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

Sak nr: 20-049 (arkivnr: 20/1779) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på vegne av B AS på tingrettsdommer C, 

avdelingsleder/tingrettsdommer D og sorenskriver E ved X 
tingrett 

  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 

 

Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Tingrettsdommer C gis advarsel for å ha opptrådt i strid 

med god dommerskikk. 
 

 2. Avdelingsleder og tingrettsdommer D gis kritikk for å ha 
overtrådt de plikter stillingen medfører.  
 

 3. Sorenskriver E gis kritikk for å ha overtrådt de plikter 
stillingen medfører. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 25. mai 2020 har advokat A på vegne av B AS klaget på tingrettsdommer C, 
avdelingsleder og tingrettsdommer D og sorenskriver E ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd og sen saksbehandling. Klagen er forelagt tingrettsdommer C, avdelingsleder og 
tingrettsdommer D og sorenskriver E, som ved brev av henholdsvis 9. juni, 19. juni og 29. juni 
2020 har avgitt uttalelser. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra motpartens 
prosessfullmektig.  
 
Tilsynsutvalget for dommere har også tidligere behandlet klager over sen saksbehandling i saker 
hvor tingrettsdommer C har vært dommer. På grunn av likheten til nærværende sak, finner 
utvalget grunn til å omtale disse vedtakene:  
 
I vedtak av 24. juni 2013 i klagesak 13-013 ble tingrettsdommer C ilagt disiplinærtiltak i form av 
kritikk, på grunn av sen saksbehandling fra hovedforhandling og fram til dom ble avsagt. Utvalget 
kunne ikke se at saksbehandlingstiden kunne forsvares ut fra det sykdomsbildet som var 
beskrevet og de andre utfordringene som forelå. Dommeren ga også for optimistiske 
tilbakemeldinger, og dermed feilaktige opplysninger om når dom ville foreligge. 
 
Klagesak 19-106 gjaldt sen saksbehandling ved beramming av hovedforhandling i en foreldretvist. 
I vedtaket av 31. januar 2020 fant Tilsynsutvalget at dommeren kunne klandres for den lange 
tidsbruken, og atferdens klanderverdighet ble ytterligere styrket av manglende informasjon til 
klageren om forsinkelsesårsaker og tentativ beramming. Tilsynsutvalget reagerte også her med 
disiplinærtiltak i form av kritikk. 
 
Videre gjaldt sak 19-105 sen saksbehandling i en foreldretvist. Klagen var i hovedsak rettet mot en 
annen dommer, men tingrettsdommer C var en av dommerne som hadde hatt saken til 
behandling. Tilsynsutvalget ba tingrettsdommer C uttale seg til klagen, noe han ikke gjorde. 
Tilsynsutvalget kommenterte i vedtaket av 11. juni 2020 at klager skulle ha fått svar på sine 
henvendelser til tingretten, samt fått opplyst når kjennelsen kunne forventes avsagt. Det ble 
likevel ikke reagert med disiplinærtiltak i denne klagesaken.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt tvist om størrelsen på et dividendekrav i et konkursbo, hvor 
klager var saksøker. Motparten i saken var konkursboet. Hovedforhandling ble holdt i perioden 9. 
til 12. september 2019, og tingrettsdommer C var administrator. Dom ble avsagt 22. mai 2020.  
 
Klager – B AS – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Ved hovedforhandlingens avslutning ble det ikke signalisert fra dommerens side at dommen ville 
måtte avsies spesielt sent eller forsinket. Det ble antydet at dom ville foreligge i løpet av ca fire 
uker.  
 
I løpet av den tiden som har gått siden 12. september 2019, har tingrettsdommer C ikke selv 
meddelt partenes prosessfullmektiger at dommen ble forsinket som følge av spesielle 
omstendigheter, eller på eget initiativ gitt informasjon om når en dom vil foreligge.  
 
Begge parter i saken har fra medio november 2019 rettet jevnlige henvendelser til dommeren for 
å få opplyst når dom vil foreligge. Dommeren har da konsekvent opplyst at «dom vil foreligge i 
neste uke» eller lignende. Begge parters prosessfullmektig har etterlyst dommen i november og 
desember 2019, samt januar, februar, mars og april 2020. Forholdet er av bostyrer tatt opp med 
ledelsen i domstolen ved e-post av 6. mai 2020.  
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Dommeren har i løpet av de 8-9 månedene som har gått, administrert en rekke 
hovedforhandlinger på ordinært vis og avsagt flere dommer.  
 
