hadde tatt noe standpunkt 
til sakens realiteter, men at det var en oppfordring til partene om å tenke på hva som ville skape 
den beste mulighet for å bygge bro mellom foreldrene og jenta i fremtiden. Retten skisserte ikke 
hvordan løsningen skulle være, men refererte til samtalen med jenta. Utspillet var ikke knyttet til 
en argumentasjon om gode eller dårlige foreldre, men det ble formidlet – særlig til mor – at om 
hun hørte på jenta, ville det kunne ha stor betydning for å reetablere en relasjon mellom dem. Far 
hadde i sin forklaring gitt uttrykk for at han ikke ville kreve samvær med datteren før hun selv 
ville, og at han hadde flyttet til Tyskland. Foreldrenes prosessfullmektiger hadde ikke innsigelser 
til drøftelsene. Foreldrene meddelte først at de ønsket å vise at de respekterte jenta, og ville 
nedlegge felles påstand med henne. Etter lunsjpausen hadde de ombestemt seg, og retten tok 
ikke opp spørsmålet om minnelig løsning på nytt etter dette.  
 
Hun har ikke uttalt seg om, eller hatt noen oppfatning av, om mor eller far skulle ha «psykiske 
problemer».  
 
Hun har ikke gitt uttrykk for noen oppfatning av verken barnevernstjenesten eller foreldrene. Hun 
mener at hun har behandlet alle parter med respekt.  
 
Prosessfullmektig for barnet – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Barnet i saken blir 17 år i år, og det følger av barnevernloven at det må legges vesentlig vekt på 
hennes mening knyttet til spørsmål om omsorgsovertakelse og samvær. At dommeren minner 
aktørene på jussen i saken, kan ikke karakteriseres som at dommeren utviser forlikspress slik 
klagerne anfører. 
 
Hun har ingenting å utsette på dommerens gjennomføring av hovedforhandlingen. Dommeren 
har opptrådt i tråd med de etiske reglene, og har vært saklig og ryddig. Hun opplevde det slik at 
dommeren behandlet alle partene med respekt og verdighet.  
 
Hun støtter ikke klagen. 
 
Prosessfullmektig for kommunen – advokat G – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dommeren utøvde aktiv prosessledelse under hele saken, også i forbindelse med forsøket på å få 
til en løsning av omsorgssaken uten dom. Hun hadde ikke en opplevelse av at dommeren gikk for 
langt i noe av det hun sa. 
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Meddommer fra den alminnelige utvalget – H – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kjenner seg ikke igjen i klagers beskrivelse av hoveddommeren og rettssaken generelt. Han 
oppfattet at begge parter fikk tid til å fremlegge sin sak innen de rammene som var satt, og det 
var ingen forutinntatthet, forlikspress eller favorisering. Dommeren var godt forberedt. Det 
fremkom ikke noe misnøye fra noen av sidene under saken. 
 
Fagkyndig meddommer – J – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Dommeren fremsto grundig, og som både nøytral og respektabel ovenfor alle involverte gjennom 
hele prosessen. Hun er ikke enig i at dommeren utviste et tydelig forhåndsstandpunkt. Det var 
ingenting ved rettens behandling som hun stusset på.  
 
Hun oppfattet at far hadde et inntrykk av og en forventing om at hans straffesak skulle behandles. 
Dommeren presiserte at retten ikke skulle ta stilling til skyldspørsmålet i behandlingen av 
barnevernssaken.  
 
Det var ingen ukritisk favorisering av påstandene fra kommunen. Foreldrene fikk mer enn vanlig 
tid til å formidle seg. Unntaket var siste dag, hvor det ble travelt og partene ble bedt om å 
prioritere vitner.  
 
Hun er ikke enig i at dommeren utøvde forlikspress. Hun ga råd til dommeren om at dommeren 
burde synliggjøre muligheten for et forlik. Dette ble tatt opp av dommeren på en nøytral og god 
måte. Foreldrene ønsket først forlik, men ombestemte seg etter en pause. Dette ble ikke 
kommentert, og behandlingen av saken fortsatte som tidligere.  
 
Hennes vurdering er at saken ble behandlet på en god og grundig måte. 
 
 
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.  
 
Det fremgår av klagen, som også ble sendt i kopi til X tingrett, at klagerne mener at dommeren er 
inhabil til å dømme i saken. Dom var ikke avsagt på tidspunktet for klagen.  
 
Habilitetsinnsigelser kan brukes som ankegrunn, og X tingrett tok denne delen til behandling på 
eget initiativ når de mottok kopi av klagen. Denne delen av klagen blir derfor å avvise.  
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Klagerne har også anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk. Kort 
oppsummert er det anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk, ved at hun  
 
- har utøvd forlikspress, 
 
- har favorisert kommunen, 
 
- har utvist et tydelig forhåndsstandpunkt, i favør av kommunen, 
 
- var dårlig forberedt, og nektet foreldrene å opplyse saken bedre, 
 
- uttalte at mor har «psykiske problemer», uten at dette er diagnostisert eller stadfestet av mor 
selv eller av lege. 
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere. 
 
Klagers anførsel kan knyttes opp mot de etiske prinsippene for god dommerskikk punkt 3:  
 

En dommer skal være og framtre som upartisk og opptre slik at det ikke med rimelighet kan 
stilles spørsmål ved dommerens nøytralitet. 
 
En dommer må ikke gi uttrykk for forhåndsstandpunkt i saker han eller hun har under behandling 
eller som det er nærliggende at dommeren kan få til behandling. 
 
En dommer skal utøve dommergjerningen uten forutinntatte holdninger. 
 
Dommeren skal aktivt legge forholdene til rette for minnelige løsninger, men partene skal ikke 
utsettes for press til å inngå forlik. 

   
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. Når det 
gjelder forlikspress, har utvalget lagt til grunn at det må foreligge konkrete utsagn eller annen 
adferd som viser at dommeren har søkt å presse partene til å forlike saken.  
 
Dommeren har opplyst at klagerne ble sterkt oppfordret til å akseptere barnets ønsker og å 
nedlegge felles påstand med motparten (kommunen).  
 
Tilsynsutvalget bemerker at en dommer, i kraft av sin prosessledelse, har anledning til å ta opp 
spørsmål om klagerne vil akseptere barnets ønsker. Grensen for når et slikt initiativ overfor en 
part går over til å være press i strid med de etiske retningslinjene må vurderes konkret. Dommere 
må i slike situasjoner være oppmerksom på at parter kan oppleve slike initiativ forskjellig.  
 
I saken her var foranledningen til dommerens initiativ særlig samtalen barnet hadde med rettens 
medlemmer, sammenholdt med barnets alder og den betydning dette hadde for avgjørelsen av 
saken. Uttalelsene fra de øvrige aktørene tilsier ikke at dommeren i den forbindelse utøvde press 
overfor klagerne, eller på annen måte tilkjennega et tydelig forhåndsstandpunkt i saken.    
 
Tilsynsutvalget finner heller ikke de øvrige klagepunktene sannsynliggjort. Det vises til at 
klagernes oppfatning av dommerens forberedelse til saken, prosessledelse og påståtte 
karakteristikk av mors psykiske tilstand, verken underbygges av uttalelsen fra dommeren selv, 
eller de profesjonelle aktørene som har avgitt uttalelse.  
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Det er etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer C.  
 
 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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

tingrettsdommer C.   


