
 
 
 

 
 

 

 

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 7. november 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-060 (arkivnr: 19/1362) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 

  
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: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor sorenskriver B.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 31. mai 2019 har A klaget på X tingrett. Klagen gjelder sen saksbehandling. Klagen er 
forelagt sorenskriver B, som ved brev av 29. august 2019 har avgitt uttalelse. 
 
Tilsynsutvalget oppfatter klagen slik at den er rettet mot domstolleder, som øverste ansvarlig for 
domstolen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en klagesak knyttet til et krav fra Statens Innkrevingssentral. A påklaget et krav om 
månedlige trekk for nedbetaling av studiegjeld direkte til Innkrevingssentralen, før han rettet 
klagen til X tingrett som overordnet instans høsten 2017. X tingrett mottok saken 30. august 2017. 
Kjennelse i saken ble avsagt 22. mai 2019. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Behandlingen av hans sak har ikke kommet noen vei i X tingrett fra den ble innsendt i august 
2017, til han mottok kjennelse i saken 29. mai 2019. 
 
Han har ikke mottatt noe informasjon fra domstolen om saksgangen i hans sak etter at den ble 
oversendt X tingrett høsten 2017. Han har imidlertid ringt domstolen flere ganger, og fått beskjed 
om at saksbehandlingstiden skyldtes stor pågang av saker og underbemanning på grunn av 
sykdom. 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saksbehandlingstiden for klagesaker fra Statens Innkrevingssentral har vært beklagelig lang ved X 
tingrett over en årrekke. I 2018 var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 453 dager, i 2019 
er den 464 dager per utløpet av august 2019. X tingrett har hatt for svake ressurser for å kunne 
håndtere denne sakstypen. Som følge av ABE-reformen har domstolen over en periode fått 
inndratt en dommerfullmektigstilling, som heller ikke har bedret evnen til å håndtere sakene så 
hurtig som ønskelig. Denne forklaringen gis også til samtlige parter i klagesaker som henvender 
seg til X tingrett om domstolens saksbehandlingstid. 
 
Klagers sak ble i dette tilfellet mottatt av X tingrett 30. august 2017. Deretter fikk klager utsatt 
betalingsfrist for klagegebyret til 30. november 2017, og klager skal ha betalt gebyret 1. desember 
2017. Først etter dette kunne X tingrett ta klagen til reell behandling. Saken ble deretter 
forberedt, og lagt klar til avgjørelse 9. mars 2018. Klager kontaktet tingretten per telefon 10. april 
og 1. oktober 2018, og ble begge gangene informert om tingrettens lange saksbehandlingstid på 
gjeldende saksområde. Avgjørelse i saken ble tatt 22. mai 2019. 
 
Saksbehandlingstiden i den aktuelle saken er ikke forbilledlig, og han beklager dette. Årsaken er å 
finne i domstolens ressurssituasjon. 
 
 
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. 
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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 saksbehandlingstiden i X tingrett har vært for lang. Dette er et forhold 
Tilsynsutvalget kan vurdere. Klagen er rettet mot X tingrett og ikke mot en navngitt dommer eller 
dommerfullmektig. Tilsynsutvalget behandler klagen som en klage mot sorenskriver B, som har 
det overordnede ansvar for saksbehandlingstiden ved tingretten. 
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. Tilsynsutvalget viser bl.a. til Ot.prp. nr. 
44 (2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt om god dommerskikk:  
 

”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 videre til De etiske prinsippene for dommeratferd punkt 10 hvor det fremgår: 
 

«En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig hurtighet, så langt det er 
forenlig med kravene til forsvarlig saksbehandling og faglig kvalitet. Når det oppstår forsinkelser av 
betydning, skal de partene som er berørt underrettes om dette.» 

 
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.  
 
Disiplinærreaksjon som følge av sen saksbehandling kan gis dersom det blir påvist betydelig 
overskridelse av saksbehandlingstiden og det ikke er rimelig grunn for overskridelsen. Det kreves i 
tillegg at dommeren kan klandres for forsinket saksbehandling.   
 
Klager har anført at det foreligger brudd på de plikter som følger av dommerstillingen, ved at 
domstolsbehandlingen av hans klagesak knyttet til et krav fra Statens Innkrevingssentral har tatt 
altfor lang tid.  
 
Saksbehandlingstiden i denne saken er på nesten ett og et halvt år. Sorenskriveren har selv gitt 
utrykk for at saksbehandlingstiden er for lang, men viser til ressurssituasjonen ved domstolen. 
 
Tilsynsutvalget er enig med klager i at saksbehandlingstiden i hans sak har vært for lang. Selv om 
saksbehandlingstiden har blitt for lang finner ikke Tilsynsutvalget at sorenskriveren kan klandres 
for tidsbruken. Det vises i denne forbindelse til sorenskriverens redegjørelse for 
ressurssituasjonen i domstolen. Tilsynsutvalget har ikke grunn til å trekke disse opplysningene i 
tvil.  
 
Tilsynsutvalget har imidlertid anledning til å gi en uttalelse om hva som er god dommerskikk uten 
at vedkommende gis kritikk eller advarsel, jf. domstolloven § 236 tredje ledd. Tilsynsutvalget 
bemerker at god dommerskikk tilsier at henvendelser til domstolen i en konkret sak, besvares 
skriftlig og innen rimelig tid. Saksbehandlingstiden i klagesakene over krav fra Statens 
Innkrevingssentral bør etter Tilsynsutvalgets oppfatning kommuniseres skriftlig til klagerne i 
forbindelse med mottak av klagen. Hensynet til klagerne som har en berettiget forventning om en 
rimelig saksbehandlingstid og allmennhetens tillit til domstolene mer generelt, tilsier dette. 
Tilsynsutvalget forutsetter at domstolen gjennomgår sine rutiner i lys av dette.  
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Med disse merknader, finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
sorenskriver B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.  
 


