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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. september 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 20-043 (arkivnr: 20/1687) 
  
Saken gjelder: Klage fra adv.firmaet A ved advokat B og managing partner 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: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 

 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold 

Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. 
 

 2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer D. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 7. mai 2020 har A advokatfirma på vegne av A og advokat B, klaget på 
tingrettsdommer D ved X tingrett. Klagen gjelder flere uttalelser i en dom. Klagen er forelagt 
tingrettsdommer D, som ved brev av 29. mai 2020 har avgitt uttalelse. Klagen er supplert ved brev 
av 18. juni 2020. Sorenskriver E ved X tingrett er orientert om klagen.   
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt en arbeidsrettssak, hvor klager gjennomførte en 
faktaundersøkelse i forkant av rettsaken. Undersøkelsen ble gjort som følge av arbeidsgivers 
undersøkelsesplikt etter at det var fremsatt varsel fra tre ansatte. Dommen tok stilling til om 
dette, sammen med andre forhold, utgjorde saklig grunn for oppsigelse.   
 
Klager – A advokatfirma – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innklaget har uttalelser i dommen som ikke var nødvendige for begrunnelsen og som for øvrig var 
unødvendig nedverdigende og krenkende mot advokat B. Uttalelsene setter både B og A i et 
unødvendig dårlig lys. A har lagt frem uttalelser i dommen som må vurderes om de er i strid med 
punkt 7 i de etiske retningslinjer for dommeradferd. Innklaget trekker A sin integritet i tvil. 
Uttalelsene var unødvendige for å begrunne resultatet og var ikke i samsvar med de krav som må 
stilles til en saklig, verdig og korrekt dommeradferd. De viser og til at uttalelsene bærer preg av å 
være spekulative. Formuleringene er ikke bare uheldige, men egnet til å virke klart sårende og 
infamerende, da de spekulerer i den navngitte advokatens integritet under utførelsen av 
oppdraget. Uttalelsene som er sitert i fra dommen viser en manglende respekt for A/B og 
fremstår ikke som verdig og korrekt. Det fremstår dessuten som unødvendig for domsresultatet å 
identifisere A i dommen. Det fremstår især uheldig å identifisere advokat B i dommen, da hun 
opptrådte som representant på vegne av A.  
 
Innklagdes tilsvar på klagen tilsier at han har misforstått rollen til A. A har skrevet en HMS-rapport 
med mandat til å ta stilling til om det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven kap 4. Derimot har 
saksbehandlingen av en oppsigelsessak etter arbeidsmiljøloven kap. 15 aldri vært A’ rolle. Rollen 
til A kan sammenlignes med en sakkyndig som tar stilling til sakens faktiske forhold.   
 
Innklagede – tingrettsdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
For saksøker var det en sentral anførsel at saksbehandlingen forut for oppsigelsen ikke hadde 
vært forsvarlig, og at det var mange svakheter ved faktaundersøkelsen A hadde utført. Retten 
måtte behandle anførselen grundig for å begrunne sitt resultat på en samvittighetsfull og 
fullstendig måte. Dommen er utformet ualminnelig detaljert og omfattende for å belyse 
bakgrunnen for rettens konklusjon. Retten konkluderte med at saksbehandlingen samlet sett ikke 
var forsvarlig. Som det fremgår av dommen var retten kritisk til måten A gjennomførte 
faktaundersøkelsen på. Videre fremgår det at retten var svært kritisk til hvordan arbeidsgiver 
forholdt seg til rapporten fra A. Utfra den samlede bevisførselen i saken, var det etter rettens syn 
god dekning for den kritikken retten uttalte i dommen og de påklagede formuleringene.  
 
 
 
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. 
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domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av 
partene å forklare seg for utvalget. 
 
Tilsynsutvalget 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 Tilsynsutvalgets myndighet følger av 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.  
 
Det er i klagen på flere punkter rettet kritikk mot at dommeren har misforstått rapporten og 
vektlagt den feil, og at den delvis også er feil/misvisende gjengitt i premissene. Tilsynsutvalget 
bemerker at klagers rapport utvilsomt inngår i dommerens avgjørelsesgrunnlag i tvistesaken. 
Dommerens vurdering og vektlegging av rapporten i tvistesaken bygger videre på en konkret og 
relativt omfattende bevisførsel og rettslig vurdering. Innsigelser mot dommerens bevisvurdering, 
rettsanvendelse og saksbehandling kan gjøres gjeldende som ankegrunn, og ligger således utenfor 
det tilsynsutvalget har myndighet til å vurdere. Den del av klagen som retter seg mot dommerens 
vurdering, vektlegging og gjengivelse av rapporten, må derfor avvises.  
 
Klagen retter seg også mot dommerens utforming av premissene. Nærmere bestemt er det vist til 
at nærmere angitte formuleringer var unødvendig nedverdigende og krenkende mot advokat B og 
advokatfirmaet A. Det er også vist til at det var unødvendig å identifisere advokat B i dommen. 
Dette er forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere. 
 
