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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 11. juni 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-105 (arkivnr: 19/2226) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B, tingrettsdommer C og 

tingrettsdommer D 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, tingrettsdommer C eller tingrettsdommer 
D. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 9. oktober 2019 har A klaget på X tingrett ved sorenskriver B. Klagen gjelder 
manglende svar på henvendelser, sen saksbehandling og dommeratferd. Klagen er supplert ved 
brev av 25. og 29. oktober 2019. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 13. november 
2019 har avgitt uttalelse. Uttalelse er videre innhentet fra tingrettsdommer D, som i 
sorenskriverens uttalelse og klagers senere kommentarer ble identifisert som ansvarlig dommer 
på saken etter at stevning ble tatt ut 29. mai 2019. Tingrettsdommer C, som ble tildelt 
begjæringen om midlertidig avgjørelse av 17. desember 2018 og avsa kjennelse i saken 20. mai 
2019, har blitt bedt om å uttale seg til klagen. Tilsynsutvalget har ikke mottatt uttalelse fra 
tingrettsdommer C. Rettsbok er innhentet for et planmøte gjennomført av tingrettsdommer D 29. 
oktober 2019, og uttalelse om dette møtet er innhentet fra advokat E, prosessfullmektig for 
klagers motpart. 
 
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en foreldretvist, der klager er part (far).  
 
Den bakenforliggende saken strekker seg tilbake til en dom av 21. juni 2013, som fastsatte at 
klagers motpart, som er mor til hans barn, fikk fullt foreldreansvar for alle barna, at barna skulle 
ha fast bosted hos mor, og at klager skulle ha samvær med barna annenhver uke i inntil fire timer 
med tilsyn. 
 
Ny sak om daglig omsorg og samvær ble reist av klager i 2017. Under hovedforhandling i juni 2018 
ble det inngått rettsforlik. 
 
Klager fremsatte et nytt krav om midlertidig avgjørelse om foreldreansvar, bosted og samvær den 
17. desember 2018. Saken ble tildelt tingrettsdommer C. Avgjørelse i saken ble fattet ved 
kjennelse av 20. mai 2019, der kravet om midlertidig avgjørelse ikke ble tatt til følge.  
 
Klager fremsatte ny stevning til tingretten den 27. mai 2019. Tilsvar ble mottatt av tingretten 20. 
juni 2019. Ved e-post til tingretten av 20. august 2019 etterlyste klager beramming av saken. Da 
svar uteble, henvendte han seg på nytt til tingretten ved e-post av 22. september 2019. Han ba da 
om at korrespondansen skulle oversendes til sorenskriver B for vurdering av fremdrift i saken. Den 
16. oktober 2019 ble det berammet planmøte, som så ble gjennomført 29. oktober 2019. 
Ansvarlig dommer på saken er tingrettsdommer D. 
 
Dom i saken ble avsagt av en annen dommer ved tingretten 28. februar 2020. 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han henvendte seg til domstolen 17. desember 2018 med krav om midlertidig avgjørelse etter 
barneloven. Først 20. mai 2019 avsa tingretten kjennelse i saken, og denne kom først frem til ham 
6. juni 2019 via sønnens advokat. Han har til tross for flere forespørsler til domstolen aldri fått 
noen forklaring for forsinkelsen. 
 
Han reiste på nytt sak ved stevning til tingretten av 27. mai 2019. Den 20. august 2019 etterlyste 
han beramming via e-post, etter å ha fått opplyst av tingretten over telefon at et planmøte ikke 
var berammet. Svar uteble. Han henvendte seg på nytt til domstolen ved e-post av 22. september 
2019, der han ba om at e-postkorrespondansen umiddelbart måtte oversendes til sorenskriveren. 
Sorenskriveren har ikke svart. 
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Det er vanskelig å se at domstolen har oppfylt sin plikt til å påskynde behandlingen av saker etter 
barneloven. Han mener det er grunnlag for å fatte vedtak om disiplinærtiltak, både mot 
tingrettsdommeren som har hatt saken hos seg i alle disse månedene uten å sørge for fremdrift i 
saken, og mot sorenskriveren som ikke har grepet inn overfor tingrettsdommeren. 
 
