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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 19. november 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-024 (arkivnr: 20/464) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Anne Gro Aanensen Kleven 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 
Anne Gro Aanensen Kleven møtte som varamedlem for Heidi 
Heggdal, som hadde forfall. 

  
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 

Tilsynsutvalget ikke har anledning til å prøve.  
   
 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 

disiplinærtiltak overfor tidligere dommerfullmektig B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 2. mars 2020 har A klaget på tidligere dommerfullmektig B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt tidligere dommerfullmektig B, som ved brev av 15. mai 
2020 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra prosessfullmektig C og 
advokat D. Klager har sendt inn erklæring fra medhjelper i saken, E. Klagen er supplert ved brev av 
13. august 2020 og 14. november 2020. Sorenskriver F ved X tingrett er orientert om klagen og 
har den 5. juni 2020 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder innklagedes opptreden som rettsmekler under en rettsmekling i X tingrett 
3. desember 2019. Saken gjaldt spørsmål om usaklig oppsigelse i arbeidsforhold hvor klager var 
saksøker.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Meklingsmøtet utviklet seg på en slik måte at hun ikke oppnådde noen av sine mål. Hun fikk 
verken forsvare seg mot de såkalte «klagene», tilbakevise påstander og mekler forsto ikke at den 
ansattes ytringsfrihet var brutt i saken og førte til massiv mistillit mot henne, i tillegg til brudd på 
arbeidsmiljøloven med gjengjeldelser. Hans eneste mål var å få til et forlik for enhver pris. 
Innklagede, med forsett eller ved uaktsomhet, feilrepresenterte norsk lov vedrørende ansattes 
ytringsfrihet, noe som ble avgjørende for henne under rettsmeklingen. I tillegg klager hun på at 
han utsatte henne for et utilbørlig press, hans oppførsel ovenfor parter og andre aktører i 
rettsmøtet, forhåndsstandpunkt og at han stilte dårlig forberedt. Hun mener han gikk langt inn å 
prosedere saken, men på en svært overfladisk måte og argumenterte tydelig med at hun ikke 
hadde en sjans i tingretten. Han gikk langt i å styre saken og legge føringer, uten å gå inn i 
detaljene som ville ha vist at sakene var oppkonstruerte. Mekler forsikret sammen med hennes 
advokat, om at kr 300 000 inkluderte 6 måneders lønn pluss advokatutgifter. Dette har de begge 
beregnet feil, og hun har mottatt et forlik ut fra bristende forutsetninger. Forliket manglet 
attester og referanser som ble glemt underveis. Hun hevder seg forledet under hele 
meklingsprosessen. 
 
Innklagede – tidligere dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han bestrider klagers anførsler og nedlegger på stand om at klagen ikke tas til følge. 
Rettsmeklingen ble gjennomført i X tingretts lokaler 3. desember 2019. Begge parter møtte, og 
begge var representert med advokat. Han hadde lest sakens dokumenter, var kjent med sakens 
hovedspørsmål, og var kjent med jussen som sto sentralt for saken. Partene inngikk rettsforlik, og 
rettsforliket reflekterte etter hans syn en rimelig og balansert løsning på tvisten.  
Han kan ikke se at det foreligger dokumenter i saken som tilsier at han har gitt uttrykk for feil 
lovforståelse. Han uttrykte at det ville ha vært en utfordrende sak å ta til retten og en ikke 
ubetydelig risiko knyttet til utfallet av en hovedforhandling, men han har ikke formulert seg slik 
klager hevder. Det ble heller ikke utøvet noen form for press under rettsmeklingen. Han utfordret 
saksøkersiden på punkter han anså som utfordrende og påpekte de risikoelementene som forelå. 
Samtidig gjorde han klager flere ganger oppmerksom på at hun sto helt fritt med hensyn til å 
inngå forlik eller ikke.  
 
