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

Sak nr: 19-077 (arkivnr: 19/1714) 
  
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: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som 

utvalget ikke har myndighet til å behandle. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 12. juli 2019 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd og sen saksbehandling. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 10. 
september 2019 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra motpartens 
prosessfullmektig. Klagen er supplert ved brev av 13. august 2019.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder en arbeidstvist, hvor klager tok ut søksmål den 12. april 2018. 
Klager betalte ikke rettsgebyr innen fristen, til tross for fristutsettelse, og saken ble avvist den 20. 
desember 2018. Rettens avgjørelse ble anket til lagmannsretten, men saken ble returnert fra 
lagmannsretten uten behandling den 26. februar 2019. Lagmannsretten viste til at tingretten 
skulle behandle anken som et krav om oppfriskning av tingrettens avgjørelse om avvisning. I 
kjennelse av 5. august 2019 ble kravet om oppfriskning ikke tatt til følge.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han satte opp en stevning hos tingretten 12. april 2018, med andre ord over ett år siden. Han har 
ufrivillig vært nødt til å være selvprosederende i saken, noe som burde tilsi større aktsomhet fra 
rettens side. Saken var sendt til lagmannsretten, men ble returnert til tingretten ved brev av 26. 
februar 2019. Etter dette sendte han en purring som prosesskriv i begynnelsen av mars, men har 
per klagetidspunktet ikke hørt noe fra domstolen om saken.  
 
Han opplever at tingretten bevisst trenerer saken ved feil rettsveiledning og urimelig 
saksbehandlingstid. Dette har hatt uheldig effekt på progresjon i saken, herunder at han i 
realiteten ikke har hatt reell mulighet til å komme videre i saksforberedelsen.  
 
Saken har i utgangspunktet blitt liggende lenge. I tillegg har det på klagetidspunktet ikke vært 
noen oppfølgning fra rettens side etter brevet fra lagmannsretten eller hans prosesskriv av 
1. mars 2019. Han klager derfor på sorenskriverens urimelige lange tidsbruk og for villedende 
rettsveiledning.  
 
Han oppfatter også sorenskriveren som forutinntatt, og at sorenskriveren har problemer med å 
løsrive seg fra påstandene om ukultur i domstolen. I kjennelsen av 5. august 2019 fremkommer 
ingen vurdering av sorenskriverens habilitet og hans anførsel om forutinntatthet er ikke 
kommentert. Begrunnelsen i kjennelsen er heller ikke riktig, og det finnes ingen holdepunkter for 
rettens tolkning av hans økonomiske situasjon. Han understreker at det ikke er forholdene som er 
ankegjenstand han klager over, men sorenskriverens manglende objektivitet.  
 
Mangelen på gjensidig kontakt med partene vedrørende hans økonomiske situasjon setter 
spørsmålstegn ved sorenskriverens upartiskhet. Ved å ta til behandling en sak som burde ha blitt 
behandlet av en annen tingrett, kan det settes spørsmålstegn ved dommerens integritet. Forsøket 
på å avskjære prøvingen, er egnet til å svekke tilliten til tingrettens anseelse. Fremstillingen av han 
i kjennelsen er også respektløs, da den fremstiller han som en som kan, men ikke vil, betale for 
seg.  
 
Kjennelsen er angitt som uten begrensninger i offentlig gjengivelse. Han anser dette som en 
bevisst handling fra dommeren for å svekke hans anseelse. Det kan også settes spørsmålstegn ved 
hvorvidt dette er en hevnaksjon fra sorenskriverens side etter hans opprinnelige klage til 
Tilsynsutvalget.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
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Påstanden om feil «rettsveiledning» gjelder opplysninger han ga til klager i telefonsamtale den 10. 
januar 2019. Han oppfattet at klager var misfornøyd og uenig i rettens avvisningsavgjørelse. Han 
avviste å drøfte eller kommentere realiteten i saken med klager, og orienterte klager om at 
avgjørelsen heller måtte ankes. I telefonsamtalen satte han opp et møte for klager med 
sorenskriveren i en sideordnet domstol den 21. januar 2019, slik at klager kunne motta veiledning 
og få hjelp til å sette opp anke der. Klager møtte opp på denne avtalen, og sendte inn anke.  
 