Det forhold at dom ikke er avsagt har medført betydelige problemer både for saksøker og 
saksøkte. For saksøkte ved at en bobehandling som har pågått siden 2015 ikke kan avsluttes, og 
for saksøker ved at dom i saken har betydning for en annen sak ved samme domstol.  
 
Ut i fra kompleksiteten i det underliggende saksforholdet, finner de det lite tillitsvekkende og 
forsvarlig at dom utformes og avsies 8-9 måneder etter at hovedforhandling har funnet sted.  
 
Dommeratferden i saken er egnet til å svekke tillitten til domstolene. Slik de ser det, er imidlertid 
forholdet også et utslag av systemfeil eller sviktende ledelse ved domstolen. Ledelsen må ha vært 
kjent med, eller i det minste burde ha fanget opp forholdet, og burde på et vesentlig tidligere 
tidspunkt ha grepet inn.  
 
Innklagede – tingrettsdommer C – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Han har ikke vesentlige merknader til den faktiske fremstillingen i klagen.  
 
Han har en tid hatt helsemessige problemer som har redusert arbeidskapasiteten hans. 
Problemene har gjort at det har vært vanskelig å ferdigstille dommen i tide. Han har feilvurdert 
arbeidskapasiteten sin og har gjentatte ganger oppgitt ferdigstillelsestidspunkt, som han så ikke 
har klart å presse seg til å overholde. Han har ikke i tide tatt tak i helseproblemene ved å bli 
vurdert for sykemelding, og har heller ikke tatt problemene opp med ledelsen i domstolen.  
 
Han ser at han skulle ha håndtert dette på en annen måte og beklager at dette ikke ble gjort.  
 
Innklagede – avdelingsleder og tingrettsdommer D – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun er avdelingsleder for avdelingen til tingrettsdommer C. Avdelingene består av elleve 
dommere inkludert avdelingsleder, og av disse er åtte embetsdommere og tre 
dommerfullmektiger. I tillegg til administrative oppgaver har avdelingsleder ca 75 % ordinær 
tingrettsdommerportefølje.  
 
Tingretten har ikke sentral beramming i sivile saker. Den enkelte dommer berammer selv 
hovedforhandlinger og har selv ansvar for at det avsettes tilstrekkelig tid til domsskriving. De sivile 
sakene kan berammes i perioder hvor dommeren ikke er opptatt i turnus-saker. Hvis ikke det er 
mulig å avsette tilstrekkelig tid til domsskriving, må dette tas opp med avdelingsleder. Dommeren 
kan da frigjøres fra andre gjøremål.  
 
Det fremgår ikke av berammingsbildet i Lovisa (domstolens saksbehandlingssystem) at det i 
denne konkrete saken er avsatt tid til domsskriving i samsvar med deres retningslinjer for dette. 
Dette kan både skyldes at det ikke ble gjort, eller at domsskrivingstiden i ettertid har blitt 
omdisponert til rettsmøter i andre saker. Dette er noe som ofte skjer på grunn av 
ressurssituasjonen i domstolen. Ideelt sett bør domsskriving komme umiddelbart etter 
hovedforhandling, men dette er i praksis dessverre ikke alltid mulig.  
 
Hun har tatt en gjennomgang av berammingsbildet i Lovisa for å undersøke om det rent faktisk 
var annen ledig tid til å skrive dom i saken, kort tid etter hovedforhandlingen. Dommeren hadde 
to ledige dager i uke 39 i 2019, i tillegg til at han hadde studiepermisjon i oktober 2019. Hvis en 
går ut i studiepermisjon uten å være ajour med oppgavene i Lovisa, må det forutsettes at i hvert 
fall deler av permisjonen benyttes til å bli ajour. Alternativt må en ta opp med avdelingsleder om 
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permisjonen skal utsettes for å få ferdigstilt uskrevne avgjørelser. Dette ble ikke gjort. Så vidt hun 
kan huske brukte dommeren noe tid i studiepermisjonen på oppgaver i sin innkurv, men det er 
mulig hun husker feil om dette. I perioden etter studiepermisjonen fremgår det av Lovisa at det 
også var enkelte andre dager ledig, som kunne vært benyttet til domsskriving. 
 
