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Innledning: 
 
Ved brev av 5. juni 2020 har advokatfirmaet A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 1. juli 2020 har avgitt 
uttalelse. Klagen er supplert ved brev av 24. august 2020. Sorenskriver C ved X tingrett er 
orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Det underliggende saksforholdet gjaldt tildelingen av et oppdrag med å levere juridiske tjenester 
innenfor barnevernet. Det var holdt en åpen anbudskonkurranse hvor oppdraget ble delt mellom 
to tilbydere, deriblant advokat D (som er en av syv deltakere i Advokatfirmaet A). En av tilbyderne 
klaget på tildelingen og innga begjæring om at kommunene skulle avstå fra å inngå kontrakter i 
anbudskonkurransen inntil spørsmålet om hvorvidt anskaffelsesregelverket var brutt ble 
rettskraftig avgjort av domstolene. X tingrett ga saksøker medhold, og kjennelsen er skrevet av 
sorenskriver B. Bakgrunnen for klagen er at Advokatfirmaet A er viet unødig stor oppmerksomhet 
i kjennelsen, samt måten selskapet er omtalt på i kjennelsen. 
 
Klager – Advokatfirmaet A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Klager anfører at rettens premisser på flere punkter ikke kan leses som annet enn harselas og 
total miskreditt av klager. Årsaken til at klager blir gjenstand for slik kritikk, synes å være at 
innklagede legger til grunn at Advokatfirmaet A ikke kunne være tilbyder i nevnte 
anbudskonkurranse, hvilket åpenbart er feil. I rettens premisser spekulerer dommeren i 
oppdragsgivers motiver, og skriver at Advokatfirmaet A utad fremstår som et advokatfirma, uten 
å være det. Langt mer alvorlig er det når det rettes beskyldninger, angivelig mot klager og/eller D, 
for å ha gitt uriktige opplysninger i anbudsprosessen. Dommeren bruker uttrykk som er svært 
negativt ladede og grovt urettferdig mot en aktør som ikke har vært del av prosessen i tingretten. 
Dommeren bryter med helt grunnleggende saksbehandlingsprinsipper. Det har ikke vært noen 
kontradiksjon omkring dette og den som utsettes for kritikken har ingen rettsmidler til rådighet 
for å forsvare seg mot dette.  
 
Etter å ha kritisert navnevalget «Advokatfirmaet A» konstaterer dommeren at det «neppe [er 
noe] ulovlig i slikt navnevalg, men det anførte er egnet til å gi omverden et uriktig inntrykk av hva 
A er». Dommeren viser manglende forståelse av hvordan advokatvirksomhet kan organiseres. 
Retten går langt i å fraråde kommunene å tildele oppdraget til de, ref. uttrykket: «må ha 
betydning for en oppdragsgiver». Samlet sett vil disse beskrivelsene og karakteristikkene i 
vesentlig grad svekke muligheten for at Advokatfirmaet A blir tildelt oppdraget i neste omgang.  
 
Dommeren har «filleristet» både advokatfirmaet A og advokat D på en hensynsløs og 
harselerende måte, og ved det tilsidesatt sine plikter som dommer. For det første er kritikken som 
han fremmer er ikke riktig. Han har på flere punkter misforstått både faktum og jus i saken. For 
det andre var ikke klager part i prosessen for tingretten, og har heller ikke vært vitne i retten. 
Klager kan heller ikke anvende rettsmidler mot avgjørelsen og står uten påvirkningsmuligheter i 
saken. For det tredje så er kritikken han fremfører helt unødvendig for resultatet, og det fremgår 
også direkte av rettens premisser: « Retten har her brukt mye plass på forholdet til A, selv om 
dette ikke har betydning for det objektive spørsmål om hvem som i konkurransen har inngitt 
tilbud.» For en erfaren dommer bør det være grunnleggende og elementært at det ikke fremføres 
beskrivelser og negative karakteristikker lenger enn hva som er nødvendig for resultatet. Særlig 
varsomhet bør utvises der hvor vedkommende som omtales ikke er i posisjon til å påvirke 
avgjørelsen eller anvende rettsmidler mot denne. 
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I sin uttalelse av 24. august 2020 viser klager til at en del av kritikken som har vært fremsatt fra de 
berører avgjørelsens materielle side, som de legger til grunn at utvalget ikke kan prøve. Når dette 
likevel har blitt gjort, er det fordi de har ansett det nødvendig for å belyse de forhold som utvalget 
kan prøve. Slik de leser tilsvaret fra dommeren, så mener han at det var nødvendig å gå så grundig 
inn på forholdet til Advokatfirmaet A for å begrunne avgjørelsen. Det er et syn klager ikke deler, 
og det rettferdiggjør uansett ikke den form som er benyttet. De registrerer også at han tar for seg 
enkelte av de sitater som klager har fremhevet, og forsøker å moderere inntrykket som er skapt. 
Fra deres side understrekes at det er det samlede inntrykk avgjørelsen etterlater som de stiller 
seg kritiske til, og ikke enkelte løsrevne sitater. Sitatene inntatt i deres klage er gitt som 
illustrasjon på det de mener er kritikkverdig og er ikke uttømmende angitt. Det er det samlede 
uttrykk som etterlates som tegner et feilaktig bilde. 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Innklagede viser til kjennelsen og det som der er anført. Spørsmålet om det var begått feil i saken, 
jf. anskaffelsesloven § 8 annet ledd, ble løst ved at han la til grunn at det var Advokatfirmaet A 
som hadde inngitt det aktuelle tilbud. Det var advokat D som ble tilbudt kontrakten. Det var 
derfor helt sentralt for han å beskrive og ta standpunkt til forskjellen mellom disse rettssubjekter, 
samt betydningen av dette.  
 