I den grad det har oppstått misforståelser knyttet til innholdet i motpartens tilbud, har dette blitt 
avklart før rettsforliket ble signert. Rettsforliket ble gjennomgått med alle aktører til stede. Når 
det gjelder klagers anførsler om at han var partisk, så viser han til at han ikke hadde kjennskap til 
noen av aktørene før rettsmeklingen og behandlet saksøker – og saksøktesiden likt under 
meklingen.  
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Domstolleder – sorenskriver F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Sorenskriver har ikke kjennskap til den konkrete saken, men avgir en uttalelse knyttet til klagen på 
et generelt grunnlag. Hun viser til at innklagede er en rutinert mekler og hadde meklet både som 
advokat og som dommerfullmektig ved en annen tingrett før han ble dommerfullmektig i X 
tingrett. I X tingrett har han hatt over 20 meklinger, hvorav den som utgjør grunnlaget for klagen. 
Denne var på slutten av hans periode som dommerfullmektig. Hun har, med unntak av denne sak, 
ikke fått noen negative tilbakemeldinger på innklagedes opptreden i meklinger. Tvert imot har 
hun et bestemt inntrykk av at han var en dyktig mekler, godt forberedt, balansert og faglig flink. 
Hun har etter at han sluttet, fått tilbakemeldinger fra flere advokater som har vært i mekling med 
han, om at det var en positiv opplevelse og at de av den grunn gjerne ville rettsmekle i X tingrett 
igjen. 
 
Prosessfullmektig – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun var prosessfullmektig for saksøker og er ikke fritatt fra taushetsplikt når det gjelder egen 
rådgivning. Hennes tilbakemelding omhandler i all hovedsak innklagedes rolle som mekler og 
hennes egen opplevelse av meklingen.  
 
Inngangen til meklingen var slik klager beskriver og som hun også har dokumentert. Det er korrekt 
at hun kort tid før meklingen fikk vite at prosessfullmektig skulle slutte, og at hun derfor ønsket en 
utsettelse av meklingen. At prosessfullmektig skulle slutte var for retten en noe uforståelig 
begrunnelse for å utsette meklingen, og innklagede tok derfor kontakt med prosessfullmektig. 
Hun oppfattet det slik at begrunnelsen også var relatert til at klager ikke var særlig fornøyd med 
hennes råd som hennes prosessfullmektig.  
 
Det er korrekt at hun anbefalte klager å forsøke rettsmekling. Hun har imidlertid aldri sagt ja til 
rettsmekling når dette er noe en klient ikke ønsker. En rettsmekling med umotiverte parter er å 
kaste bort tid. Slik hun husker møtet hadde de først et relativt kort fellesmøte. Hun er usikker på 
hvem mekleren var hos først. Det hun er helt sikker på er at mekler var hos de lenge i et særmøte, 
og at han møtte de med en empatisk holdning. Det var videre åpenbart at han hadde satt seg 
godt inn i saken. Hun husker at hun var veldig imponert over måten han håndterte denne delen av 
meklingen og at han bygget tillit. Da han gikk fra de var det en felles opplevelse at dette var et 
godt møte med ham. Det er også korrekt at han var lenge hos saksøkte, og at det ofte er slik i 
rettsmeklinger at ventetiden i særmøter oppleves som lenge.  
 
En rettsmekler skal på et eller annet tidspunkt realitetsorientere partene uten å gi en 
domsprognose. Det er særlig denne delen av meklingen som kan oppleves som tøff for parter, og 
særlig parter som mener de åpenbart har en meget sterk sak og er utsatt for stor urett fra den 
annen part. Innklagede gjorde dette etter hennes syn på en korrekt måte. Han gikk på ingen måte 
lengre enn det hun selv hadde gitt uttrykk for ovenfor sin klient. Hun har forståelse for at 
realitetsorienteringen kan oppleves som press. Hun opplever ikke at klager ble utsatt for utilbørlig 
press av mekleren. Hun oppfatter sin klient som en meget sterk person, som er i stand til å ta 
egne beslutninger.  
 
Det er korrekt at det ble en del talløvelser på slutten av meklingen og det var åpenbart at partene 
tallmessig nærmet seg betydelig. Hun fikk derfor saksomkostningene endret og partene kom 
derfor tallmessig i mål. Klager har krav på attest etter arbeidsmiljøloven.  
 