Berammingsbildet viser videre at dommeren har gjennomført hovedforhandling i fem sivile saker i 
perioden 9. september 2019 til 22. mai 2020. I tillegg til hovedforhandlingen i saken som denne 
klagen gjelder, har dommeren gjennomført hovedforhandlinger i tre overprøvingssaker etter 
tvisteloven kapittel 36, samt i en sak om midlertidig sikring. En av overprøvingssakene ble hevet 
da saksøker trakk søksmålet. I tillegg har dommeren i perioden gjennomført flere rettsmeklinger, 
hovedforhandlinger i straffesaker samt noen saksforberedende møter etter barneloven. 
Dommeren har stort sett ikke hatt berammelser i perioden fra 24. mars til 4. mai 2020. Avtalen 
var da at han skulle arbeide fra hjemmekontor og ferdigstille avgjørelser. Ut fra det som fremgår 
av Lovisa burde det vært mulig å få ferdigstilt avgjørelsen sent i 2019, og i hvert fall før påsken 
2020. 
 
Dommeren har ikke tatt opp med henne at det har vært spesielle utfordringer knyttet til 
ferdigstillelsen av avgjørelsen, at han trengte mer tid til domsskriving eller at han hadde behov for 
å bli frigjort fra andre gjøremål. Hun har heller ikke på noe tidspunkt vært kjent med at 
prosessfullmektigene hadde purret på avgjørelsen. Dette ble hun først kjent med ved bostyrers 
henvendelse til kst. sorenskriver den 6. mai 2020. Hun tok da umiddelbart kontakt med 
dommeren og ba om en redegjørelse for status. 
 
Dommeren er en av de mest erfarne dommeren i domstolen, og hun har lagt til grunn at han selv 
på vanlig måte har holdt partene løpende orientert om status.  
 
Dommeren har også tidligere hatt utfordringer knyttet til det å få ferdigstilt sivile dommer, og de 
har derfor gjort grep for å lette arbeidsbyrden for ham. I en lengre periode var dommeren helt 
uten tildeling av alminnelige sivile saker. Etter ønske fra dommeren har han igjen fått tildelt sivile 
saker, men fortsatt svært redusert.  
 
De har nå avtalt at dommeren ut inneværende år kun skal behandle turnussaker, altså saker som i 
større grad følges opp.  
 
Innklagede – sorenskriver E – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Oppfølgningen av hver enkelt dommer tilligger i utgangspunktet leder for den respektive avdeling, 
men slik at han har det overordnede ansvaret. I ledergruppen har de fastsatt retningslinjer for 
oppfølgning av dommerne i forhold til både beramming av rettsmøter og ferdigstillelse av 
avgjørelser etter avsluttet hovedforhandling. I tvistesaker der hovedforhandling har hatt en 
varighet på tre dager, skal dom foreligge innen tre uker etter avsluttet hovedforhandling. Dersom 
det ikke lar seg gjøre å ferdigstille avgjørelsen innen dette tidsrom, skal dommeren melde fra til 
avdelingsleder. De fleste dommerne setter av tid i henhold til retningslinjene i dagene 
umiddelbart etter hovedforhandling er planlagt avsluttet.  
 
Det er den enkelte dommer som har ansvar for å sette av tid til domsskriving etter at 
hovedforhandling er gjennomført. I ettertid har han ikke kunne bringe på det rene om dette ble 
gjort i denne saken.  
 
Dessverre viste det seg etter hvert at dommerne ikke klarte å skrive ferdig dommen innenfor den 
normerte tiden. Overskridelsen er betydelig, og dom ble avsagt noen uker etter at kst. 
sorenskriver G og avdelingsleder ble gjort oppmerksom på forholdet.  
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Dommeren har også tidligere hatt utfordringer i forhold til å ferdigstille sivile dommer, og har i 
perioder fått tildelt ingen eller kun et begrenset antall saker. Avdelingsleder og dommer har hatt 
løpende kontakt om omfanget av sakstildeling og dommerens helsetilstand, og han har hatt flere 
samtaler med avdelingslederen om dommerens arbeidssituasjon. Etter at dommeren hadde 
begrenset sakstildeling i en periode, ble de i 2019 enige om at dommeren etter eget ønske igjen 
skulle få tildelt sivile saker. Dette fungerte bra i en periode, men denne saken har vist at det var 
en feilvurdering.  
 
