
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Torgarden 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
73 56 70 00 
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tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-106 (arkivnr: 19/2242) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer 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: Tingrettsdommer B gis kritikk for å ha opptrådt i strid med god 

dommerskikk. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 21. oktober 2019 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder sen 
saksbehandling. Klagen ble i brev fra sekretariatet datert 23. oktober 2019 varslet avsluttet 
grunnet manglende signatur. Signert klage ble ettersendt 26. oktober 2019.  
 
Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 13. november 2019 har avgitt uttalelse. 
Sorenskriver C ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt en foreldretvist, hvor klager er en av partene. Stevning innkom X 
tingrett 27. september 2017, og det var per 13. november 2019 ikke berammet hovedforhandling 
i saken. Innklagede er saksforberedende dommer på saken.  
 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han ønsker å klage på sen saksgang i foreldretvisten. Barnet har bodd hos motparten siden 
samlivsbruddet våren 2017, og i løpet av disse to årene har han kun sett barnet til sammen 11 
timer.  
 
Partene var i saksforberedende møte hos dommeren 4. desember 2017. I tillegg til 
prosessfullmektigene, møtte også en sakkyndig psykologspesialist. Det ble bestemt et nytt møte 
9. april 2018, og dette møtet ble gjennomført som planlagt.  
 
Dommeren satte så opp ett nytt møte den 5. november 2018. Dette møtet ble utsatt da han 
manglet penger til advokat, og måtte søke om fri rettshjelp. Søknaden om fri rettshjelp ble sendt 
22. oktober 2018, men han fikk ikke svar på søknaden før 26. mars 2019. Dette etter gjentatte 
purringer der han personlig oppsøkte tingrettens administrative personale. Han ble innvilget fri 
rettshjelp.  
 
Etter dette har det ikke skjedd noe i saken. Det er ikke berammet noe nytt møte. Hans advokat 
har purret på dette, uten å få respons. Han har sendt e-post om dette uten å få svar.  
 
Han har forståelse for at domstolene har mange saker, men han mener det er både uheldig og 
urimelig at de må vente såpass lenge på et tredje rettsmøte. Ettersom dette trekker ut i tid, 
bekymrer det han også om det gjeldende vedtaket om fri rettshjelp kommer til å gå ut før de får 
møte med dommeren.  
 
Han klager på to ting: At det har gått så lang tid uten at de har fått berammet et tredje rettsmøte. 
I tillegg klager han på at han ikke har fått svar på sine e-poster til tingretten.  
 
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Ved stevning mottatt i tingretten den 27. september 2017 gikk klager til søksmål med krav om at 
det skulle fastsettes samvær. Det ble også fremmet krav om midlertidig avgjørelse om samvær.  
 
Rettsmøte til saksforberedelse ble holdt 6. desember 2017. I rettsmøtet ble det inngått avtale om 
samvær.  
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Nytt rettsmøte til saksforberedelse ble holdt 19. april 2018. Etter forslag fra den sakkyndige under 
saksforberedelsen ble bistand fra familiekontor til videre samvær drøftet. Partene inngikk avtale 
om at det skulle søkes om bistand knyttet til samvær mellom far og sønn. Ved brev datert 19. april 
2017 sendte retten anmodning til familiekontoret i samsvar med det avtalte.  
 
Retten ble i begynnelsen av september 2018 informert om at familiekontoret hadde avsluttet 
saken. Ved brev av 4. oktober 2018 skrev retten til prosessfullmektigene om status, og reiste 
spørsmål om omgjøring av saksforberedende møte berammet til 5. november 2018 til 
hovedforhandling. Retten mottok prosesskriv fra prosessfullmektigene henholdsvis 11. oktober og 
16. oktober 2018.  
 
Det ble deretter reist spørsmål om sakkyndig, etter prosesskriv fra prosessfullmektigene datert 
22. november 2018, 4. desember 2018 og 30. april 2019. Den 21. mai 2019 ble det avholdt 
planleggingsmøte.  
 
Etter dette har det kommet inn to videre prosesskriv, datert 4. og 18. juli 2019. Status per 
13. november 2019 er at det ikke er berammet hovedforhandling og det har ikke blitt skrevet 
kjennelse i spørsmålet om oppnevning av sakkyndig. 
 