De forhold klagen knytter seg opp til er i hovedsak behandlet i kjennelsen side 18 til 20. Han har 
ikke gitt uttrykk for at klager ikke kunne være tilbyder av advokattjenester, men kjennelsen må 
forstås slik at han ga uttrykk for at klager ikke drev slik advokatvirksomhet. Uttalelsene som er 
referert må sees i sammenheng med helheten i saken. Det går frem at han mente at klager ikke 
var et advokatfirma i vanlig forstand, og hvor han har begrunnet dette på etterprøvbar måte 
basert i hovedsak på den signaturberettigede partner Ds opplysninger. Basert på det materialet 
han hadde, mener han fortsatt at det beskrevne var dekkende. Han har ikke kritisert – eller ment 
å kritisere – klager sin forretningsdrift, men har gitt uttrykk for at selskapet ved å ha ordet 
«Advokatfirmaet» i firmanavnet, gis det assosiasjoner om at firmaet driver økonomisk virksomhet 
i form av advokatvirksomhet.  
 
Vedrørende uttalelsen om ansvarsforsikring, må dette sees i sammenheng med det som står rett 
før sitatet. Dette er anført blant annet for å vise den forskjell det er på et selskap og et 
enkeltmannsforetak. Basert på Ds opplysninger la han også her til grunn at klager ikke selv drev 
advokatvirksomhet, og ikke hadde som formål å opparbeide inntekter eller kapital. All den tid han 
la til grunn Ds opplysninger var det naturlig for han å tenke at klager ikke hadde egen 
ansvarsforsikring for advokatvirksomhet i tillegg til det han antok gjaldt den enkelte advokat. Han 
visste imidlertid ikke dette, og tok derfor forbehold slik det fremgår. Han kunne selvsagt ha 
presisert at han tok det som en selvfølge at hver enkelt advokat hadde forsikring, hvilket også 
advokat D i sitt brev bekreftet. Uansett om han skulle ha tatt feil her, kan han ikke se at forholdet 
har betydning eller på noen måte er infamerende eller kritikkverdig. Det er del av en beskrivelse 
av forskjellige typer ansvarsforhold.  
 
Han holder fast ved at det for en oppdragsgiver må være av betydning å vite om man har med et 
selskap eller enkeltmannsforetak å gjøre, og hvorledes dette er kommunisert. Uttalelsen var 
således ikke ment som noen kritikk av A, men et utsagn om hvordan han antok at omverden 
tolket de gitte opplysninger. Det klageren her kritiserer har også sammenheng med saksøktes 
anførsler.  
 
Klager ble behandlet så vidt utførlig på grunn av forholdsmessighetsbetraktningene. Med «feilen» 
menes selvfølgelig det at kommunene tildelte kontrakten til D – som etter hans mening ikke 
hadde inngitt anbud. Det var avgjørende at han viste at D og klager ikke var det samme 
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rettssubjekt. Etter hans mening viser allerede anbudsdokumentene fra A/D en betydelig 
sammenblanding her, hvilket også saksøkeren påpekte.    
 
For han er det fortsatt – basert på de opplysninger han hadde og har – klart at både D og klager 
selv hadde en vesentlig del av ansvaret for at feilen oppsto. Han kan ikke se at det basert på det 
materialet han hadde er noe kritikkverdig i å uttale dette i denne sak. I denne sammenheng er det 
likeså av betydning at klagers selskapsrettslige status ikke var noe han på egen hånd tok opp. 
Saksøkeren gjorde gjeldende at klager ikke drev advokatvirksomhet. Han hadde derfor en klar 
foranledning til å behandle spørsmålet, som han også anså som viktig for sakens helhet.  
 