Som sorenskriver i en avdelingsinndelt domstol er hans primære ansvar å tilrettelegge og følge 
opp rutiner som sikrer at avgjørelser blir avsagt innen «rimelig og forsvarlig tid». l tillegg har han 
ansvar for å gripe inn dersom han blir klar over at enkeltdommere er kommet betydelig på 
etterskudd. Det har han gjort i en rekke tilfeller, også i forhold til tingrettsdommer C i andre saker. 
Beklageligvis har han ikke fanget opp at dommeren var kommet på etterskudd i denne saken. 
 
Prosessfullmektig for motparten – advokat F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
De anser saken tilstrekkelig ivaretatt ved de henvendelser de har rettet til dommeren, og ser ikke 
behov for å sende klage til Tilsynsutvalget. Etter at de kontaktet domstolledelsen har saken vært 
fulgt raskt opp, og det foreligger nå dom i saken.  
 
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 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. 
 
Klagen gjelder sen saksbehandling, og retter seg direkte mot tingrettsdommer C. I tillegg retter 
klagen seg mot avdelingsleder og tingrettsdommer D og sorenskriver E for manglende oppfølging 
av C.  
 
I TU-sakene 13-013 og 19-106 ble tingrettsdommer C gitt disiplinærreaksjon i form av kritikk for 
lang saksbehandlingstid. Tilsynsutvalget uttalte i begge sakene bl.a.: 
 

«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».» 
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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.  
 
Klagen mot tingrettsdommer C:  
 
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 som normalt kan forventes uten at det er rimelig grunn til det. I tillegg må 
dommeren kunne klandres for den lange tidsbruken.  
 
I den foreliggende sak ble hovedforhandling i sivil tvistesak avsluttet 12. september 2019 og dom 
avsagt 22. mai 2020. Det tok med andre ord over 8 måneder fra saken ble tatt opp til doms og til 
dom ble avsagt. Tilsynsutvalget finner det klart at et slikt tidsforløp objektivt sett er kritikkverdig 
og i strid med normene for god dommerskikk.  
 
Spørsmålet er så om tingrettsdommer C kan bebreides for tidsbruken. 
 
Tilsynsutvalget tar som utgangspunkt at tvistesaken, som ble behandlet over fire rettsdager, ikke 
var spesielt omfattende eller komplisert. Dette er heller ikke hevdet av tingrettsdommer C.  
 
Som begrunnelse for forsinkelsen har tingrettsdommer C oppgitt at han over en tid har hatt 
helsemessige problemer som har redusert arbeidskapasiteten hans. Han har videre opplyst at han 
feilvurderte egen arbeidskapasitet, og at han burde håndtert sykdomsproblematikken på en 
annen måte, bl.a. ved å bli vurdert for sykmelding.  
 
Opplysningene om helsemessige problemer er i generell form dokumentert gjennom fremlagt 
legeerklæring, Tilsynsutvalget trekker ikke i tvil at dette også kan ha hatt noe betydning for 
tingrettsdommer Cs samlede arbeidskapasitet i perioden september 2019 til mai 2020.  
 
Tilsynsutvalget finner det likevel ikke tvilsomt at den lange tidsbruken i hovedsak skyldtes 
feilprioriteringer som tingrettsdommer C kan lastes for.  
 
I vurderingen viser Tilsynsutvalget særlig til redegjørelsen fra avdelingsleder og tingrettsdommer 
D hvor det fremgår at dommerne i X tingrett selv har ansvar for å beramme saker og sette av 
nødvendig tid til domsskriving. Videre fremgår det at tingrettsdommer C hadde studiepermisjon i 
oktober 2019. Det fremgår også at tingrettsdommer C gjennomførte hovedforhandling i flere 
sivile saker, rettsmeklinger og straffesaker i perioden 12. september 2019 til 22. mai 2020. 
Tingrettsdommer C har, til tross for dette, ikke på noe tidspunkt informert ledelsen i X tingrett om 
at han som følge av manglende arbeidskapasitet ikke greide å ferdigstille dommen som er 
gjenstand for klage i denne saken.  
 
Redegjørelsen fra avdelingslederen er ikke imøtegått av tingrettsdommer C. Etter Tilsynsutvalget 
syn kan det på bakgrunn av redegjørelsen ikke legges til grunn at den lange saksbehandlingstiden i 
noen særlig grad var en direkte følge av helseplagene som tingrettsdommer C hadde i perioden 
september 2019 til mai 2020.  
 
