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disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 3. mai 2020 har advokat F på vegne av A klaget på dommerfullmektig B ved X tingrett. 
Klagen gjelder dommeradferd og sen saksbehandling. Klagen er forelagt dommerfullmektig B, 
som ved brev av 11. juni 2020 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra 
prosessfullmektig til klagers motpart og klagers prosessfullmektig. Sorenskriver C ved X tingrett er 
orientert om klagen og har den 25. juni 2020 avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt behandlingen av en sak etter barnevernloven. Saken ble brakt inn 
for X tingrett ved stevning den 24. oktober 2019, og gjelder spørsmål om omsorgsovertakelse og 
fastsettelse av samvær med klagers sønn. Innklagede var dommer i saken.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
I begjæring av 24. oktober 2019 ble det bedt om oppnevning av sakkyndig. Retten avgjorde i 
kjennelse 15. januar 2020 at begjæring om oppnevning av sakkyndig ikke ble tatt til følge. 
Kjennelsen ble anket av klager. I ny kjennelse av 7. februar 2020 ble dette omgjort og sakkyndig 
ble oppnevnt. Klager anfører at tiden som gikk fra begjæring til oppnevning var urimelig lang. 
Dette sett i sammenheng med sakens art og betydning for partene, herunder barnet. Sen 
oppnevning av sakkyndig medførte at hovedforhandlingen måtte utsettes. Ulempene dette har 
medført kunne vært unngått ved raskere behandlingstid.  
 
Klager hadde dagen før hovedforhandling en telefonsamtale med dommerfullmektigen hvor hun 
argumenterte for utsettelse av hovedforhandlingen, mulighet for omgjøring av kjennelsen 
om sakkyndigoppnevning og at første dag i hovedforhandlingen ble gjennomført som rettsmøte, 
hvor disse tingene ble drøftet. Klager opplevde at synspunktene hun fremførte i telefonsamtalen 
ble avfeid og avvist og opplevde at dette ble gjort på grunn av inntatt forhåndsstandpunkt fra 
dommerfullmektigen.  
 
Klager anfører at hun i rettsmøtet opplevde utilbørlig press fra dommerfullmektigen for å 
fortsette hovedforhandlingen som planlagt. Hun opplevde også at dommerfullmektigen på en 
upassende måte henvendte seg direkte til henne med det formål å trekke sin begjæring om 
omberamming, i stedet for å henvende seg til prosessfullmektigen.  
 
Klager anfører at forhåndsstandpunktet belyses av at innklagede senere oppnevnte sakkyndig i en 
ubegrunnet beslutning, selv om klager hadde fremsatt innsigelser mot både sakkyndig og 
mandatet. Som det fremgår av saken ble beslutningen anket av klager. Lagmannsrettens 
kjennelse av 25. mars 2020 opprettholdt avgjørelsen, men fant at det var en saksbehandlingsfeil 
at avgjørelsen ikke var avgjort ved kjennelse, som skal begrunnes. Dette nevnes for å belyse det 
klager mener er inntatt forhåndsstandpunkt i saken.  
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Tiden som gikk fra saken ble overført til henne og frem til det ble avsagt en kjennelse vedrørende 
sakkyndig, er ikke et utslag av passivitet eller unnfallenhet fra hennes side. Derimot la hun stor 
vekt på å skaffe et forsvarlig beslutningsgrunnlag. På bakgrunn av omstendighetene, herunder en 
parallelt pågående sak etter barneloven, forsøkte hun også aktivt å finne praktiske og effektive 
løsninger i samråd med partene. Hun hadde jevnlig kommunikasjon med prosessfullmektigene 
per e-post og telefon. Hun opplever at hun hele veien har fulgt opp saken samvittighetsfullt, og at 
hun handlet ut fra hva hun mente var til det beste basert på den informasjon hun til enhver tid 
hadde. Hun har også diskutert saksbehandlingen med leder og andre kollegaer underveis.  
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I saker etter barnevernloven har retten et særlig ansvar for saksopplysningen. Hun mener derfor 
at det var nødvendig å innhente ytterligere informasjon og avklaringer av betydning for 
oppnevningsvurderingen. Det pågikk i tillegg en parallell sak etter barneloven mellom klager og 
barnets far ved Drammen tingrett. Hun vurderte at barnelovssaken kunne ha betydning for 
barnevernssaken, herunder behovet for å oppnevne en sakkyndig.  
 