Klager har vist til at det han skrev ikke var riktig. Han mener fortsatt at det som er skrevet i alle fall 
i hovedsak er korrekt basert på sakens opplysninger. Han kan ikke se at han – basert på de 
opplysninger han hadde og har – har misforstått hverken «faktum eller jus». Han har ikke hevdet 
at klager ikke kan selge advokattjenester. Det han har uttalt er at klager ikke drev 
advokatvirksomhet i den forstand han benyttet – og benytter – begrepet. Videre kan han ikke se 
at han har brukt sterkere og mer belastende ord og uttrykk enn det saken foranlediget. Han har 
gitt vurderinger, som han mener er vel forankret i det materialet som ble presentert for han.  
 
Dette dreide seg om en sak med fri rådighet. Det var ikke grunn til å betvile det advokat D skrev 
og det var i hovedsak basert på dette at han fattet sin avgjørelse. I realiteten ga D et skriftlig 
vitnemål. Dersom advokat D var uenig i det anførte og dokumenterte hadde hun all foranledning 
til å korrigere forholdet. Det gjorde hun ikke. Han hadde derfor all grunn til å tro at det advokat D 
skrev var direkte relatert til den konkrete sak og ga en korrekt fremstilling av klagers virksomhet 
på denne tid. Dette har betydning også i relasjon til klagers anførsel om manglende kontradiksjon.  
 
Slik han ser saken er det ikke grunnlag for å reise kritikk mot han for det han har uttalt i denne 
kjennelsen. Forholdet til klager og D måtte gjennomgås, og vurderes på flere måter. Han har 
presisert både at det neppe er gjort noe ulovlig, og likeså at det ikke er grunn til å tro at klager 
bevisst har forsøkt å gi uttrykk for noe annet enn virkeligheten. Det er ikke uvanlig at man må 
omtale andre enn partens forhold, og i denne sak anså han det nødvendig, særlig i relasjon til 
forholdsmessigheten, men også for å vise helheten i saken med alle dennes uklarheter.  
 
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. 
 
Det er en forutsetning for å få en klage behandlet at klager har klagerett i henhold til 
domstolloven § 237. I tillegg til sakens parter, advokater, vitner mv., har også andre som er 
direkte berørt av en dommers opptreden rett til å klage forholdet inn for Tilsynsutvalget, jf. 
domstolloven § 237 første ledd. Klager var ikke part i saken som sorenskriveren hadde til 
behandling. Det er imidlertid ikke tvilsomt at klager er viet betydelig oppmerksomhet i kjennelsen.  
Tilsynsutvalget legger derfor til grunn at Advokatfirmaet A er direkte berørt av de forhold som 
klagen gjelder, og at selskapet derved har klagerett. 
 
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. 
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Klager har anført at Advokatfirmaet A er viet unødvendig stor oppmerksomhet i kjennelsen og at 
premissene på flere punkter ikke kan leses som annet enn harselas og total miskreditt av klager. 
Klager har i klagen særlig vist til følgende uttalelser i kjennelsen: 
 

«En annen mulighet er at oppdragsgiveren etter hvert forsto at A ikke var et 
advokatfirma i vanlig forstand selv om det utad fremsto som dette, og at det derfor av flere 
grunner kunne være vanskelig og kanskje uforsvarlig på grunn av de gitte uriktige 
opplysninger å gi dette selskap oppdraget.» 
 
«… som burde gi grunn til mistanke om at det var noe spesielt med A, og som ga grunn til videre 
undersøkelser.» 
 
«Videre er det forhold knyttet til ansvarsforsikringer, herunder pliktig ansvarsforsikring for 
advokatvirksomhet, som det neppe er grunn til å tro at A har.» 
 
«Retten antar likeså at det for en oppdragsgiver må ha betydning at en tilbyder i 
anbudsdokumenter og registreringer har gitt inntrykk av en annen rettslig og faktisk 
situasjon enn realiteten.»  
 
«At enkeltpersonforetak er noe annet enn selskaper er grunnleggende elementært, og 
omverdenen må kunne legge til grunn at advokater vet dette.» 
 
«… for å vise at både D og A selv har en vesentlig del av ansvaret for at feilen har oppstått.» 

 
Klager har imidlertid presisert at det er den samlede fremstillingen i kjennelsen det klages på. 
 
Dette er forhold som Tilsynsutvalget kan vurdere innenfor rammene av utvalgets mandat.   
 
Utvalget vil innledningsvis bemerke at 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. Det er uten betydning om 
ankeadgangen er benyttet eller ikke. Begrensningen gjelder også selv om klager, som i denne 
saken, ikke har ankerett. Det følger av dette at utvalget ikke har anledning til å overprøve rettens 
kjennelse. Dette gjelder både resultatet og begrunnelsen for resultatet.  
 