Etter de Etiske prinsippene for dommeratferd skal det også legges vekt på i hvilken grad partene 
har blitt orientert om forsinkelsen.  
 
Det er i klagen vist til at tingrettsdommer C i løpet av perioden ikke på noe tidspunkt selv 
meddelte partenes prosessfullmektiger om at dommen ville bli forsinket, eller på eget initiativ ga 
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informasjon om når dom ville foreligge. Videre er det vist til at partene fra medio november 2019 
rettet flere henvendelser til tingrettsdommer C med spørsmål om når dom ville foreligge. Det ble 
da gitt svar i form av at «dom vil foreligge i neste uke» eller lignende.  
 
Klagerens saksfremstilling er ikke bestridt av tingrettsdommer C, og underbygges dessuten delvis 
av fremlagt e-post-korrespondanse. Tilsynsutvalget legger derfor til grunn at tingrettsdommer C 
ikke selv har holdt partene løpende orientert om saksbehandlingstiden, og om når dom kunne 
ventes avsagt. De tilbakemeldingene som ble gitt var svar på henvendelser fra partene, og 
svarene var gjennomgående for optimistiske. Dette er også erkjent av tingrettsdommer C.   
 
Tilsynsutvalget finner at saksbehandlingstiden på over 8 måneder i denne saken er klart 
kritikkverdig. En slik tidsbruk utgjør i seg selv en betydelig overskridelse av tidsfristen i tvisteloven 
§ 19-4 femte ledd hvor det fremgår at avgjørelsen skal avsies senest to uker etter avsluttet 
hovedforhandling i sak med bare én dommer. For partene har den lange saksbehandlingstiden 
medført betydelig usikkerhet og ulempe, kanskje også i form av økonomisk tap. Det er videre 
svært uheldig at partene ikke kunne innrette seg i tillit til tingrettsdommer Cs utsagn. 
Tingrettsdommer C har i denne saken foretatt en feilprioritering som ikke kan aksepteres.  
 
Samlet sett finner Tilsynsutvalget at tingrettsdommer C har opptrådt i strid med god 
dommerskikk, og at det bør reageres med disiplinærreaksjon.  
 
Tilsynsutvalget ser alvorlig på det foreliggende brudd på god dommerskikk. Foruten de konkrete 
ulemper den lange saksbehandlingstiden og den manglende orienteringen om denne, har medført 
for partene, er bruddet også egnet til å svekket allmennhetens tillit til domstolene. Det vises til de 
Etiske prinsippene for dommeratferd punkt 1, Grunnleggende krav, som lyder: 
 

«En dommer skal opptre i samsvar med loven, rettsordenen og god dommerskikk, og slik 
at han eller hun gjennom sin atferd fremmer den alminnelige tillit til domstolene.» 

 
Tingrettsdommer C er ilagt disiplinærreaksjon i form av kritikk to ganger tidligere, begge ganger 
for sen saksbehandling. De faktiske forhold i TU-sak 13-013 har klare likhetstrekk med saken som 
nå er til behandling. 
 
Tilsynsutvalget finner det i denne saken påkrevd å reagere med advarsel overfor tingrettsdommer 
C, som er den strengeste formen for disiplinærreaksjon etter domstolloven § 236 annet ledd.  
 
Klagen mot avdelingsleder og tingrettsdommer D og sorenskriver E: 
 
I TU-sak 13-013, som det også er referert fra ovenfor, påpekte Tilsynsutvalget bl.a. 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. 
 
Utvalget finner at tingrettens rutiner for å sikre overholdelse av ovennevnte plikt til aktiv 
saksstyring, ikke har fungert tilfredsstillende i den foreliggende sak. Utvalget stiller seg 
uforstående til hvorfor domstolledelsen ikke senest våren 2012 tilrettela situasjonen og 



 8 

frigjorde kapasitet for innklagede på grunnlag av sin selvstendige rett og plikt til å gripe 
inn i medhold av tvisteloven § 11-7 første og annet ledd, jf. § 11-6. Da avdelingslederen 
beskriver en tilretteleggelse av situasjonen i 2012 hadde det allerede forløpt drøyt ni 
måneder siden avsluttet hovedforhandling. Ansvaret for tilfredsstillende rutiner på dette 
punkt tilligger domstolens leder. Klagen er rettet mot dommer C. Ut over disse 
bemerkninger om domstolledelsens plikter, finner Tilsynsutvalget ikke grunn til å gå 
nærmere inn på domstolledelsens oppfølgingsplikt.» 
 