Han peker videre på at Tilsynsutvalget i sitt vedtak i sak 19-021 uttalte følgende om god 
dommerskikk:  
 

«Utvalget bemerker at god dommerskikk tilsier at skriftlige henvendelser/spørsmål til domstolen i 
en konkret sak, herunder e-poster, besvares skriftlig og innen rimelig tid.» 

 
Den 16. oktober 2019 fikk han opplyst at planmøte var berammet i saken. Etter at dette var 
gjennomført den 29. oktober 2019 la han frem krav pr. e-post til sorenskriveren om at 
tingrettsdommeren måtte vike sete. 
 
Han viser til at det av Domstoladministrasjonens Nasjonal veileder for behandling av 
foreldretvister fremgår at planmøte bør gjennomføres så raskt som mulig etter tilsvarsfristen, 
gjerne én til to dager etterpå. Dette skjedde ikke i hans sak. 
 
I planmøtet, som ble gjennomført over telefon, ble spørsmålet om anvendelse av barneloven § 63 
tredje ledd tatt opp av tingrettsdommeren, ikke av partene. Han ser alvorlig på forsøket på å hale 
ut saken enda mer etter at fem måneder hadde gått. Tingrettsdommeren sa at dette er noe man 
«må» gjøre. Tingrettsdommeren opplyste om at hun først de siste dagene hadde satt seg inn i 
saken, og da oppdaget et behov for å bruke mer tid. Dette burde vært avdekket senest i juni. 
 
Tingrettsdommeren fremstod videre som svært partisk. Hun uttalte blant annet at hun var «heilt 
einig med [motpartens advokat] E». Hun ga inntrykk av at hun allerede hadde bestemt seg for å 
avsi dom uten hovedforhandling, men ville la partene uttale seg om spørsmålet for å gjøre det 
som var formelt rett. Han setter dette i sammenheng med at han har klaget henne inn for 
Tilsynsutvalget. 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han viser til at klager ved e-post av 22. september 2019 fremsatte begjæring om aktiv saksstyring 
i medhold av tvisteloven §§  11-6 og 11-7. Begjæringen ble avslått ved skriv av 30. oktober 2019, 
og denne avgjørelsen ble anket til lagmannsretten. Det legges til grunn at Tilsynsutvalget ikke skal 
vurdere denne del av saksbehandlingen, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. 
 
Han bekrefter at klager den 17. desember 2018 fremsatte begjæring om midlertidig avgjørelse 
etter barneloven § 60. Saken ble tildelt tingrettsdommer C, og avgjort ved kjennelse av 20. mai 
2019. Han erkjenner at tiden fra begjæringen innkom til avgjørelse forelå er lenger enn det som er 
ønskelig i slike saker etter barneloven. Arbeidspresset ved domstolen er svært høyt, og det må 
hele tiden tas nøye vurderinger av hvilke saker som skal prioriteres. Primært er det 
saksforberedende dommer som foretar denne vurderingen, eventuelt avdelingsleder eller han 
selv som sorenskriver dersom det viser seg at det vil være vanskelig å avgjøre saken innen den 
tidsramme som er forsvarlig. 
 
Første avgjørelse i det aktuelle saksforholdet mellom sakens to parter ble avsagt 21. juni 2013, 
der det ved dom ble bestemt at barnas mor fikk foreldreansvar for alle barna, at alle barna skulle 
bo fast hos henne og at klager skulle ha samvær med barna annenhver uke i inntil fire timer med 
tilsyn. Ny sak om daglig omsorg og samvær ble reist i 2017. Under hovedforhandling i juni 2018 
ble det inngått rettsforlik. Den 17. desember 2018 innga klager på nytt begjæring om midlertidig 
avgjørelse vedrørende foreldreansvar, bosted og samvær. Barneverntjenesten fremmet på dette 
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tidspunkt krav om tiltak overfor Fylkesnemnda, og klager krevde fulle partsrettigheter i den 
forbindelse. Ved kjennelse av 20. mai 2019 ble kravet om midlertidig avgjørelse ikke tatt til følge.  
 