Han ser at det har gått for lang tid med å få berammet hovedforhandling, etter at forsøkene på å 
få i gang samvær mellom klager og barnet mislyktes og forsøket på å få gjennomført 
hovedforhandling i november 2018 ikke førte fram.  
 
Det ville bydd på vansker med å få innpasset en hovedforhandling i hans kalender før sommeren 
2019, i alle fall dersom det skulle settes av skrivetid. Beramming av hovedforhandling til høsten 
2019 ville kunne bydd på utfordringer dersom de skulle ta hensyn til saksøktes opplysning i 
planleggingsmøtet om at datteren, som skulle vitne, ville befinne seg utenlands høsten 2019. 
 
Han ser at hovedforhandlingen uansett skulle ha blitt berammet og at vansker med innpassing i 
hans berammingsprogram kunne løses ved flytting av andre saker, eventuelt i bytting av saker 
med andre dommere.  
 
Etter at det viste seg at samvær ikke lot seg gjennomføre, synes saken feilaktig å ha blitt lavere 
prioritert enn andre foreldretvister med hensyn til å oppnå rettslig avklaring. Det beklages.  
 
Når det gjelder besvarelse av e-poster, viser han til at det i dokumentlisten i 
saksbehandlingssystemet er lagt inn en e-post fra klager den 15. mars 2019. Selve e-posten er 
datert 30. januar 2019. I e-posten minnes det om at saker etter barneloven er prioriterte, og det 
bes om rask tilbakemelding. Tilbakemelding ble ikke gitt av han. Det beklages.  
 
 
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. 
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Klagen gjelder lang saksbehandlingstid i forbindelse med beramming av hovedforhandling i 
foreldretvist (sak etter barneloven), samt manglende svar på klagers (purring) i e-post.  
 
Saksbehandlingstid er et forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere. Det vises til Ot.prp. nr. 44 
(2000-2001) side 199 hvor det blant annet fremgår at spørsmålet om god dommerskikk kan 
komme inn i vurderingen av hvordan saksbehandlingen utføres, herunder om dommeren opptrer 
sendrektig.  
 
I TU-sak 13-013 ble dommer B gitt disiplinærreaksjon i form av kritikk for lang saksbehandlingstid. 
I den forbindelse uttalte Tilsynsutvalget blant annet: 
 

«Det følger av tvisteloven § 11-6 første ledd at retten skal legge en plan for behandlingen av saken, 
og følge den opp slik at saken effektivt og forsvarlig kan bringes til avslutning. Etter § 11-7 første 
ledd plikter domstolleder å påse at aktiv saksstyring etter § 11-6 følges opp. En part kan også kreve 
at domstolleder griper inn, jf. § 11-7 første ledd siste punktum. 
 
I samsvar med tidligere avgjørelser, legger Tilsynsutvalget til grunn at reglene i tvisteloven §§ 11-6 
og 11-7 ikke innebærer at utvalget er forhindret fra å vurdere sen saksbehandling i relasjon til 
normene for god dommerskikk. Det er tale om to regelverk som gjelder ved siden av hverandre. 
Det fremgår videre av de etiske prinsippene for dommeradferd punkt 10 «Effektivitet» i, gjeldende 
fra 1. oktober 2010, at «[e]n 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».» 

 
Tilsynsutvalget tar samme utgangspunkt i klagesaken som nå er til behandling.  
 
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.  
 
Tilsynsutvalget bemerker at stevning ble inngitt 27. september 2017. Da dommeren ga sitt tilsvar 
på klagen til utvalget 13. november 2019, altså godt over to år etter at stevning var tatt ut, var 
hovedforhandling fortsatt ikke berammet. Videre har dommeren opplyst at klagerens e-post av 
30. januar 2019 (lagt inn i saksbehandlingssystemet 15. mars 2019), ikke er blitt besvart. 
Dommeren har beklaget både den samlede saksbehandlingstid, og at henvendelsen fra klager ikke 
ble besvart.  
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at for at saksbehandlingstidens lengde skal gi 
grunnlag for disiplinærreaksjon, må det være en betydelig overskridelse av den 
saksbehandlingstid/fremdrift som normalt kan forventes uten at det er rimelig grunn til det. I 
tillegg må dommeren kunne klandres for den lange tidsbruken. 
 