Hans vurdering er at han i telefonsamtalen med klager ga feil opplysning om den videre 
saksgangen. Han var på det tidspunktet ikke klar over at anken skulle behandles som et krav om 
oppfriskning. Det skyltes ikke vond vilje, men at han rett og slett ikke var klar over at saken skulle 
behandles slik. Han viser til at heller ikke sorenskriveren i den sideordnede domstolen kunne ha 
vært klar over dette. Han tar klart avstand fra klagers anførsel om at det skal ligge uhederlige 
motiv bak denne feilen. Fra dette tidspunktet og senere har han registrert at klager har tillagt han 
mange uhederlige motiv for ikke å behandle klager rettferdig. Han viser i denne sammenheng til 
støtteskrivet til klagen, hvor klager kommer med en rekke beskyldninger som illustrerer at klager 
tillegger han og andre dommere ved domstolen motiv som det ikke er grunnlag for.  
 
Klager hevder at han har kommentert klagers økonomi og betalingsvilje på en klanderverdig måte. 
Han mener at avgjørelsen er utformet i en nøktern og korrekt form, og at klagers økonomi er 
behandlet så langt det er nødvendig for å begrunne resultatet.  
 
Klager har anført at han har diskutert klagers økonomi med motpartens prosessfullmektig. Det er 
for han uklart hva klager sikter til her.  
 
Videre hevder klager at han i kjennelsen hevner seg på klager på grunn av klagen til 
Tilsynsutvalget. Han ble først orientert om klagen 16. august 2019, mens kjennelsen er datert 5. 
august 2019. Han kan derfor umulig ha vært påvirket av klagen. Dette går inn i rekken av 
uhederlige motiv klager prøver å tillegge han uten å ha dekning for det. Om han hadde kjent til 
klagen, hadde det uansett ikke hatt noe å si for innholdet i avgjørelsen.  
 
Når det gjelder hans og domstolens habilitet, er dette drøftet og konkludert i kjennelsen av 20. 
desember 2018. Hans oppfatning er at hans befatning med klager og saksforholdet etter dette 
ikke har gjort han inhabil. Sett hen til dommeretikk og integritet, vil han opplyse at han ikke har 
noe personlig forhold til klager eller klagers sak. Med unntak av telefonsamtalen den 10. januar 
2019, har han ikke på noe tidspunkt veiledet klager. Han har heller ikke involvert seg i saken på 
noen måte han kan klandres for, og han har behandlet saken i god balanse mellom engasjement 
og distanse. 
 
Han er helt uenig i klagers påstand om at det er en ukultur ved domstolen. Han har ikke funnet 
grunn til å svare klager eller gå i dialog med klager om dette. Påstandene til klager har ikke utløst 
noen følelsesmessig reaksjon, og avgjørelsene er ikke påvirket av klagers ulike utsagn.  
 
Han er enig i at saksbehandlingstiden i denne saken isolert sett har blitt for lang. 
Saksbehandlingen fra saken kom inn i april 2018 til saken ble avvist i kjennelse 20. desember 2018 
handlet om fri rettshjelp og søknader til Fylkesmannen. Denne tidsbruken kan ikke lastes 
tingretten.  
 
Klager fikk raskt hjelp til å sette opp anken og tidsbruken fram til oversending til lagmannsretten i 
januar kan det ikke være noe å si på. Han fikk saken tilbake far lagmannsretten primo mars 2019, 
og avsa hevningskjennelse 5. august 2019. Det var ikke aktivitet i saken fra mars til ultimo juni, da 
han dro på ferie. Han avsa kjennelse like etter avsluttet sommerferie. Han er enig i at dette tok 
lang tid. Tiden med inaktivitet skyldes hans arbeidssituasjon, behandling av andre saker og 
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gjøremål med høyere prioritet. Han fant det ikke rett å sette saken på andre dommere på grunn 
av klagers tidligere påstander om inhabilitet hos flere av dem.  
 
Påstanden om trenering av saken ved bevisst feilinformasjon har klager ingen dekning for. Han 
erkjenner at han ga feil informasjon i telefonsamtalen, men dette var ikke gjort av vond vilje.  
 
Prosessfullmektig – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun har ikke kjennskap til forhold mellom domstolen og klager, og har ikke ytterligere å tilføye 
vedrørende klagen.  
 
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.  
 
