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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. november 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-065 og 19-086 (arkivnr: 19/1480 og 19/1840) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på tingrettsdommerne B og C ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 

Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen på tingrettsdommer C avvises i det den gjelder 

forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Klagen på tingrettsdommer B avvises i den utstrekning den 
gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 
vurdere. 
 

 3. Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med 
god dommerskikk. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 19. juni 2019 har advokat A klaget på tingrettsdommerne B og C ved X tingrett. 
Klagen gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommerne B og C, som ved brev av 
henholdsvis 15. juli og 12. august 2019 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse 
fra tingrettsdommer E og advokat F. Sorenskriver D ved X tingrett er orientert om klagen og har 
den 10. oktober 2019 avgitt uttalelse.  
 
Ved brev av 22. august 2019 innga advokat A ytterligere en klage på tingrettsdommer B. Klagen 
gjelder dommeratferd, herunder innholdet i dommerens uttalelse til Tilsynsutvalget i ovennevnte 
klagesak. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 19. september 2019 har avgitt 
uttalelse.  
 
Ettersom sistnevnte klage omhandler en uttalelse innsendt i forbindelse med første klage, har 
Tilsynsutvalget funnet det hensiktsmessig å behandle klagene samlet og i ett felles vedtak.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder en barnevernssak om overprøving av vedtak fra Fylkesnemnda. 
Klager var prosessfullmektig for en av foreldrene. Klagen gjelder klagers kontakt med retten i 
forbindelse med søknad og avgjørelse vedrørende opphevelse av bostedsforbeholdet.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Ad tingrettsdommer C: 
Beslutningen som treffes av retten 28. mars 2019, og som oppheves av lagmannsretten 3. juni 
2019, er fordelt til tingrettsdommer C. Korrekt og uavhengig opptreden må da være at det er 
tingrettsdommer C som besvarer lagmannsrettens henvendelse om anke over beslutningen 28. 
mars 2019. Lagmannsretten tilskrev tingretten med anmodning om ytterligere informasjon, men 
tingrettsdommer C overlot til tingrettsdommer B å besvare henvendelsen. Tingrettsdommer B 
hadde allerede avgjort samme rettsspørsmål til hans ugunst, og var åpenbart inhabil etter 
domstolloven § 108. Tingrettsdommer C aksepterte også at tingrettsdommer B kom med 
etterfølgende anførsler om hvorfor egen avgjørelse var korrekt. Det var ikke tingrettsdommer Bs 
avgjørelse som sto til prøving, men tingrettsdommer Cs nektelse av omgjøring. En slik 
dommeratferd innbyr ikke til den tillit domstolene er avhengig av, og fremstår på ingen måte som 
korrekt dommeratferd.  
 
Ad tingrettsdommer B: 
Ved likelydende brev av 17. januar 2019 avslo retten ved tingrettsdommer B overfor både han og 
advokat F dekning av reise- og oppholdsutgifter. Den 21. januar 2019 sendte tingrettsdommer B 
likevel følgende e-post til advokat F, som ikke ble journalført og tilgjengeliggjort på Aktørportalen 
under tingrettens sak:  
 

«Hei I ditt tilfelle kan det være feil at reisefravær og reiseutgifter ble strøket. Så kan du 
innsende ny arbeidsoppgave hvor disse postene er angitt så vil de bli godkjent. Vh B».  

 
Senere samme dag besvares e-posten av advokat F: 
 

«Takk for rettelse, jeg innsender ny ila uken [smilefjes] Med vennlig hilsen F Advokat MNA» 
 

Det som er en de facto opphevelse av bostedsforbeholdet skjer tilsynelatende ex officio fra 
tingrettsdommer Bs side. Det foreligger ingen formell saksbehandling av spørsmålet, og 
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korrespondansen forblir skjult frem til den legges ut på Aktørportalen den 3. juni 2019 etter hans 
innsynsbegjæring.  
 
Selv om utgangssituasjonen for han og advokat F er like, er dommerens tone overfor han en helt 
annen. Det vises til e-postkorrespondansen om samme tema mellom han og dommeren.  
 