Stevning i saken som klagen gjelder kom inn til domstolen 27. mai 2019. Planmøte ble 
gjennomført 29. oktober 2019. 
 
Berammingshorisonten for alminnelige sivile saker i domstolen ligger nå på ti til elleve måneder. 
Saker om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær med barn prioriteres, slik at saksforberedende 
møter i alminnelighet avholdes en til to måneder etter at tilsvar er kommet inn. 
 
På bakgrunn av den omfattende behandlingen dette konkrete saksforholdet tidligere har fått i 
domstolen, sammenholdt med et betydelig arbeidspress i domstolen, har denne saken ikke 
kunnet få like høy prioritet som andre saker etter barneloven. I denne sammenheng påpeker han 
at retten ifølge rettsboken fra planmøtet i oktober vurderte å avgjøre saken uten 
hovedforhandling etter barneloven § 63 tredje ledd. 
 
Hva gjelder forkynningen av den midlertidige avgjørelsen, ble denne sendt til postforkynning på 
den adresse klager er registrert med i Folkeregisteret. Ved innregistrering av saken ble det 
dessverre ikke fanget opp at klager opererer med en postboksadresse i tillegg. 
 
Han bekrefter at klager den 22. september 2019 sendte en e-post til domstolen og etterlyste 
beramming av saken, inkludert en anmodning om at den umiddelbart skulle oversendes til 
sorenskriveren. E-posten var adressert til domstolens postmottak. E-posten har dessverre ikke 
blitt sendt til ham, men videresendt saksforberedende dommer på saken og innregistrert der, noe 
han beklager. Ansvarlig dommer på saken er tingrettsdommer D. 
 
Innklagede – tingrettsdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun viser til at saker etter barneloven skal behandles så raskt som mulig, og i dette ligger det at 
saksbehandlingen i hver sak må vurderes konkret. I den aktuelle saken ble hun i tilsvaret av 20. 
juni 2019 gjort kjent med at en rekke prosesser allerede var gjennomført rundt barna søksmålet 
gjaldt. Barnas situasjon var på dette tidspunkt regulert av et rettsforlik inngått under 
hovedforhandlingen gjennomført i juni 2018, og påfølgende kjennelse fra mai 2019. I saken hvor 
det var inngått rettsforlik, var det gjennomført full sakkyndig utredning etter barneloven § 61 nr. 
3. Hun viser til sorenskriverens uttalelse for en nærmere redegjørelse av prosessen barna allerede 
hadde vært gjennom. 
 
Forholdene hun her har beskrevet, sammenholdt med hennes og hennes kollegaers arbeidspress 
høsten 2019, gjorde at hun vurderte at saken ikke kunne gis like høy prioritet som andre saker 
etter barneloven. Hun vurderte at planmøte 29. oktober 2019 var forsvarlig, selv om det hadde 
vært ønskelig at det ble gjennomført tidligere. 
 
Hun bekrefter at klagers e-post av 20. august 2019 ikke ble besvart, og beklager dette. Samtidig 
ble det på dette tidspunkt arbeidet med beramming av et planmøte. 
 
Hva gjelder klagers anførsler om uttalelser hun skal ha kommet med under planmøtet 29. oktober 
2019, kjenner hun seg ikke igjen i disse utsagnene. 
 
Klager har innvendinger mot fremgangsmåten for bruken av barneloven § 63 tredje ledd. På 
grunn av sakens historikk fant hun det naturlig å høre med partene om avgjørelse uten 
hovedforhandling kunne være egnet fremgangsmåte i saken. På vanlig måte ble det satt frist for 
begge parter til å uttale seg om anvendelsen av bestemmelsen. 
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Hun kjenner seg ikke igjen i klagers utsagn om at hun underveis oppdaget et behov for å bruke 
mer tid m.v., og finner utsagnet vanskelig å kommentere. 
 
