
 
 
 

 
 

 

 

Sekretariatet for 
Tilsynsutvalget  
for dommere 

Postadresse 
Domstoladministrasjonen 
Postboks 5678 Torgarden 
7485 Trondheim 

Besøksadresse 
Dronningensgt. 2 
 

Telefon 
21 55 31 10 
 

E-post 
tilsynsutvalget@domstol.no 

 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i videomøte den 2. april 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-007 (arkivnr: 20/146) 
  
Saken gjelder: Klage fra A v/advokatene B og C på tingrettsdommer D ved X 

tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 
Heidi Heggdal har fratrådt som inhabil i saken, og Anne Gro 
Aanensen Kleven, deltok i hennes sted. 

  
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. 
offentleglova § 3. 

  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor tingrettsdommer D 
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Innledning: 
 
Ved brev av 15. januar 2020 har A v/advokatene B og C klaget på tingrettsdommer D ved X 
tingrett. Klagen gjelder sen saksbehandling. Klagen er forelagt tingrettsdommer D, som ved brev 
av 30. januar og 17. februar 2020 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
motpartens prosessfullmektig. Sorenskriver E ved X tingrett er orientert om klagen. 
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt en foreldretvist, hvor klager var en av partene (far). Rettsmøte ble 
holdt 8. november 2019, og kjennelse med midlertidig avgjørelse om samvær ble avsagt 
17. januar 2020. 
 
Klager – A v/advokatene B og C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
De klager på unødvendig lang saksbehandlingstid, samt at det enda ikke er blitt berammet 
hovedforhandling eller oppnevnt sakkyndig i saken. De har redegjort for saksprosessen: 
 

- 6. februar 2019: Stevning med begjæring om midlertidig avgjørelse om fast bosted og 
samvær ble sendt inn.  

- 21. mars 2019: Tilsvar fra motparten 
- 29. mars 2019: Planleggingsmøte 
- 29. april 2019: Saksforberedende møte. Enighet om midlertidig samværsavtale.  
- 13. august 2019: Saksforberedende møte. Enighet om midlertidig samværsavtale. 
- 8. november 2019: Saksforberedende møte. Partene ble ikke enige, og retten ble bedt om 

å treffe midlertidig avgjørelse om samvær frem til hovedforhandling. Det ble videre bedt 
om at hovedforhandling ble berammet og sakkyndig oppnevnt. Det ble avtalt at 
prosessfullmektigene skulle inngi innlegg skriftlig innen 22. november, og at retten 
deretter skulle avsi midlertidig avgjørelse om samvær i saken.  

- 22. november 2019: Innlegg fra far. Mor ba om utsatt frist. 
- 25. november 2019: Retten gav mor utsatt frist til 27. november 2019  
- 28. november 2019: Prosesskriv fra far. Det ble bedt om at det ble tatt en midlertidig 

avgjørelse. De påpekte at det hastet å få i gang samvær.  
- 29. november 2019: Barnevernsdokumenter innkom i Aktørportalen. 
- Desember: Fars prosessfullmektig ringer domstolen for å be om status på saken. Verken 

dommer eller saksbehandler var tilstede, men en annen saksbehandler skulle gi beskjed 
til dommeren.  

- 19. desember 2019: Brev fra retten om ny prosessfullmektig for mor, og med ny frist til 
7. januar 2020 for å inngi innlegg.  

- 7. januar 2020: Far inngir nytt prosesskriv, hvor det igjen bes om at midlertidig avgjørelse 
treffes. De viser til at retten gjennom tre saksforberedende møter har tilstrekkelig 
informasjon til å fatte en avgjørelse uavhengig av motpartens innlegg. 

- 8. januar 2020: Innlegg fra mor, en dag etter fristen.  
- 15. januar 2020: Per dette tidspunktet (klagetidspunktet) er det enda ikke kommet 

kjennelse i saken.  
 
Det er på klagetidspunktet gått over to måneder siden siste saksforberedende møte, og det 
foreligger enda ikke midlertidig avgjørelse. Klager anser dette som for lang saksbehandlingstid i 
denne saken. Dommeren har etter deres syn gitt motparten unødvendige og for lange frister. Det 
er også kritikkverdig at det enda ikke er berammet hovedforhandling eller oppnevnt ny sakkyndig.  
 