I forkant av avgjørelsen om sakkyndig var det en del uavklarte forhold som kunne ha betydning 
for spørsmålet om oppnevning av sakkyndig og det opplevdes i økende grad at det var lite 
hensiktsmessig å forsøke å innhente informasjon eller finne praktiske løsninger i samråd med 
partene, og da særlig klager. Hun opplevde også at tidshensynet tilsa at det var stadig viktigere å 
avklare spørsmålet om oppnevning av sakkyndig. 15. januar 2020 avsa hun kjennelse om at 
begjæringen om oppnevning av sakkyndig ikke tas til følge. Anke vedrørende sakkyndig og 
omberramming av 3. februar 2020 ble tatt opp ved begynnelsen av hovedforhandlingen 6. februar 
2020. Den samlede rett besluttet at hovedforhandlingen skulle utsettes og sakkyndig ble 
oppnevnt den 7. februar 2020. Klager trakk anken vedrørende oppnevning av sakkyndig og 
omberammelse den 17. februar 2020.  
 
Innklagede understreker at hun fullt ut anerkjenner viktigheten av rask og effektiv 
saksbehandling. Dette gjelder særlig i saker som omhandler omsorg for og samvær med barn. 
Hensynet til en rask saksbehandling eksisterer imidlertid ikke i et vakuum. Det er også andre 
viktige hensyn, blant annet hensynet til sakens opplysning. Noen ganger vil ulike hensyn trekke i 
ulike retninger. Hun opplever at det er tilfelle i denne saken og har etter beste evne vurdert det 
som riktig å legge stor vekt på hensynet til sakens opplysning. Dette har medført at hun har brukt 
noe tid, men at hun har brukt tiden som har gått aktivt og at hun løpende har fulgt opp overfor 
partene. Hun har hele tiden handlet samvittighetsfullt ut fra den informasjonen hun hadde der og 
da og mener selv at de vurderingene hun har gjort var forsvarlige.  
 
Vedrørende hennes opptreden ovenfor klager kjenner hun seg ikke igjen i at hun skal ha forsøkt å 
presse klager eller på annen måte har opptrådt upassende overfor henne. Hun opplever klagers 
fremstilling i klagen som ufullstendig og uriktig. I telefonsamtalen opplevde hun at hun var 
imøtekommende og brukte tid på å forklare for klager, noe hun så som særlig viktig på grunn av 
situasjonen med prosessfullmektigen. Hun opplevde imidlertid klager som lite lydhør og at det var 
vanskelig å avslutte samtalen. Hun husker at hun hele tiden var bevisst på å uttale seg forsiktig og 
at hun tenkte at samtalen kunne bli tatt opp.  
 
Når det gjelder klagers anførsel om forhåndsstandpunkt opplever hun at klagen er lite konkret 
med hensyn til hva det er ved opptreden hennes som tyder på at hun hadde inntatt 
forhåndsstandpunkt. Dersom hun hadde inntatt et forhåndsstandpunkt hadde det vært liten 
grunn for henne å be om en utdypende begrunnelse etter planmøtet i desember 2019.  
 
Da hun skrev mandatet var hun ikke kjent med at uenighet om et mandats utforming skal avgjøres 
ved kjennelse og begrunnes. Hun oppfattet mandatet som ganske standard og vanlig, noe hun 
også fikk inntrykk av da hun diskuterte mandatet med kolleger. Hun tror dette bidro til at hun ikke 
tenkte over at mandatet skulle begrunnes nærmere. Dette innebar en saksbehandlingsfeil. Hun 
kan imidlertid ikke se at mangelen på begrunnelse som sådan skulle tyde på et 
forhåndsstandpunkt i saken fra hennes side.  
 
Domstolleder– sorenskriver C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun kan ikke huske at innklagede hadde en arbeidssituasjon som ikke tillot henne å avsi kjennelse 
før. Innklagede fulgte opp saken løpende og diskuterte saken med henne. De hadde en omforent 
holdning til at det var viktig å treffe en avgjørelse om sakkyndighet samtidig som de var enige om 
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at det var nødvendig med avklaringer og innhenting av ytterligere informasjon før avgjørelsen 
kunne tas, særlig i lys av advokatbyttet. Samlet mener hun at tiden som gikk, var nødvendig for å 
få opplyst spørsmålet om sakkyndighet tilstrekkelig og at det ikke kan bebreides innklagede at 
avgjørelsen tok noe tid. 
 
Hun kjenner ikke igjen det som står i klagen om at innklagede skal ha henvendt seg til klageren i 
stedet for prosessfullmektig på en upassende måte under hovedforhandling. Dette er ikke en 
opptreden som hun på noen måte gjenkjenner fra innklagedes side.  
 