Hun kjenner seg heller ikke igjen i utsagnet om at hun skal ha vært svært partisk under planmøtet. 
Ettersom det ikke er nærmere angitt hva dette dreier seg om, er det også vanskelig for henne å ta 
stilling til utsagnet. Det er utenfor enhver praksis at hun som dommer muntlig uttaler seg som om 
hun allerede har truffet en avgjørelse. 
 
Hun var ikke partisk under planmøtet, og dette bruker hun heller ikke være. Da den ene parten 
var selvprosederende, forsøkte hun å forklare hva som foregikk på en mer grundig måte enn hva 
hun ellers ville gjort. 
 
På tidspunktet for planmøtet var hun heller ikke klar over at hun var innklaget til Tilsynsutvalget. 
 
Prosessfullmektig for klagers motpart – advokat E – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har intet å utsette på dommerens møteledelse under planmøtet 29. oktober 2019. Møtet ble 
gjennomført på profesjonelt vis, og med en slik autoritet og respekt for aktørene som det 
forventes av en dommer i denne sammenheng. 
 
Han anser det fullt mulig at dommeren kan ha uttalt at hun var enig med ham i noe, uten at han 
har noen spesiell erindring om dette. Om så var tilfellet, anser han det meningsløst at dette 
utlegges som at dommeren fremstod som partisk. 
 
I tilsvaret til klagers stevning anførte han at det ikke foreligger «særlige grunner» som tilsier at 
rettsforliket av 7. juni 2018 kan endres, jf. barneloven § 63 annet ledd. I planmøtet ba dommeren 
presisert om han med dette mente at også vilkårene i bestemmelsens tredje ledd, om avsigelse av 
dom uten hovedforhandling, var til stede. Dette bekreftet han. Dommeren satte da frist for begge 
parter til å komme med sine synspunkt om tredje ledd kunne anvendes i saken. 
 
Det fremstod for ham som er viktig formål med møtet å klargjøre partenes påstander, noe 
dommeren bidro til. Han minner om rettens særlige ansvar i indispositive saker. For øvrig 
fremkom det intet som kan utlegges som at dommeren hadde gjort seg opp noen egen mening 
knyttet til hvorvidt barneloven § 63 tredje ledd kunne eller skulle anvendes i saken. 
 
Avslutningsvis ønsker han å presisere at ingen, det være seg tidligere eller nåværende sakkyndige, 
barneverntjenesten, tidligere rettsinstanser som har vært involvert, eller andre, bortsett fra 
klager, har uttrykt bekymring for omsorgssituasjonen til barna saken omhandler. Den kan dermed 
ikke anses som en akuttsak. 
 
 
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. 
 
Tilsynsutvalget oppfatter at klagen gjelder fire forhold: 
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1. Tingretten har brukt for lang tid på å behandle og avgjøre begjæringen om midlertidig 

avgjørelse av 17. desember 2018. Det tok også for lang tid før klager fikk avgjørelsen 
forkynt for seg. Klager fikk på tross av flere henvendelser ikke svar på forsinkelsen. 

2. Tingretten har ikke i tilstrekkelig grad påskyndet saksbehandlingen av stevningen av 
29. mai 2019.  

3. Manglende svar på forespørsler om grunnen til at det tok så lang tid å avsi kjennelsen 
og manglende svar på klagers e-poster av 20. august 2019 og 22. september 2019 
hvor han etterlyser fremdriften i saken.  

4. Tingrettsdommer D har opptrådt partisk under planmøtet. 
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.  
 
Klager har krevd at domstolleder griper inn og aktivt styrer saksbehandlingen, jfr. tvisteloven § 11-
7. Kravet ble avslått og klager har anket til lagmannsretten. Tilsynsutvalget legger til grunn at 
anken ikke medfører at utvalget er forhindret fra å vurdere sen saksbehandling i relasjon til 
normene for god dommerskikk.  
 