Innklagede – tingrettsdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
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Midlertidig avgjørelse i saken ble avsagt 17. januar 2020, og saken ble da overført til ny dommer. 
Klagen gjelder tidsbruken forut for dette.  
 
I det saksforberedende møtet 8. november 2019 ble det begjært midlertidig avgjørelse, og retten 
ga partene frist til 22. november 2019 til å kommentere begjæringen.  
 
I kjennelsen har hun redegjort for saksbehandlingen: 
 

«Siste saksforberedende møte ble avholdt den 8.11.2019. Da partene ikke kom til 
enighet fremsatte far begjæring om midlertidig avgjørelse om samvær. Partene var 
enige om at det nå berammes hovedforhandling og at det skal foretas en full utredning 
av saken med hjemmel i barneloven § 61 nr. 3. Grunnet sykdom hos nærværende 
sakkyndig, vil det bli oppnevnt ny sakkyndig til denne utredningen. Advokat C representerte 
far i rettsmøtet. Hun møtte for advokat B. 
 
Retten ga prosessfullmektigene frist til 22.11.2019 for å uttale seg om fars begjæring 
om midlertidig avgjørelse. Da mor i epost til retten av 22.11.2019 opplyste at hun var 
iferd med å bytte advokat utsatte retten fristen for mor til 27.11.2019. Den 
18.12.2019 ble advokat F v/advokatfullmektig G registrert 
som mors prosessfullmektig. Retten valgte å sette en siste frist for uttalelse til 
7.1.2020. Begge parter innga prosesskriv innen fristen.» 

 
Da mor samme dag som opprinnelig frist utløp informerte om mulig advokatbytte, utsatte hun 
først fristen med noen dager. Det innkom ikke noe innen fristen. Som følge av særlig stor 
arbeidsbelastning i den aktuelle perioden rakk hun ikke ta tak i dette før mor den 18. desember 
2019 meldte om ny prosessfullmektig. Hensynet til kontradiksjon og den forestående juleferien 
gjorde at hun vurderte det som rimelig og nødvendig å sette ny frist noen dager inn i januar 2020.  
 
Den aktuelle uken hadde hun dessverre ikke tid til å skrive kjennelsen. I tillegg til generell 
saksbehandling gjennomførte hun 10 fengslingsmøter, behandlet en begjæring om 
kommunikasjonskontroll og gjennomførte ett planmøte. Helgen før var det nødvendig med 
forberedelser til to av fengslingene.  
 
Først uken etter var det avsatt tid til å skrive kjennelse. Sakens tema var komplisert og 
saksdokumentene omfattende (876 sider). Som følge av dette og øvrige arbeidsoppgaver ble 
kjennelse avsagt sent fredag 17. januar 2020. Saken ble samtidig videresendt seksjonsleder for 
beramming på ny dommer og med beskjed om at det skal oppnevnes en sakkyndig. Hennes 
vurdering er at det var riktig å vente med å legge saken til beramming og overføring til ny dommer 
til etter at kjennelsen var avsagt.  
 
Hun har alltid lagt til grunn at det kun er en dommer som behandler en sak om gangen. Etter 
hennes skjønn ville det vært uheldig om hun arbeidet med kjennelsen samtidig som at 
hovedforhandlingsdommer og saksbehandlerne gjorde sentral saksforberedelse. I slike tilfeller 
foreligger det risiko for at hun, som trolig vil være inhabil ved videre saksforberedelse, blir rådført. 
Hun ønsket å unngå dette.  
 
Hun tilføyer at oppnevning av sakkyndig og utarbeidelse av mandat også er forhold som er 
gjenstand for kontradiksjon, og at mor var uten advokat fram til 18. desember 2019. Dette 
innebærer at den anførte forsinkelsen i alle tilfeller har fått minimal betydning for sakens 
fremdrift.  
 