 
Prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
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Det er en rekke forhold som tas opp i klagen og som bestrides fra hennes side, men som hun ikke 
oppfatter er nødvendig å komme inn på i denne sammenheng. Dette gjelder blant annet klagers 
oppfatning av forhistorien og rettslige synspunkter mv.  
 
Hun husker ikke alle detaljene fra rettsmeklingen, men opplevde det slik det normalt er i en 
rettsmekling, at mekler var veldig «på» for å få Y kommune til å gå lengre enn det det kommunen 
i utgangspunktet hadde tenkt at de ville gjøre. Dette ble også resultatet av rettsmeklingen. Videre 
at mekler var opptatt av å peke på de svake punktene i saken for kommunen.  
 
Det sentrale vedrørende beløpet som skulle utbetales var at klager skulle ha inntektssikring i en 
lengst mulig periode som følge av at hun var bekymret for muligheten til å få nytt arbeid. Klager 
hadde en årslønn på kr. 538 000, og hun antar at klager selv var klar over hva hun hadde i årslønn. 
Avslutningsvis kan hun oppsummere med at hun ikke oppfattet at det var noe konkret knyttet til 
mekler som tilsier at det er grunnlag for en klage. Når det gjelder anførselen om attest så husker 
hun ikke om det var et tema om dette skulle inn i forliket, men dette har klager krav på etter 
arbeidsmiljøloven. 
 
Medhjelper – E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han viser til at hele opplevelsen ved å oppleve en «uavhengig» mekler som avskjærer diskusjonen 
har han neppe opplevd tidligere. 
 
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. 
 
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. 
 
Klager har anført at dommeren presenterte norsk lov vedrørende ansattes ytringsfrihet feil og at 
hun ble forledet til å inngå et rettsforlik som inneholdt feil og mangler. Dette er forhold som kan 
danne grunnlag for ugyldighetssøksmål for tingretten etter tvisteloven § 19-12 og som dermed 
faller utenfor det Tilsynsutvalget kan prøve.  
 
Utvalget kan heller ikke prøve anførselen knyttet til at dommeren ikke ville utsette rettsmøtet og 
anførselen knyttet til fordelingen av tid på særmøter og fellesmøter.  
 
Disse delene av klagen avvises. 
 
En stor del av klagen og tilleggsuttalelsene fra klager omhandler faktum og jus knyttet til den 
underliggende tvisten mellom partene. Utvalget oppfatter ikke at klagen på dommeren gjelder 
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disse forholdene, men bemerker for ordens skyld at også dette ville falt utenfor det utvalget kan 
vurdere. Det samme gjelder for den delen av klagen som omhandler dommerens tidligere og 
nåværende ansettelsesforhold, tidligere avsagte dommer, deltagelse i fritidsaktiviteter mv.  
 
Klagen er for øvrig meget omfattende og anførslene noe uklare. Utvalget legger imidlertid til 
grunn at det i hovedsak er anført at dommeren utsatte klager for forlikspress, at dommeren var 
forutinntatt, at dommeren var dårlig forberedt og at dommeren hadde en kritikkverdig oppførsel 
overfor parter og andre aktører. Flere av disse forholdene ville hatt betydning ved et 
ugyldighetssøksmål knyttet til rettsforliket. Utvalget legger imidlertid til grunn at det dette likevel 
er forhold utvalget kan vurdere opp imot reglene om 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:  
 

”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. ”  

 
Utvalget viser også til Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 3: 
 

En dommer skal være og framtre som upartisk og opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles 
spørsmål ved dommerens nøytralitet. 

 
En dommer må ikke gi uttrykk for forhåndsstandpunkt i saker han eller har under behandling eller 
som det er nærliggende at dommeren kan få til behandling. 

 
En dommer skal utøve dommergjerningen uten forutinntatte holdninger. 

 
Dommeren skal aktivt legge forholdene til rette for minnelige løsninger, men partene skal ikke 
utsettes for press til å inngå forlik 

 
Det er generelt 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 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 etter en konkret vurdering være grunn til å 
klandre dommeren og de påviste forholdene må være av kvalifisert art.  
 