Hun mener også at det har formodningen mot seg at innklagede hadde inntatt et 
forhåndsstandpunkt i saken. Tvert imot synes nettopp det forhold at innklagede innhentet diverse 
informasjon før hun traff avgjørelse om sakkyndighet, å tale for at hun foretok en grundig og 
balansert avgjørelse knyttet til spørsmålet om sakkyndighet. Det forhold at innklagede omgjorde 
denne avgjørelsen etter at hovedforhandlingen var kommet i gang. kan ikke tas til inntekt for et 
forhåndstandpunkt. Hun mener at det heller peker mot at innklagede har hatt evne til å balansere 
sin vurdering om behov for sakkyndighet ut fra det som kom frem underveis i saksforberedelsen 
og ved starten av hovedforhandlingen. 
 
Prosessfullmektig– Advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han har ingenting å utsette på dommerfullmektigens saksbehandling eller opptreden i retten. 
Tvert imot er det hans erindring at dommerfullmektigens opptreden i retten den 6. februar 2020 
bar preg av velvilje, i et forsøk på å hjelpe klager med å formulere standpunkt og anførsler som 
det var mulig å ta stilling til.  
 
Dersom det skulle være noe å utsette på saksforberedelsen, er det hans oppfatning at dette 
skyldes forsinkelser og uklarhet vedrørende representasjon av klager. Det vises til at hun under 
sakens gang for X tingrett har latt seg representere av (i hvert fall) fire ulike prosessfullmektiger, 
med flere fristoversittelser som følge. For han fremstår klagen som konstruksjon, uten grunnlag i 
de faktiske forhold.  
 
Prosessfullmektig– advokatfullmektig E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun bisto klager i en kort periode forut for rettsmøtet, under rettsmøtet og et par dager etter. 
Det var en krevende sak som på noen områder kunne vært håndtert bedre fra start eller i alle fall 
underveis. Hun har forståelse for at klager opplevde en utfordrende saksbehandlingstid. Hun 
påpekte tidlig i blant annet planmøtet at det var noe underlig at det ble stilt som premiss at 
fullstendig vitneliste måtte inngis før man tok stilling til kravet om sakkyndig. Kravet om sakkyndig 
burde vært avgjort langt tidligere med de opplysninger retten besatt. Når dette ikke ble gjort fikk 
det følgefeil og utfordringer.  
 
Det fremstod også litt problematisk at man snur på avgjørelsen når man skjønner det kan 
medføre saksbehandlingsfeil at man ikke oppnevner sakkyndig. Siden man ikke hadde tatt 
avgjørelsen om sakkyndig tidlig og ryddet spørsmålet av veien burde man ha utsatt saken, men 
dette ble ikke gjort og det medførte en rotete innspurt og et uheldig rettsmøte. Hun har 
forståelse for at klager opplevde det vanskelig, men hun skjønner også at dommerfullmektigen 
hadde en vanskelig jobb når de først var der.  
 
Ut over å påpeke at dette var en krevende sak som kanskje ikke en dommerfullmektig skulle hatt 
ser hun ikke at hun gjorde grove feil annet enn det som er påpekt ovenfor. Imidlertid bør man 
rette et spørsmål til sorenskriver om fordeling av saker. Det måtte i alle fall underveis være klart 
for retten at dette ble en sak med krevende parter, og mye prosess og et rettsmøte som aldri 
burde vært avholdt.  
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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. 
 
Klager har anført at saksbehandlingstiden fra begjæring om oppnevning av sakkyndig i stevningen 
av 24. oktober 2019 til sakkyndig ble oppnevnt den 7. februar 2020 var urimelig lang. Videre har 
klager anført at hun opplevde seg avfeid og avvist. Til slutt anfører klager at dommerfullmektigen 
har inntatt et forhåndsstandspunkt (som synes å gjelde spørsmålet om oppnevning av sakkyndig 
og den sakkyndiges mandat).  
 
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. 
 

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.  
 
Tilsynsutvalget har lagt til grunn i sin praksis 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. Disiplinærreaksjon som følge av sen saksbehandling kan 
gis dersom det blir påvist betydelig overskridelse av saksbehandlingstiden og det ikke er rimelig 
grunn for overskridelsen. Det kreves i tillegg at dommeren kan klandres for forsinket 
saksbehandling. 
 