Slik hun ser det har saksbehandlingstiden vært forsvarlig. Rettens har ansvar for sakens 
opplysning, og kan ikke la forsinkelser og forsømmelser gå ut over den parten som oversitter 
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frister på samme måte som i andre sivile saker. Etter hennes skjønn tilsa hensynet til barnets 
beste at også mors advokat fikk anledning til å uttale seg om spørsmålet om midlertidig 
avgjørelse.  
 
I uttalelse av 17. februar 2020 uttaler dommeren i hovedsak følgende: 
 
Når det gjelder hvorfor retten ventet til 18. desember 2019 med å registrere ny prosessfullmektig 
på mor, viser hun til at mor sendte e-post til saksbehandler den 22. november 2019. Sett i lys av 
mors historikk med advokatrepresentasjon, valgte saksbehandler å avvente registrering av ny 
advokat i saksbehandlingssystemet til advokaten bekreftet oppdraget. Hun var enig i vurderingen. 
Slik bekreftelse ble mottatt 18. desember 2019. Det er bakgrunnen for at brevet med 
fristutsettelse av 25. november 2019 ble sendt direkte til mor.  
 
Prosessfullmektig – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Utover en kort gjennomgang av saken på Aktørportalen, har de ikke fulgt saken før den 
18. desember 2019.  
 
I rettsmøte den 8. november 2019 ble det oppnevnt sakkyndig for full utredning etter barneloven, 
samt begjært midlertidig avgjørelse for samvær mellom far og barnet. Det ble meddelt at det 
skulle berammes hovedforhandling, og at den nye dommeren skulle overta saken grunnet 
overgang fra forhandlingsprosess til hovedforhandling.  
 
I e-post den 20. november 2019 varslet mor ny prosessfullmektig, og mor fikk frist til 
22. november 2019 med å inngi bemerkninger. Ny prosessfullmektig for mor ble oppnevnt den 
18. desember 2019, og de ble da gitt frist til 7. januar 2020 for å inngi bemerkninger. Kjennelse ble 
avsagt 22. januar 2020.  
 
Han kan ikke se at dommeren har opptrådt kritikkverdig. Det kan se ut som at skifte av 
prosessfullmektig ble noe tidkrevende og medførte noe forsinkelse, men dette kan ikke lastes 
dommeren.  
 
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. 
 
Spørsmålet i denne saken er om det har vært unødvendig lang saksbehandlingstid, og om det at 
det enda ikke er berammet hovedforhandling eller oppnevnt sakkyndig i saken på 
klagetidspunktet er en vesentlig forsinkelse og i strid med god dommerskikk. 
 

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:  
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”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 fremgår videre av Etiske prinsipper for dommeratferd at effektivitet i dommerarbeidet er et 
etisk spørsmål, jf. pkt. 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 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. 
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at forsinkelser på tre-fire måneder i forhold til 
avsigelse av dommer kan medføre disiplinærtiltak, dersom dommeren kan lastes for forsinkelsen. 
Ved vurderingen av om forholdet er kritikkverdig har utvalget blant annet lagt vekt på om det er 
gode grunner til at forsinkelsen har oppstått og om dommeren har informert partene om at 
dommen er forsinket. 
 
I vår sak er det tale om en midlertidig avgjørelse i en foreldretvist, hvor utgangspunktet er at det 
haster med å få en avgjørelse. Siste saksforberedende møte ble avholdt 22. november 2019 og 
kjennelse ble avsagt 17. januar 2020. Dommeren har redegjort for hvorfor avsigelsen av 
kjennelsen tok så vidt lang tid i kjennelsen, og partene/prosessfullmektigene har vært orientert 
om forlengelse av frister mv. Dommeren har også redegjort for hvorfor hovedforhandling ikke ble 
berammet og forsinkelse av oppnevning av sakkyndig har oppstått, at dette var av hensyn til 
sakens opplysning og kontradiksjon, samt et ønske om ikke inhabilisere 
hovedforhandlingsdommer. Selv om god dommerskikk tilsier at dommeren underretter 
parter/prosessfullmektiger om forsinkelser av betydning og dommeren her ikke har gjort dette 
eksplisitt, ble partene orientert om dette ved at dommeren gav nye frister for bemerkninger. 
 
Det er etter dette ikke grunnlag for å konkludere med at 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 tingrettsdommer D. 
 