Den delen av klagen som gjelder telefonsamtalen mellom klager og sorenskriveren den 10. januar 
2019 er inngitt seks måneder etter at forholdet fant sted. Klagefristen er derfor utløpt for denne 
delen av klagen. Anførselen knyttet til denne telefonsamtalen er en del av klagers anførsel om 
bevisst trenering av saken fra sorenskriverens side. Utvalget mener derfor at dette bør sees på 
som et sammenhengende forhold og at klagefristen dermed ikke er utløpt.  
 
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.  
 
I klagers brev av 13. august 2019 er det fremsatt flere anførsler knyttet til sorenskriverens 
kjennelse av 5. august 2019. Det er blant annet vist til manglende vurdering av en 
habilitetsinnsigelse, manglende vurdering av en påstand om krenkelse av EMK art. 6, uriktig 
gjengivelse av faktum og en uriktig vurdering av at klager hadde manglende vilje til å betale 
rettsgebyret.  
 
Dette er et forhold som kan brukes som ankegrunn og som utvalget derved ikke kan vurdere. 
Klager har selv påpekt at klagen ikke gjelder «forholdene som er ankegjenstand». Utvalget finner 
imidlertid at klagen er så vidt uklar på dette punkt at det er riktig å treffe vedtak om at klagen 
avvises i den utstrekning den gjelder forhold som kan brukes som grunnlag for anke. 
 

Klager har videre anført at sorenskriveren bevisst trenerer saken, at det foreligger urimelig lang 
saksbehandlingstid, at sorenskriveren har diskutert klagers økonomi med motpartens 
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prosessfullmektig, at kjennelsen innebærer en respektløs framstilling av klager og endelig at 
sorenskriveren i saken har vist manglende objektivitet, integritet og upartiskhet.  
 
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. Generelt er det 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.  
 
Utvalget behandler først klagers anførsler om at sorenskriveren har diskutert klagers økonomi 
med motpartens prosessfullmektig, at kjennelsen innebærer en respektløs framstilling av klager 
og at sorenskriveren skal ha utvist manglende objektivitet, integritet og upartiskhet. 
 
For at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak må det være påvist konkrete forhold, som 
kan underbygge at det foreligger brudd på god dommerskikk. Tilsynsutvalget kan ikke se at slike 
forhold er påvist i forhold til disse anførslene. Anførselen om at sorenskriveren har diskutert 
klagers økonomi med motpartens prosessfullmektig er ikke nærmere konkretisert og kan dermed 
ikke legges til grunn. Anførselen knyttet til utformingen av kjennelsen av 5. august 2019 er 
begrunnet med at det legges til grunn at klager har betalingsevne, men manglende betalingsvilje. 
Denne bevisvurderingen kan som nevnt utvalget ikke vurdere. For øvrig er det klart at 
utformingen av kjennelsen ikke innebærer en respektløs fremstilling av klager. Anførslene 
vedrørende manglende objektivitet, integritet og upartiskhet er også knyttet til kjennelsen og 
begrunnet i innvendinger til denne som utvalget ikke kan prøve. Utvalget kan for øvrig ikke se at 
slike forhold på noen måte er påvist.  
 
Utvalget går så over til å behandle anførslene knyttet til saksbehandlingstiden.  
 
Klager har for det første anført at sorenskriveren bevisst har gitt klager uriktig veiledning og 
dermed trenert saken. Sorenskriveren har bekreftet at han i telefonsamtalen den 10. januar 2019 
uriktig opplyste at klagers anke over avvisningkjennelsen av 20. desember 2018 skulle behandles 
av lagmannsretten. Han har forklart dette med at han på det daværende tidspunkt ikke vær klar 
over at den skulle behandles av tingretten som en begjæring om oppfriskning. Utvalget har ingen 
grunn til å betvile dette og det kan dermed ikke legges til grunn at sorenskriveren bevisst har gitt 
ukorrekt veiledning til klager. Utvalget kan heller se at sorenskriveren på annen måte bevisst har 
trenert saksbehandlingen. Det vises i denne sammenheng til det som fremgår nedenfor 
vedrørende saksbehandlingstiden.  
 
Klager har videre anført at saksbehandlingstiden har blitt urimelig lang. Utvalget viser her til 
Ot.prp.nr.44 (2000–2001) side 199 hvor det blant annet fremgår at spørsmålet om brudd på god 
dommerskikk kan komme inn i forbindelse med vurderingen av hvordan saksbehandlingen 
utføres, herunder om dommeren opptrer sendrektig. Det fremgår videre av Etiske prinsipper for 
dommeratferd punkt 10 at: 
 

«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.» 