Saksbehandlingen til dommeren fremstår som preget av tilfeldigheter, og er alt annet enn 
betryggende. Korrespondansen mellom dommeren og motpartens advokat er i tillegg preget av 
«venninnestil» og mangler fullstendig den solennitet som formell myndighetsutøvelse fordrer.  
 
Dommeren har også forsøkt å påvirke rettens aktører ved å inngi merknader til ankeerklæringen 
av 22. januar 2019. Det mest skjellsettende er avsnittet: 
 

«I anken side 2 siste avsnitt er det feilaktig anført at jeg pga. sykdom skal ha overtatt saken 
«sent i går kveld». Det korrekte er at saken ble overtatt grunnet inhabilitet og forberedt 
dagen før hovedforhandlingen.» 

 
Dommeren insinuerer og nedtegner skriftlig at han (klager) i ankeerklæringen har forsøkt å 
forlede lagmannsretten ved å gi uriktige opplysninger. Dette kan ikke tolkes på en annen måte 
enn at dommeren mener at han med forsett har foretatt en handling som dekker det objektive 
gjerningsinnholdet i straffeloven § 221. Han hadde ikke kjennskap til opplysninger om habilitet 
osv. I samtale med tingrettsdommer E den 30. januar 2019, som var oppsatt som 
hovedforhandlingsdommer på saken, bekreftes opplysningene han har gitt i ankeerklæringen. 
Spørsmålet må derfor snus på hodet, slik at problemstillingen er om dommerens lite sannferdige 
opplysninger til lagmannsretten dekkes av det objektive gjerningsinnholdet i nevnte straffebud. 
Han har lydopptak som viser at dommeren farer med halvsannheter til offentlige myndigheter.  
 
I rettens brev av 3. juni 2019 identifiserer tingrettsdommer B han med klienten. Dommeren 
mener åpenbart at begjæringen skulle vært trukket. Han kan ikke gå inn på klientsamtaler og 
hvilke råd han gir, men det ligger i avholdelse av hovedforhandling at saken ikke ble trukket. 
Kravet om å ikke identifisere advokaten med klienten er dessuten så sentralt at det forutsettes 
kjent og respektert uten videre. Dommerens anførsel gjør det imidlertid mer nærliggende å anta 
at dommeren på forhånd hadde en slik oppfatning av saken at dommeren burde fratrådt som 
inhabil.  
 
Etter hans oppfatning har dommeren utvist en partisk atferd, manglende evne/vilje til å akseptere 
egne feil, søkt å påvirke rettens aktører ved å agere som part i saken og inngi uriktige/lite 
sannferdige opplysninger til overordnet instans. Dommeren har ikke klart å utøve 
dommergjerningen på en måte som innbyr til tillit.  
 
I klagesak 19-086 har klager uttalt følgende: 
 
Tingrettsdommer B innledende bemerkninger er grovt usaklige og ikke nødvendige for å besvare 
de forhold han er innklaget for. Fremstillingen av han søker å skape inntrykk av at han er både 
løgnaktig og emosjonelt ustabil. Fraværet av konkrete eksempler på «oppkonstruerte anførsler» 
og «rene følelsesutbrudd» forsterker det ekstremt usaklige i karakteristikkene. 
 
Når det gjelder dokumenthåndtering, viser dommerens uttalelse at dommeren feiler fullstendig. 
Korrekt dokumenthåndtering er en bærende forutsetning for å kunne forutberegne ens 
rettsstilling.   
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Også dommerens karakteristikk av han som kunnskapsløs er grovt sjikanerende og useriøs når 
den fremsettes av en dommer som selv er i villfarelse om rettsreglene. Anførselen fremstår som 
det rene selvskudd.  
 
Videre har dommeren uttalt følgende:  

«Hvordan dette kan forstås som at [klager] er blitt identifisert med klienten, er for meg en 
gåte. For å få det til kreves antagelig usedvanlig livlig fantasi.» 
 