Tilsynsutvalget viser innledningsvis til at god dommerskikk for en rettsmekler må vurderes i lys av 
den rolle og de rammer som gjelder for denne oppgaven. En dommer vil i denne rollen blant 
annet ha friere rammer til å uttale seg og komme med innspill enn hva som ville være tilfelle 
under rettsmøter hvor dommeren opptrer i rollen som dommer. Det følger av tvisteloven § 8-5 at 
rettsmekleren skal søke å klarlegge partenes interesser i tvisten med sikte på en minnelig 
løsning. Rettsmekleren kan herunder peke på forslag til løsning og drøfte styrke og svakhet i 
partenes rettslige og faktiske argumentasjon. Det er lagt til grunn at mekleren som hovedregel 
skal være varsom med å uttale seg direkte om et sannsynlig domsresultat, selv om dette likevel 
lett kan være en implisitt følge av uttalelser knyttet til styrker og svakheter ved partenes 
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argumentasjon. Den alminnelige regel om at dommeren skal opptre upartisk gjelder også ved 
rettsmekling.  
 
Tilsynsutvalget vurderer først anførslene om at dommeren utsatte klager for forlikspress og at 
dommeren var forutinntatt. Utvalget har forståelse for at klager kan ha opplevd 
meklingssituasjonen som krevende og at det forelå et press i forhold til å finne en minnelig 
løsning. Utvalget kan imidlertid ikke se at det er påvist at dommeren har vært forutinntatt eller 
utøvd et utilbørlig press i forhold til å komme til et forlik. Ut ifra det klager har gjengitt av det 
dommeren skal ha uttalt under møtet, oppfatter utvalget at dommeren, i tråd med lovens regel, 
blant annet har pekt på svakheter i partens rettslige og faktiske argumentasjon på enkeltpunkter. 
Dommeren har samtidig opplyst om at det kan foreligge andre bevis som taler i en annen retning 
på det konkrete punkt. Utvalget oppfatter ikke dette som utslag av hverken utilbørlig forlikspress 
eller forutinntatthet. Det at dommeren synes å ha vært mer opptatt av andre sider av saken enn 
klager, og at dommeren har andre oppfatninger av rettsregler enn klager, er heller ikke egnet til å 
underbygge at dommeren har vært forutinntatt. Uttalensene fra de øvrige aktørene gir heller 
ingen støtte til klagers anførsler på dette punkt. Tvert imot har klagers prosessfullmektig opplyst 
at dommeren utførte mekleroppgaven på en korrekt måte. Hun opplevde herunder ikke at klager 
ble utsatt for noe utilbørlig press fra dommeren. Uttalelsen fra klagers støtteperson bekrefter at 
dommeren ønsket å lede oppmerksomheten inn på andre sider av saken enn de klager mente at 
var de sentrale, men den kan ikke sees å underbygge at dommeren var forutinntatt eller utøvde 
et utilbørlig press.   
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at anførselen om at dommeren var dårlig forberedt er sannsynliggjort. 
For utvalget er det her tilstrekkelig å vise til uttalelsen fra klagers prosessfullmektig hvor det blant 
annet fremgår at dommeren åpenbart hadde satt seg godt inn i saken.  
 
Anførselen knyttet til dommerens oppførsel er i liten grad konkretisert, utover en henvisning til at 
dommeren ikke var interessert i temaet ansattes ytringsfrihet og at han skal ha reagert med 
irritasjon når klagers støtteperson måtte gjenta seg selv på dette området. Til dette skal det 
bemerkes at dommeren har vide rammer når det gjelder å lede diskusjonen inn på de temaer 
dommeren mener er de mest sentrale i saken. Ved utøvelsen av denne møteledelsen må 
dommeren vise tilbørlig respekt for aktørene. Utvalget finner det ikke sannsynliggjort at 
dommeren har opptrådt på en kritikkverdig måte overfor de tilstedeværende i denne 
sammenheng. Hverken klagers egne opplysninger eller de øvrige uttalelsene i saken, herunder 
uttalelsen fra støttepersonen, gir støtte for en slik konklusjon.     
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor tidligere 
dommerfullmektig B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har anledning til å 

prøve.  
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tidligere 

dommerfullmektig B. 
 