Også i TU-sak 19-106 ble det vist til domstolledelsens plikt til å påse at aktiv saksstyring 
overholdes. Heller ikke i den saken var klagen rettet mot domstolleder, og det ble derfor ikke 
konkludert med om plikten var overholdt.  
 
Klagen som nå er til behandling er også rettet mot avdelingsleder og tingrettsdommer D og 
sorenskriver E. I egenskap av sine ledelsesfunksjoner, har begge et ansvar for at det i domstolen 
etableres og følges forsvarlige rutiner for oppfølging og eventuell inngripen overfor dommeres 
tilsidesettelse av plikten til aktiv saksstyring, jf. tvisteloven § 11-7 første ledd, jf. § 11-6 første 
ledd. Både avdelingsleder og tingrettsdommer D og sorenskriver E har i sine redegjørelser 
bekreftet at de var kjent med tingrettsdommer Cs tidligere problemer med å ferdigstille sivile 
dommer, og at det hadde vært tatt grep for å lette arbeidsbyrden hans. Slik denne saken 
fremstår, finner Tilsynsutvalget ikke grunn til å skille mellom avdelingsleder og tingrettsdommer D 
og sorenskriver E.  
 
Tilsynsutvalget har merket seg opplysningene om at tingrettsdommer C unnlot å orientere 
ledelsen om forsinkelsene med domsskrivingen. Det må således legges til grunn at ledelsen først 
ble oppmerksomme på den lange saksbehandlingstiden i saken her da partene fremsatte klage i 
begynnelsen av mai 2020. Etter at ledelsen ble gjort kjent med forsinkelsen, ble det satt inn tiltak 
slik at dommen ble avsagt 22. mai 2020. Det er videre opplyst at det nå, etter avtale med 
tingrettsdommer C, er besluttet at han inneværende år ikke skal behandle sivile tvistesaker.  
 
Det er positivt at det nå er satt inn tiltak overfor tingrettsdommer C. Tilsynsutvalget finner 
imidlertid at avdelingsleder og tingrettsdommer D og sorenskriver E må bebreides for at det ikke 
var etablert, eller ble fulgt, effektive rutiner som fanget opp den lange saksbehandlingstiden i 
saken her på et tidligere tidspunkt.  
 
Som det fremgår av redegjørelsene til de to innklagde, ble tingrettsdommer C i en «lengre 
periode» ikke tildelt sivile saker fordi han hadde utfordringer med å få unna sivile dommer. Etter 
ønske fra ham selv fikk han igjen tildelt sivile saker. I tillegg har tingrettsdommer C blitt ilagt 
kritikk to ganger tidligere for sen saksbehandlingstid, senest i januar 2020. Samlet sett tilsier dette 
et skjerpet krav til oppfølging av dommeren.  
 
Sett hen til at tingrettsdommer Cs tidligere problemer med å ferdigstille sivile dommer og å 
saksforberede saker var kjent for ledelsen, finner Tilsynsutvalget det kritikkverdig at den lange 
saksbehandlingstiden i saken her ikke ble fanget opp før partene fremsatte klage i underkant av 8 
måneder etter avsluttet hovedforhandling. Forsinkelsen burde blitt avdekket på et langt tidligere 
tidspunkt. Arbeidsforholdene kunne da ha blitt tilrettelagt slik at tingrettsdommer C kunne 
ferdigstilt dommen på et tidligere tidspunkt.  
 
Avdelingsleder og tingrettsdommer D og sorenskriver E har begge beklaget de ulemper den lange 
saksbehandlingstiden har hatt for partene i saken. 
 
Tilsynsutvalget finner at den mangelfulle oppfølgingen av tingrettsdommer C er så alvorlig at det 
bør reageres med disiplinærreaksjon i form av kritikk overfor avdelingsleder og tingrettsdommer 
D og sorenskriver E.   
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Tingrettsdommer C gis advarsel for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. 

 
2. Avdelingsleder og tingrettsdommer D gis kritikk for å ha overtrådt de plikter stillingen 

medfører.  
 
3. Sorenskriver E gis kritikk for å ha overtrådt de plikter stillingen medfører. 
 
 