Dommeren unnlater å sette uttalelsen inn i kontekst. Det sentrale var at dommeren helt åpenbart 
mente at det var han (klager) som hadde den endelige beslutningsmyndighet/rådighet i 
spørsmålet om søksmålet skulle opprettholdes eller ikke. Det er det som kjent ikke, da det er 
klienten som eier saken. Uavhengig av tolkningsmåte og hvor plausibel eller lite plausibel hans 
tolkningsalternativ måtte være, så er karakteristikken/uttalelsen grovt devaluerende, innkorrekt 
og fullstendig usaklig.  
 
De tre eksemplene overfor viser at dommeren ikke klarer å forholde seg rasjonelt til hans 
advokatgjerning uten å komme med personkarakteristikker som både angår hans intellekt, hans 
personlige fungering og hans faglige dyktighet/integritet. Dette er alle grove, usaklige, uverdige, 
inkorrekte og udokumenterte krenkelser og angrep på han som profesjonell aktør.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innledningsvis bemerker han at klagen er preget av oppkonstruerte anførsler og dels har innslag 
av rene følelsesutbrudd. Slike utbrudd er det vanskelig å forholde seg til, og han avstår fra å 
kommentere disse.  
 
Av rimelighetshensyn ble advokat Fs krav om reiseutgifter mv. innvilget. Beveggrunnene var at 
hennes klient ikke ønsket saken fremmet. For klagers klient var situasjonen forskjellig, blant annet 
grunnet klientens bostedsadresse. Også for klagers del ble det vurdert å dekke reiseutgifter mv. 
Han ba derfor klager eventuelt korrigere bostedsadressen. Den e-postkorrespondansen som 
fulgte viste at klager var ukjent med reglene om bostedsforbehold. Denne kunnskapsløsheten 
synes å ligge til grunn for klagers flere utfall. 
 
Beslutningen om å dekke advokat Fs reiseutgifter mv kunne ha blitt formalisert og lagt inn som 
saksdokument. Men fordi vedtaket var begunstiget i favør av advokat F og heller ikke etterspurt, 
ble det i en travel hverdag ikke gjort. Beslutningen ble senere formalisert. Klager har anført at 
korrespondansen mellom han og advokat F var preget av «venninnestil». Det stiller han seg 
uforstående til. Dersom klager sikter til at han underskrev e-posten med «vennlig hilsen (vh)», 
betyr selvsagt ikke det annet enn normal høflighet og vennlighet. Han underskriver vanligvis alle 
eksterne e-poster slik.  
 
Klager har anført at han har gitt feilaktige opplysninger til lagmannsretten. Det er korrekt at han 
overtok saken grunnet inhabilitet. Etter at tingrettsdommer E ble sykemeldt, ble saken først 
omfordelt til tingrettsdommer G. Tingrettsdommer G anså seg imidlertid som inhabil, og saken ble 
overlatt til dommerfullmektig H som også var inhabil. Saken ble dermed omfordelt til han. 
Påstanden om at han skal ha gitt uriktige opplysninger til lagmannsretten er åpenbart feil.  
 
Videre har klager anført å ha blitt identifisert med klienten sin. Denne anførselen er klart 
oppkonstruert. Hvordan det aktuelle avsnittet kan forstås som at klager har blitt identifisert med 
klienten, er for ham en gåte. For å få det til kreves antagelig usedvanlig livlig fantasi. 
 
Det var ikke unaturlig at han besvarte henvendelsen fra lagmannsretten, da det var knyttet til 
beslutningen om dekning av advokat Fs reiseutgifter mv, en sak han behandlet. Hensett til klagers 
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anførsler om hans troverdighet, fant han det dessuten av kontradiksjonsmessige grunner 
opportunt å kommentere disse.  
 