Når det gjelder klagen over urimelig lang saksbehandlingstid viser Tilsynsutvalget for det første til 
at dommerfullmektigen fikk saken overført til seg den 3. desember 2019. Dommerfullmektigen 
kan bare være ansvarlig for saksbehandlingstiden fra det tidspunktet hun fikk saken til 
behandling. Første avgjørelse av kravet om oppnevnelse av sakkyndig forelå den 15. januar 2020. 
Dommerfullmektigen gav i planmøte av 11. desember 2019 frist for klager til 15. desember 2019 
med å komme med en mer utfyllende begrunnelse for kravet om sakkyndig og frist til kommunen 
til 17. desember 2019 til å komme med kommentarer til klagers begrunnelse. Den 20. desember 
2019 sendte hun epost til prosessfullmektigene om at hun ville vente med å avgjøre spørsmålet 
om oppnevning av sakkyndig til hun fikk vitnelisten fra klager, som hadde frist til 3. januar 2020. 
Klager ba om utsettelse av fristen og da det ble avholdt telefonmøte den 13. januar 2020 forelå 
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ikke vitnelisten fra klager. Den 15. januar 2020 ble kravet om oppnevning av sakkyndig avslått. 
Klager anket avgjørelsen etter mer enn to uker og trakk anken den 17. februar 2020. Etter at 
hovedforhandlingen var påbegynt og utsatt den 6. februar 2020, besluttet dommerfullmektigen 
likevel å oppnevne sakkyndig etter at alle parter synes å være enige om dette under 
hovedforhandlingen. Avgjørelsen som omgjorde tidligere avgjørelse ble fattet den 7. februar 
2020.  
 
Etter Tilsynsutvalgets vurdering foreligger det ikke en betydelig overskridelse av 
saksbehandlingstiden i denne saken. Som nevnt fikk dommerfullmektigen saken den 3. desember 
2020 og avgjorde kravet den 15. januar 2020. I mellomtiden har det vært juleferie. Tilsynsutvalget 
har også lagt vekt på at dommerfullmektigen har fulgt opp saken kontinuerlig og at klager selv 
ikke fulgte opp de frister som ble satt av retten. Det vises spesielt til fristen med å komme med en 
fullstendig vitneliste, som dommerfullmektigen hadde gitt beskjed om at hun måtte ha for å 
kunne vurdere om det var nødvendig med sakkyndig. At avgjørelsen ble omgjort ca tre uker 
senere endrer ikke Tilsynsutvalgets syn. Tilsynsutvalget viser også til dommerfullmektigens 
redegjørelse og til adv. Ds uttalelse hvor han mener at forsinkelser og uklarheter under 
saksbehandlingen skyldes at klager under sakens gang har byttet prosessfullmektiger flere ganger, 
med fristoversittelser som følge. Tilsynsutvalget finner etter dette at det ikke er grunnlag for 
konstatere at det i denne saken foreligger en betydelig forsinkelse av saksbehandlingen.  
 
Når det gjelder anførselen om at klager følte seg avfeid og avvist i en telefonsamtale før 
hovedforhandlingen, finner Tilsynsutvalget at dette ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort. Det er for 
det første ikke konkretisert i klagen hvordan dommerfullmektigen har opptrådt eller hva hun har 
sagt som har medført at klager følte seg avfeid og avvist. Det vises for øvrig til 
dommerfullmektigens uttalelse på dette punkt. 
 
Klager har også anført at dommerfullmektigen under hovedforhandlingen utsatte klager for 
utilbørlig press for å fortsette hovedforhandlingen. Dette er heller ikke sannsynliggjort. 
Tilsynsutvalget viser spesielt til rettsboken for hovedforhandlingen hvor det fremgår følgende: 
 

A opplyste at hun fastholdt anken, men at hun allikevel ønsket at hovedforhandlingen 
skulle gjennomføres og dermed ikke utsettes. 

 
Det vises også til det faktum at de andre partene i saken ønsket en omberamming og at dette ble 
resultatet. Adv. D har videre uttalt at etter hans vurdering bar dommerfullmektigens opptreden i 
retten preg av velvilje og at hun forsøkte å hjelpe klager med å formulere standpunkt og 
anførsler som det var mulig å ta stilling til. 
 
Heller ikke påstanden om at dommerfullmektigen skal ha hatt et forhåndsstandpunkt er nærmere 
konkretisert. At dommerfullmektigen oppnevnte en sakkyndig som ikke var foreslått av klager 
eller at mandatet som ble gitt den sakkyndige ikke samsvarte med klagers ønsker, medfører ikke 
at det kan trekkes den slutning at dommerfullmektigen har gjort seg opp en mening om saken på 
forhånd. En rettsoppnevnt sakkyndig er rettens sakkyndig og det er retten som til syvende og sist 
vurderer hva retten har behov for å bli opplyst om. Mandatet ble gitt i en beslutning, ikke en 
begrunnet kjennelse, men det har etter Tilsynsutvalgets vurdering ingen betydning for 
vurderingen av om dommerfullmektigen var forutinntatt.   
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at dommerfullmektig B har opptrådt i strid med 
god dommerskikk.   
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
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Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B. 
 