Tilsynsutvalget finner det ikke tvilsomt at en berammingstid for hovedforhandling på godt over to 
år i en foreldretvist i denne saken utgjør en betydelig overskridelse av den saksbehandlingstid 
som partene normalt kan forvente. Frem til høsten 2018 synes det å ha vært saksforberedende 
møter og fremdrift i saken. Fra høsten 2018 kan Tilsynsutvalget imidlertid ikke se at det var 
omstendigheter i saken som forhindret avholdelse av planleggingsmøte og beramming av 
hovedforhandling, slik dommeren også tok initiativ til i brev 4. oktober 2018 til partene. At 
spørsmålet om sakkyndig ikke var avklart i saken her, var ikke en omstendighet som forhindret 
beramming av hovedforhandling.  
 
Etter Tilsynsutvalgets syn kan dommeren klandres for den lange tidsbruken. Verken de oppgitte 
problemene med å få innpasset beramming av hovedforhandling i dommerens kalander våren 
2019, eller de mulige problemene med å få saksøktes datter til å vitne høsten 2019, kan forsvare 
en så lang saksbehandlingstid som i saken her. Sett hen til den lange saksbehandlingstiden som 
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allerede forelå høsten 2018, burde dommeren enten ha prioritert å få saken berammet i egen 
kalender, eller tatt initiativ for å få saken overført til en annen dommer. Videre står det uforklart 
hvorfor saksøktes datter var forhindret fra å vitne hele høsten 2019, eventuelt ved fjernavhør. Det 
er heller ikke gitt noen begrunnelse for at hovedforhandling fortsatt ikke var berammet i 
november 2019. Graden av klanderverdig adferd styrkes ytterligere ved at dommeren, til tross for 
henvendelse fra klager, verken informerte ham om årsaken til den manglende berammingen, eller 
når hovedforhandling kunne forventes berammet.  
 
Etter Tilsynsutvalgets syn har dommeren i dette tilfelle foretatt en feilprioritering ved vurderingen 
av beramming av hovedforhandling i saken. Feilprioriteringen har medført at 
saksbehandlingstiden har blitt uakseptabel lang for partene i saken. 
 
Domstolleder er kjent med klagen og dommerens tilsvar, men har ikke inngitt uttalelse i saken.  
 
I TU-sak 13-013, som det også er referert fra ovenfor, påpekte Tilsynsutvalget følgende: 
 

«Utvalget vil også peke på domstolleders selvstendige plikt til å påse at aktiv saksstyring 
overholdes, jf. tvisteloven § 11-7, jf. § 11-6. Tvisteloven § 11-7 annet ledd fastsetter at ved 
vesentlig tilsidesetting av dommerens plikt til aktiv saksstyring skal domstolleder overføre saken til 
en annen dommer dersom det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig videre behandling. Ved 
vesentlig forsinkelse av ferdigstillelse av dom må domstolleder, for å overholde plikten etter § 11-7 
annet ledd, primært sørge for at dommeren blir ferdig i rimelig tid etter at det gripes inn, legge til 
rette forholdene slik at ferdigstillelse blir mulig ved å frita dommeren fra andre oppgaver, eller om 
nødvendig overføre saken til en annen domer, Tvisteloven Kommentarutgave (2007), Bind I, side 
552.» 

 
Tilsynsutvalget bemerker at de samme overordnede synspunkter om domstolleders plikt til 
inngripen gjør seg gjeldende når en dommer unnlater å beramme hovedforhandling med den 
følge at saksbehandlingstiden blir uakseptabelt lang. Klagen er kun rettet mot dommer B. Utover 
de generelle merknadene som det er vist til ovenfor, finner Tilsynsutvalget derfor ikke grunn til å 
kommentere domstolleders oppfølgingsplikt ytterligere.    
 
Etter dette finner utvalget at tingrettsdommer Bs opptreden er i strid med god dommerskikk, og 
at det er grunnlag for å gi disiplinærreaksjon i form av kritikk, jf. domstolloven   § 236 andre ledd.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