Dommeren har i forbindelse med sak 19-086 i hovedsak uttalt følgende: 
 
Klagen av 19. juni 2019 var preget av en rekke krenkende og usaklige påstander som bar preg av 
utbrudd uten rasjonell forankring i sakens faktum, og det fant han grunn til å påpeke. Blant annet 
ble det skrevet at han «unndrar dokumenter fra innsyn», at han skulle ha ment at klager «med 
forsett har foretatt en handling som dekker det objektive gjerningsinnholdet i straffeloven (2005) 
§ 221», at han har fremmet «lite sannferdige opplysninger til lagmannsretten som dekkes av det 
objektive gjerningsinnholdet i nevnte straffebud», stilt spørsmål ved om han «i det hele tatt kan 
anses skikket til å være dommer», og videre at han ikke fyller «de grunnleggende krav som må 
stilles til dommere», at han har vært «partisk og forutinntatt» og at han mangler «fullt og helt den 
integritet som dommerrollen fordrer».  
 
At han reagerte på disse uttalelsene må klager forstå uten å fremstille det som at hans intensjon 
har vært å fremstille klager som løgnaktig og emosjonelt ustabil. Intensjonen er feil, og følger 
verken av ordlyden i tilsvaret eller av omstendighetene.  
 
Klager var kjent med hans uformaliserte omgjøringsbeslutning, men etterspurte ikke en 
begrunnelse.  
 
At klager hadde fraværende kunnskaper om bostedsforbeholdet for domstolene, ble av han i 
tilsvaret benevnt som kunnskapsløshet om disse reglene. Det er kun relatert til disse reglene at 
ordet ble brukt, og selvsagt ikke i videregående betydning. At klager først fikk kunnskap om 
reglene etter at lagmannsretten første gang hadde behandlet saken, har klager erkjent i sin klage.  
 
Klagers anførsel om at hans beslutning ble opphevet av lagmannsretten er feil. Den beslutningen 
som ble opphevet ble ikke truffet av han, men av tingrettsdommer C.  
 
Det er fortsatt uforståelig at klager skal ha blitt identifisert med sin klient. Det han skrev sitt 
klagetilsvar om, var partshjelperens forventning om sakkyndigerklæringen som frarådet samvær, 
og ikke rettens. At han skal ha identifisert klager med klienten er derfor ikke riktig.  
 
Innklagede – tingrettsdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun hadde ingen befatning med saken før begjæringen om omgjøring ble tildelt henne til 
behandling. Ved denne behandlingen hadde hun tilgang til sakens dokumenter, og de samme 
dokumentene ble gjort tilgjengelig for lagmannsretten i Aktørportalen ved oversendelse av anken. 
Lagmannsretten ba deretter opplyst hvorvidt advokat F hadde fått opphevet bostedsforbeholdet 
og eventuelt hvorfor, samt hvor store ekstrakostnader som i tilfelle var påløpt ved opphevelse av 
bostedsforbeholdet.  
 
Spørsmålet om opphevelse av bostedsforbeholdet var behandlet av tingrettsdommer B, og hun 
hadde ingen kjennskap til håndteringen av dette utover det som fremgikk av de dokumenter som 
allerede var oversendt til lagmannsretten. Det ble derfor i samråd med sorenskriver besluttet å 
overlate til tingrettsdommer B å besvare lagmannsrettens henvendelse.  
 
Det er forøvrig riktig at hun ikke sjekket tingrettsdommer B sin besvarelse før den gikk til 
lagmannsretten, og hun anså det heller ikke som sin oppgave da forespørselen fra lagmannsretten 
omhandlet dommerens avgjørelse i forhold til en annen advokat enn klager.  
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Tidligere saksforberedende dommer på saken – tingrettsdommer E – har i hovedsak uttalt 
følgende: 
 
Hennes erindring av samtalen den 30. januar 2019 var at klager ønsket opplyst årsaken til at hun 
ikke var hovedforhandlingsdommer på saken. Hun orienterte klager om at hun hadde vært 
sykemeldt og at saken hadde blitt omfordelt til en annen dommer. Hun hadde på ingen måte full 
oversikt over hva som skjedde med «hennes» saker i perioden hun var sykemeldt, og hun antar 
hun sa noe om dette i samtalen.  
 