Klager har ikke opplyst hvem han retter klagen mot når det gjelder saksbehandlingstiden fra 
begjæring om midlertidig avgjørelse til kjennelse forelå. Utvalget legger til grunn at han for begge 
saksbehandlingsperiodene det er snakk om retter klagen både mot tingrettsdommeren og 
sorenskriveren, selv om dette spesifikt kun er nevnt i det avsnittet i klagen som gjelder 
saksbehandlingsperioden fra stevningen og utover.  
 
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. ”  

 
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.  
 
De forhold som er nevnt under punkt 1 og 2 ovenfor er klage over saksbehandlingstiden. Det 
fremgår av Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 at spørsmålet om god dommerskikk kan komme 
inn i vurderinger av hvordan saksbehandlingen utføres, herunder om dommeren opptrer 
sendrektig. 
 
Det vises til Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 10 «Effektivitet» som lyder slik: 
 

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

 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at for at saksbehandlingstidens lengde skal gi 
grunnlag for disiplinærtiltak, må det en betydelig overskridelse av den saksbehandlingstid som 
normalt kan forventes uten at det er rimelig grunn til det. Utvalget foretar i slike saker en 
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totalvurdering av saken, der det bl.a. legges vekt på lengden på fristoverskridelsen, årsakene til at 
dommen ikke ble avsagt innen lovens frist, samt i hvilken grad partene har blitt holdt orientert om 
forsinkelsen. I tillegg må dommeren kunne klandres for den lange tidsbruken.  
 
Når det gjelder saksbehandlingstiden fra begjæringen om midlertidig avgjørelse kom inn til retten 
til kjennelsen ble avsagt, er utvalget i utgangspunktet enig i at seks måneders behandling er lang 
tid i en sak etter barneloven. Klager har videre opplyst at han har rettet flere forespørsler til 
tingretten uten å få svar på grunnen til forsinkelsen. Denne opplysningen er ikke kommentert av 
sorenskriveren. Utvalget legger klagers opplysning til grunn på dette punkt. Det var 
tingrettsdommer C som ble tildelt saken og som avsa kjennelse. Klagen er forelagt C, men han har 
ikke inngitt uttalelse. Utvalget mener at klager skulle ha fått svar på sine henvendelser til 
tingretten og fått opplyst når kjennelsen kunne forventes avsagt, jf. her også de Etiske prinsipper 
for dommeratferd som er gjengitt ovenfor. 
 
Sorenskriveren har i sin uttalelse erkjent at tiden fra begjæringen innkom til kjennelse forelå er 
lengre enn det som er ønskelig i slike saker. Han har vist til at arbeidspresset i domstolen er svært 
høyt og at det må foretas nøye vurderinger av hvilke saker som skal prioriteres og at på bakgrunn 
av den omfattende saksbehandlingen denne saken hadde fått tidligere, fant ikke tingretten å 
prioritere saken like mye som andre saker etter barneloven. Forsinkelsen er dermed ikke bare 
tingrettsdommerens ansvar, men skyldes også en generelt stor arbeidsbyrde i domstolen.  
 
Det må som nevnt foreligge en betydelig overskridelse av den saksbehandlingstid som normalt 
kan forventes for at det skal gi grunnlag for disiplinærtiltak. Utvalget har etter en totalvurdering 
av saken kommet til at det ikke foreligger en slik betydelig overskridelse.  
 
Klager er også misfornøyd med at avgjørelsen ikke ble forkynt for ham. Avgjørelsen ble 
postforkynt til folkeregistrert adresse og ikke til en postboksadresse som klager hadde oppgitt. 
Dette er en etter utvalgets vurdering en unnskyldelig glipp som i seg selv ikke gir grunnlag for 
disiplinærreaksjon. 
 
Klager tok ut stevning for X tingrett den 29. mai 2019. Planmøte ble først berammet den 
16. oktober 2019 til den 29. oktober 2019. Det var tingrettsdommer Berit Sangholdt som fikk 
tildelt stevningen. Saksbehandlingstiden fra stevning og frem til planmøte er også her en del 
lengre enn det som er vanlig i foreldretvistsakene, selv om det tas hensyn til tilsvarsfrist og 
rettsferie.  
 