Ved den konkrete vurderingen som skal foretas er det en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om 
det er påvist forhold som er egnet til å svekke tilliten til domstolene og dommere, jf. Ot.prp. nr. 44 
(2000-2002) side 174. 
 
Tilsynsutvalget bemerker innledningsvis at dommere har stor frihet ved utformingen av 
premissene i avgjørelser. Domstolkommisjonen har i NOU 1999:19 side 325 flg., særlig side 326 
første spalte omtalt utvalgets myndighet til å behandle klager over uttalelser i rettens premisser. 
Her fremgår det bl.a. at utvalget forutsettes å kunne behandle «uhøvisk eller utilbørlig» adferd fra 
dommerens side. Det fremheves i denne forbindelse bl.a.: 
 

Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærvedtak, når de ord/uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende. 

 
Videre gir de Etiske prinsippene for dommeratferd, vedtatt 1. oktober 2010, viktige føringer for 
Tilsynsutvalgets vurderinger. Det vises i denne sammenheng særlig til punkt 7 om Utforming av 
rettslige avgjørelser, hvor det fremgår: 
 

Ved utformingen av rettens avgjørelser må dommeren vise tilbørlig respekt overfor alle 
involverte så langt det er forenlig med kravet til en dekkende begrunnelse. 

 
I samsvar med Tilsynsutvalgets praksis må det være påvist konkrete forhold, i form av krenkende 
utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne 
reagere med disiplinærtiltak. En formulering/ytring i en rettsavgjørelse må vurderes i forhold til 
det saklige behov for begrunnelse og omstendighetene for øvrig. Således gir ikke enhver uheldig 
eller unødvendig formulering/ytring i en avgjørelse grunnlag for kritikk. Den må overgå en viss 
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terskel, og det avgjørende er om de ord/uttrykk som er benyttet er egnet til å virke klart sårende 
eller infamerende.  
 
Tilsynsutvalget bemerker at det i seg selv ikke kan anses utilbørlig eller krenkende at 
advokatfirmaet A og advokat B ble identifisert/navngitt i dommen. Rapporten er utarbeidet av 
advokatfirmaet A, og advokat B var en av advokatene som foretok undersøkelsene, førte 
rapporten i pennen på vegne av firmaet og avga vitneforklaring for tingretten. At advokat B 
inngikk som en av flere advokater i et team, endrer ikke dette.  
 
Spørsmålet i saken er videre om dommerens omtale av rapporten og advokat Bs forklaring er 
egnet til å virke klart støtende eller krenkende overfor klagerne. Det er i klagen særlig vist til 
uttalelser i dommens side 33, 34, 35 og 36, hvor det bl.a. heter at advokat Bs forklaring er 
«påfallende», at rapporten er «uten fornuftig meningsinnhold», at retten er «kritisk» til måten A 
hadde gjennomført faktaundersøkelsene i rapporten, at den svært omfattende anonymiseringen 
og unøyaktighetene i utdragene var «svært problematiske», at det er «påfallende» at advokat B 
kun bygget på de anonymiserte versjonene, og at anonymiseringen gjorde det vanskelig å vurdere 
troverdigheten til intervjuobjektene og sikre effektiv etterprøving og kontradiksjon.  
 
Som tidligere nevnt utgjorde rapporten fra A et sentralt grunnlag og bevis i tvistesaken. Dette 
gjelder selv om A’ mandat gjaldt en HMS-vurdering. Formuleringene klager har vist til som 
grunnlag for klagen må ses i sammenheng med at det i dommen også ble gjengitt en rekke 
vitneforklaringer som, ifølge dommerens vurdering, tilsa at det heftet svakheter både ved 
utførelsen av arbeidet med rapporten og dens konklusjoner. Dommerens synspunkter om dette 
beror på en konkret bevisvurdering som Tilsynsutvalget som nevnt ikke skal overprøve.  
 
Tilsynsutvalget tar til etterretning at klager er uenig i dommerens vurdering av rapporten. En 
profesjonell aktør, som i dette tilfellet en advokat og et advokatfirma, må imidlertid finne seg i og 
tåle at det under en rettsprosess og i dommen foretas en kritisk vurdering av det arbeidet som er 
utført. I særdeleshet gjelder dette når rapporten benyttes som sentralt bevis i tvistesaken. Etter 
utvalgets syn utgjør de sitater fra avgjørelsen som det er vist til i klagen en integrert del av 
begrunnelsen, og ordvalget er verken isolert sett, eller sett i sammenheng med premissene for 
øvrig, klart egnet til å virke støtende, krenkende eller infamerende overfor klagerne.  
 
Tilsynsutvalget finner etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer D.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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

vurdere.  
 
2. Det foreligger for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer D.  