Klager har selv pekt på at kritikken som er fremsatt mot kjennelsen for en del berører sakens 
materielle side og at dette faller utenfor det utvalget kan prøve. Utvalget er enig i denne 
vurderingen og legger til grunn at klagen ikke gjelder forhold som utvalget ikke kan prøve.  
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. Det fremgår her at 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. 
 
Domstolkommisjonen har i NOU 1999:19 side 325 flg., særlig side 326 første spalte omtalt 
Tilsynsutvalgets 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 fremgår i denne forbindelse at 
 

«Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.» 
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Videre gir Etiske prinsipper for dommeratferd, vedtatt 1. oktober 2010, viktige føringer for 
Tilsynsutvalgets vurderinger. Det vises i denne forbindelse særlig til prinsippenes punkt 7, hvor 
det fremgår at: 
 

«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 TU-sak 08-089 uttalte Tilsynsutvalget, med henvisning til NOU 1999:19 side 326, følgende:  
 

«Domstolkommisjonens uttalelser viser at det skal mye til før premissene i en avgjørelse kan føre til 
disiplinærtiltak. Det er gode grunner for å gi dommeren et vidt spillerom til å utforme premissene i 
sine avgjørelser slik han eller hun i den enkelte sak finner det nødvendig, uten å måtte frykte kritikk 
fra et disiplinærutvalg.»  

 
Det følger videre av Tilsynsutvalgets praksis at 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. 
 
Ved den konkrete vurderingen tar utvalget utgangspunkt i anførselen om at klager er viet 
unødvendig stor oppmerksomhet i kjennelsen. Som det fremgår ovenfor, er det klare 
begrensninger når det gjelder utvalgets mulighet til å vurdere hva som for dommeren fremsto 
som nødvendig å behandle i premissene for kjennelsen. Ut i fra anførslene til saksøker, 
Advokatfirmaet A, må det imidlertid legges til grunn at det i alle fall ikke var åpenbart unødvendig 
å omtale forholdet til Advokatfirmaet A i kjennelsen. Fra kjennelsen gjengis i denne sammenheng 
følgende punkter fra saksøkers anførsler: 
 

«l dette tilfellet kunne kommunene ikke tildele kontrakten til advokat D, som driver 
enkeltpersonforetak. Det er Advokatfirmaet A som har gitt tilbudet.» 

 
«Under forutsetning av at det er D som har inngitt tilbudet for sitt enkeltpersonforetak, gjøres det 
gjeldende at oppdragsforståelsen er åpenbart feilaktig. D har beskrevet et annet rettssubjekts 
oppdragsforståelse, det vil si A.» 

 
«Kommunene har lagt til grunn at A er underentreprenør for D. A driver imidlertid ikke 
advokatvirksomhet, selv om navnet skulle tilsi dette. A er kun et kontorfellesskap.» 

 
«Videre kommer at A ikke i form av forpliktelseserklæringer på forhånd dokumenterte at 
virksomheten rådet over de aktuelle advokatressurser.»  

 
«Heller ikke kan kommunene tildele kontrakten til A. Dette fordi heller ikke A 
har inngitt et forpliktende tilbud.» 

 
«Årsaken til at kommune byttet over til D ligger nok i forskriften § 9 - 5 som bestemmer at en 
oppdragsgiver skal avvise en leverandør som ikke oppfyllerkvalifikasjonskravene.» 
 
«Felles både for D og A er at tilbudet ikke er best på kvalitet, og det gjøres i denne sammenheng 
videre subsidiært gjeldende at evalueringen er i strid med regelverket.» 

 
I kjennelsen har også dommeren selv gitt en begrunnelse for den plass han har brukt på omtalen 
av klager:  
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«Retten har her brukt mye plass på forholdet til A selv om dette ikke har betydning for det 
objektive spørsmål om hvem som i konkurransen har inngitt tilbud. Dette er imidlertid gjort dels 
for å belyse det som har skjedd, dels for å vise at både D og A selv har en vesentlig del av ansvaret 
for at feilen har oppstått. Dette siste har sammenheng med rettens vurdering under 
forholdsmessigheten nedenfor.» 

 
Når det legges til grunn at det var grunnlag for å drøfte forholdet til Advokatfirmaet A i 
kjennelsen, gir ikke utformingen av kjennelsen grunnlag for å konkludere med at denne drøftelsen 
har fått et for stort omfang. Det bemerkes at dommeren i forhold til dette har et vidt spillerom.  
Dommerens nærmere vurderinger av Advokatfirmaet A og dette selskapets rolle i 
anbudsprosessen faller utenfor det utvalget har anledning til å behandle.  
 
Når disse forbehold er tatt, er det utvalgets vurdering at premissene i kjennelsen ligger innenfor 
de vide rammer en dommer har for utformingen av premissene. Utvalget kan således ikke se at 
dommeren har omtalt klager på en respektløs eller infamerende måte.   
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

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