Utvalget har etter en helhetsvurdering kommet til at heller ikke saksbehandlingstiden fra stevning 
til første saksforberedende møte er en betydelig overskridelse av den saksbehandlingstid som 
normalt kan forventes. Det må foreligge uheldig dommeratferd utover en viss terskel for at 
utvalget skal reagere med kritikk. Tilsynsutvalget har kommet til at dommerens handlemåte i 
saken ikke overstiger denne terskelen. Det vises til at planmøte ble berammet i oktober og at 
saken etter dette har hatt god fremdrift. Dom ble avsagt i saken den 28. februar 2020.  
 
Det er dermed ikke grunnlag for disiplinærtiltak heller for denne delen av saksbehandlingen. 
 
Når det gjelder manglende svar på e-poster sendt i august 2019 og september 2019, hvor klager 
har etterlyst fremdrift i saken, mener utvalget at det er uheldig at disse henvendelsene ikke ble 
besvart innen rimelig tid. Utvalget viser her til at klager heller ikke fikk svar på sine henvendelser 
når det gjaldt saksbehandlingstiden for begjæringen om midlertidig avgjørelse. For klager må 
dette ha vært en belastning og også egnet til å svekke hans tillit til domstolen. Utvalget har etter 
en helhetsvurdering kommet til at selv om det var uheldig at e-postene ikke ble besvart av 
sorenskriveren eller tingrettsdommeren, er unnlatelsen av å svare ikke over den terskelen for 
uheldig dommeratferd som tilsier at utvalget skal reagere med kritikk. Utvalget har lagt vekt på at 
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planmøte ble berammet to måneder etter henvendelsen i august 2019, og at saksbehandlingen 
etter dette kom på rett spor. Videre har utvalget lagt vekt på opplysninger om dommerens 
arbeidsbyrde. 
 
Selv om utvalget ikke reagerer med kritikk, har utvalget anledning til å gi en uttalelse om hva som 
er god dommerskikk uten at vedkommende gis kritikk eller advarsel, jfr. domstolloven § 236 
tredje ledd. I denne saken har klager i to omganger i sin sak opplevd å ikke få svar på sine 
henvendelser eller fått forklaring på hvorfor saksbehandlingen tar så lang tid og når det kan 
forventes aktivitet i saken. Utvalget bemerker at god dommerskikk tilsier at henvendelser til 
domstolen i en konkret sak, besvares skriftlig og innen rimelig tid.  
 
Det siste punktet i klagen gjelder dommerens opptreden under planmøtet. Det klager reagerer på 
er at dommeren skal ha sagt at hun var helt enig med motpartens prosessfullmektig og at han fikk 
inntrykk av at hun hadde bestemt seg på forhånd når det gjaldt skriftlig behandling. Dommeren 
kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av hennes opptreden. Motpartens prosessfullmektig har 
uttalt at planmøtet ble gjennomført på en profesjonell måte. 
 
Utvalget finner det ikke sannsynliggjort at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk i 
planmøtet. Tilsynsutvalget viser til dommerens redegjørelse og til redegjørelsen fra motpartens 
prosessfullmektig.  
 
Som nevnt ovenfor, retter klagen over saksbehandlingstiden seg også mot sorenskriveren. 
Utvalget vil peke på at sorenskriveren har et selvstendig ansvar for å påse at plikten til aktiv 
saksstyring følges opp, jfr. tvisteloven § 11-7. Utvalget finner at en samlet saksbehandlingstid på 
omtrent fjorten måneder fra begjæring til domsavsigelse er for lang. Etter utvalgets vurdering er 
likevel ikke sorenskriverens manglende inngripen i saksbehandlingen i denne saken av så 
graverende karakter at det gir grunnlag for kritikk.  
 
Utvalget kan etter dette ikke se at det hverken enkeltvis eller samlet er grunnlag for å konkludere 
med at sorenskriver B, tingrettsdommer C eller tingrettsdommer D har opptrådt i strid med god 
dommerskikk. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B, 
tingrettsdommer C eller tingrettsdommer D. 

 
 
 