Prosessfullmektig – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det har ikke vært noen kontakt med tingrettsdommer B utover den ene e-posten av 21. januar 
2019, hvor hun takket for rettelsen. Hun har ikke hatt kontakt med dommeren før eller etter 
hovedforhandlingen, og kjenner ikke de innklagede dommerne personlig. Hun har ikke annet å 
bemerke.  
 
Domstolleder – sorenskriver D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
I og med at det er anført at tingrettsdommer B har gitt uriktige opplysninger til lagmannsretten, 
finner hun det hensiktsmessig å gi en kort merknad til denne delen av saksforholdet.  
 
Hun kan bekrefte at tingrettsdommer B overtok saken på grunn av inhabilitet hos andre 
dommere. Saken var opprinnelig fordelt til tingrettsdommer E. Hun ble imidlertid sykemeldt en 
lengre periode. Saken ble derfor omfordelt først til en dommer som meldte seg inhabil, og så til 
en dommerfullmektig som også måtte fratre som inhabil. Etter dette ble saken omfordelt til 
tingrettsdommer B.  
 
Som følge av klagers anklager og innsigelser mot tingrettsdommer B, besluttet hun i samråd med 
B at saken nok en gang skulle omfordeles til ny dommer. Saken ble da fordelt til tingrettsdommer 
C.  
 
Når det gjelder lagmannsrettens henvendelse av 22. mai 2019, der det ble etterspurt ytterligere 
opplysninger fra tingretten, ble det bestemt at tingrettsdommer B skulle besvare denne. Dette 
hadde sammenheng med at det var B som hadde truffet den formløse beslutningen om 
bostedsforbeholdet. Det var derfor mest praktisk at B besvarte henvendelsen om dette.  
 
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. 
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Dersom klagefristen er utløpt, skal klagen som regel ikke tas til 
behandling. Unntak kan gjøres dersom klager hadde rimelig grunn til å oversitte klagefristen og 
klagen er fremsatt så snart hindringen opphørte.  
 
I klagen av 19. juni 2019 er det opplyst at klagen gjelder forhold begått i perioden 25. januar 2019 
til 3. juni 2019. Videre er det anført klagen gjelder et sammenhengende forhold. Etter en konkret 
vurdering finner utvalget å kunne legge dette til grunn og klagefristen er dermed ikke utløpt for 
noen del av klagen.  



 7 

 
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.  
 
Utvalget kan heller ikke vurdere prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes, for eksempel 
beslutninger om tid og sted for hovedforhandling eller lignende, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 
175. 
 
Klagen på tingrettsdommer C retter seg mot at hun overlot til tingrettsdommer B å besvare 
lagmannsrettens henvendelse av 22. mai 2019. Videre er det anført at tingrettsdommer C 
aksepterte at tingrettsdommer B ble «gitt fritt spillerom til å komme med etterfølgende anførsler 
om hvorfor sin egen avgjørelse er korrekt».  Sorenskriver D har opplyst at denne beslutningen ble 
truffet av praktiske grunner. Tilsynsutvalget legger til grunn at denne delen av klagen gjelder 
tingrettens saksbehandling, herunder tingrettens interne saksfordeling. Dette er forhold utvalget 
ikke har kompetanse til å vurdere og denne delen av klagen blir dermed å avvise.  
 
Klagen på tingrettsdommer C er etter dette i sin helhet avvist. Tingrettsdommer B vil i det 
følgende bli omtalt som «dommeren».  
 
Anførselen som gjelder usaklig forskjellsbehandling knytter seg til at spørsmålet om opphevelse 
av bostedsforbeholdet er behandlet forskjellig i forhold til klager og advokat F. Dette er et forhold 
som kan brukes som grunnlag for anke og som utvalget derfor ikke har anledning til å vurdere. 
Utvalget har av samme grunn heller ikke anledning til å vurdere rettsavgjørelsene knyttet til 
bostedsforbeholdet for øvrig. Det samme gjelder anførslene knyttet til saksbehandlingen, 
herunder beslutningsform, og anførselen om at dommeren var inhabil. Denne delen av klagen blir 
dermed å avvise.  
 