 
For at saksbehandlingstidens lengde skal gi grunnlag for disiplinærreaksjon må det i henhold til 
utvalgets praksis 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. 
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Stevning i saken ble inngitt den 12. april 2018. Frist for innbetaling av rettsgebyr ble forlenget til 1. 
oktober 2018. Saken ble avvist på grunn av manglende betaling av rettsgebyr ved tingrettens 
kjennelse av 20. desember 2018. Klager inngav anke over kjennelsen den 21. januar 2019 og den 
ble oversendt lagmannsretten den 15. februar 2019. Lagmannsrettens returnerte anken til 
tingrettten for behandling av spørsmålet om oppfriskning den 26. februar 2019. Sorenskriveren 
har opplyst at han fikk saken til behandling i starten av mars 2019 og kjennelse ble avsagt den 5. 
august 2019. Det er denne siste perioden som er gjenstand for vurdering av Tilsynsutvalget.  
 
Utvalget finner at saksbehandlingstiden har blitt for lang, når det tok omlag fem måneder fra 
sorenskriveren fikk saken til behandling og frem til kjennelse ble avsagt. I tillegg til selve 
tidsbruken, er det ved denne vurderingen lagt vekt på at saken gjaldt et begrenset tema og at det 
av ulike grunner hadde gått lang tid siden stevning var inngitt den 12. april 2018.  
 
Sorenskriveren har opplyst at det ikke var aktivitet i saken fra den ble mottatt i mars og frem til 
han tok ferie i slutten av juni 2019. Dette er begrunnet med sorenskriverens arbeidssituasjon og 
behandling av andre saker/gjøremål med høyere prioritet.  
 
Utvalget har forståelse for at avvikling av sommerferie virker inn på saksbehandlingstiden og 
sorenskriveren kan ikke klandres for dette. Uten andre holdepunkter, må utvalget legge til grunn 
at den manglende aktiviteten i saken fram til ferieavviklingen hadde sammenheng med 
sorenskriverens arbeidssituasjon og at det ble foretatt en forsvarlig prioritering av de sakene han 
hadde til behandling. Det legges således til grunn at sorenskriveren heller ikke kan klandres for 
tidsbruken frem til slutten av juni 2019. Utvalget finner imidlertid grunn til å påpeke at den lange 
saksbehandlingstiden uansett er uheldig og at det vil være en grense for hvor lenge hensynet til 
arbeidssituasjonen vil være unnskyldelig.  
 
Det følger av de etiske prinsippene for dommeratferd at de berørte parter bør underrettes når 
det oppstår forsinkelser av betydning. Utvalget mener at det i denne saken foreligger en 
forsinkelse av betydning og at klager burde vært orientert om dette, herunder om årsaken til 
forsinkelsen. Når slik orientering ikke er gitt fremstår det som uheldig. 
 
Tilsynsutvalget skal treffe sin avgjørelse vedrørende saksbehandlingstiden etter en samlet 
vurdering av saken. Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på forsinkelsens lengde, 
årsaken til forsinkelsen, sakens karakter og dommerens manglende orientering om forsinkelsen. 
 
Det må foreligge kritikkverdig opptreden over en viss terskel for at Tilsynsutvalget skal reagere 
med disiplinærtiltak. Utvalget har, etter en totalvurdering av de nevnte momentene, kommet til 
at denne terskelen ikke er overtrådt.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
Tilsynsutvalget har imidlertid anledning til å gi en uttalelse om hva som er god dommerskikk, jf. 
domstolloven § 236 tredje ledd. 
 
Utvalget vil i denne saken bemerke at det er i samsvar med god dommerskikk å informere partene 
om betydelige forsinkelser som oppstår i saksbehandlingen. Det er viktig at dommere har 
forståelse for den betydningen en rettsavgjørelse kan ha for partene og den belastningen det er å 
vente lenge på avgjørelsen. Dette er forhold som kan innvirke på tilliten til domstolene. Den 
enkelte dommer bør derfor ha gode rutiner på dette feltet, slik at nødvendig informasjon blir gitt. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
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vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold som utvalget ikke har myndighet til å 

behandle. 
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
 
 