I klagen av 19. juni 2019 er det videre anført at dommeren har vært forutinntatt, at dommeren 
har unndratt dokumenter fra innsyn, at dommeren har gitt uriktige opplysninger til 
lagmannsretten, at dommeren har forsøkt å påvirke rettens aktører og at han har identifisert 
klager med sin klient. 
 
I klagen av 22. august 2019 er det anført at dommeren i sin uttalelse til Tilsynsutvalget har 
kommet med krenkende uttalelser om klager og hans advokatgjerning.  
 
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. 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 
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dommeren opptrer sendrektig, er dårlig forberedt til møter og mangler organisering av 
forberedelsen til rettsmøter osv. ”  

 
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. Videre må 
det foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk. 
 
Tilsynsutvalget behandler først anførselen om at dommeren har vært forutinntatt. Utvalget 
registrerer at dommeren og klager har hatt ulike synspunkter på behandlingen av og regelverket 
rundt spørsmålet om bostedsforbehold. Utvalget kan imidlertid ikke se at det er påvist at 
dommeren har vært forutinntatt.  
 
Anførselen om at dommeren har unndratt dokumenter fra innsyn knytter seg til manglende 
journalføring av e-posten av 21. januar 2019, hvor bostedsforbeholdet ble opphevet for advokat 
F. Utvalget er enig i at dette dokumentet burde vært journalført. Det kan imidlertid ikke legges til 
grunn at dommeren har søkt å undra informasjonen i dokumentet fra innsyn. Det vises her til at 
dommeren i e-post til klager den 21. januar 2019 opplyser om at advokat F har fått en epost om at 
hennes arbeidsoppgave godtas i sin helhet.  
 
Klager har anført at dommeren har gitt uriktige opplysninger til lagmannsretten og at dommeren 
har forsøkt å påvirke lagmannsretten. Anførselen vedrørende uriktige opplysninger synes å gjelde 
dommerens opplysninger til lagmannsretten om at han overtok saken etter barnevernloven på 
grunn av inhabilitet hos andre dommere og ikke på grunn av sykdom. Sorenskriver D har i sin 
uttalelse bekreftet at saken ble overtatt av dommeren på grunn av inhabilitet og det kan derfor 
ikke legges til grunn at dommeren har gitt uriktige opplysninger til lagmannsretten. Anførselen 
vedrørende påvirkning av lagmannsretten er knyttet til at dommeren innga bemerkninger til 
anken av 22. januar 2019 ved oversendelsen til lagmannsretten den 25. januar 2019. Det er vist til 
at brevet bærer preg av å være et partsinnlegg, uten at dette er nærmere konkretisert utover 
henvisningen til opplysningene vedrørende årsaken til at dommeren hadde overtatt saken. 
Utvalget kan ut i fra dette ikke se at det er påvist at dommeren kan klandres for å ha forsøkt å 
påvirke lagmannsretten.   
 
Anførselen om at dommeren har indentifisert klager med sin klient, er begrunnet i et avsnitt i 
dommerens brev til lagmannsretten av 3. juni 2019. Det fremgår av dette avsnittet at den 
sakkyndige for tingretten i sin rapport hadde anbefalt at det ikke skulle fastsettes samvær mellom 
klagers klient og sønnen. Videre uttaler dommeren at en slik rapport normalt vil gi grunnlag for å 
vurdere om søksmålet skal opprettholdes. Utvalget bemerker innledningsvis at det følger av 
Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 6 at en advokat ikke skal identifiseres med sin klient. 
Videre bemerkes det at en part i en barnevernssak har en ubetinget rett til å få prøvd et 
tvangsvedtak i Fylkesnemnda for tingretten. Dersom dommerens uttalelse var ment å være et 
argument for at bostedsforbeholdet ikke skulle oppheves for klager, ville det kunnet komme i 
konflikt med prinsippene for god dommeratferd. Det fremgår imidlertid av brevet at 
bemerkningen utgjør et argument for at advokat F fikk opphevet bostedsforbeholdet. Utvalget 
finner etter dette at dommeren ikke har overtrådt de etiske prinsippene for dommeratferd ved å 
identifisere klager med hans klient.  
 
 
Utvalget går så over til å behandle anførselen i klagen av 22. august 2019 om at dommeren i sin 
uttalelse til Tilsynsutvalget har kommet med krenkende uttalelser om klager og hans 
advokatgjerning.  
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Ved vurderingen av dette forholdet vises det til Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 6, hvor 
det fremgår at: 
 

«En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som 
dommeren har med å gjøre i embetsutøvelsen».  

 
Videre viser Tilsynsutvalget til sitt vedtak av 29. januar 2018 (TUSAK-2017-120 og 124) hvor det 
fremgår at det i samsvar med utvalgets praksis er relevant å vurdere dommerens opptreden i 
forbindelse med klagesaken opp mot reglene for god dommerskikk. Utvalget påpeker i vedtaket 
at dommere som klages inn for Tilsynsutvalget har et ansvar for å opptre profesjonelt og saklig, 
slik at klagerne eller andre involverte ikke krenkes. Det påpekes også at advokater har en høy 
terskel for å klage på dommere og at dette underbygger behovet for at innklagede behandler en 
klager profesjonelt og med respekt. 
 
Utvalget har funnet grunn til særlig å vurdere følgende uttalelser i dommerens brev av 15. juli 
2019: 
 

- «Innledningsvis bemerkes at klagen fra A er preget av oppkonstruerte anførsler og dels 
har innslag av rene følelsesutbrudd». 
 

- «As kunnskapsløshet på dette punkt synes å ligge til grunn for hans flere utfall». 
 

- «I foreliggende sak hadde riktignok flere av As utfall vært direkte personrettet, men det 
ble ansett som «formildende» at disse dels hadde grunnlag i hans kunnskapsløshet om 
det aktuelle spørsmålet». 
 

- «Hvordan dette kan forstås som at A er blitt identifisert med klienten, er for meg en gåte. 
For å få det til kreves antagelig usedvanlig livlig fantasi». 

 
Dommeren har i brev av 19. september 2019 forklart sine uttalelser med at klagen av 19. juni 
2019 var preget av en rekke krenkende og usaklige påstander som bar preg av utbrudd uten 
rasjonell forankring i sakens faktum, og at han fant grunn til å påpeke dette. Dommeren har i 
brevet vist til flere av de uttalelsene fra klager som han har reagert på.  
 
Tilsynsutvalget finner at dommerens uttalelser innebærer et brudd på god dommerskikk. 
Uttalelsene er etter utvalgets mening unødvendig nedlatende, og det savnes en mer nøktern og 
saklig tone.   
 
Utvalget vil i denne saken bemerke at det, i samsvar med god dommerskikk, er viktig at dommere 
i alle henseender opptrer med en saklig og korrekt tone. Nedlatende personkarakteristikker skal i 
alminnelighet unngås. Dette gjelder også i forbindelse med behandlingen av klagesaker for 
Tilsynsutvalget. Dommere må være seg bevisst at terskelen for å klage på dommere kan være 
høy. Det er derfor viktig at dommere i forbindelse med klagebehandlingen ikke opptrer på en slik 
måte at denne belastningen blir større. 
 
Utvalget har merket seg klagers anklager mot dommeren og dommerens innvendinger til disse. 
Det kreves imidlertid at en dommer klarer å beholde en saklig og korrekt tone også i de tilfeller 
han blir utsatt for anklager han ikke er enig i. Dette gjelder i særlig grad når disse fremsettes 
innenfor den etablerte klageordningen.  
 
Etter dette finner utvalget grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak i form av kritikk overfor 
tingrettsdommer B ved X tingrett.  



 10 

 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen på tingrettsdommer C avvises i det den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har 

myndighet til å vurdere. 
 

2. Klagen på tingrettsdommer B avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke 
har myndighet til å vurdere. 
 

3. Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 
 


