
Sorenskriver kan bli tiltalt og 
sparket  
Trondheim (ANB):  
Sorenskriver Svein Staurem i Alstahaug tingrett i Nordland skal ha slurvet så mye i dommerjobben at han risikerer tiltale og 
avskjedigelse.  

 

Les også:  
To av ti innklagde dommere refses  

 

 
Staurem blir hudflettet av tilsynsutvalget for dommere, som for første gang i moderne historie åpner for at en toppjurist med dømmende makt 
sparkes fra stillingen og selv ender opp med å bli straffedømt. 

Ifølge vedtaket i tilsynsutvalget har Staurem tre ganger gjort seg skyldig i grov tjenesteforsømme
halvannet år uten å behandle dem. 

lse ved å la barnevernssaker bli liggende i opptil 

a unnlatt å besvare purringer fra partenes advokater om å få fortgang i sakene. 

ahaug tingrett i Sandnessjøen innklaget til 
le 

. 

Etter tilsynsutvalgets oppfatning er det både påfallende og uforståelig at sorenskriveren etter de to vedtakene i juni ikke har innsett at hans 
septable og dermed svært alvorlige, heter det i vedtaket. 

– Situasjonen er ulykkelig, ubekvem og ytterst beklagelig. Jeg har ingen problemer med å innse at dette kan svekke tilliten til meg og domstolen 

r 

 mot 

– Je g vet at jeg må ta d  som  at dette har gått ut over publikum, sier Staurem. (ANB) 

Han skal også h

Klageflom 
Staurem er den ene av to gjengangere i tilsynsutvalget. To ganger i fjor ble sorenskriveren i Alst
tilsynsutvalget med påstand om at det forelå brudd på god dommerskikk. Klagene gjaldt to separate saker. I ett og samme tilsynsutvalgsmøte b
Staurem felt, og mottok den mildeste reaksjonsformen klageorganet kan avsi i form av kritikk. 

14. mars i år var utvalgets tålmodighet med Staurem slutt. Da hadde han igjen blitt innklaget for å ha trenert en svært betent barnevernssak

unnlatelser er uak

Graverende 
Tilsynsutvalget fastslår at Staurems forsømmelser er så alvorlige at det kvalifiserer til lovens strengeste tiltak i form av advarsel. Det er første gang 
en dommer har fått advarsel av klageorganet. 

Det dreier seg om en forsettlig forsømmelse av graverende innhold, og utvalget kan ikke se at sorenskriveren på noen måte har gitt tilfredsstillende 
forklaring på denne, heter det videre i vedtaket. 

Sorenskriver Svein Staurem vedgår overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at sakene har hopet seg opp i domstolen han er sjef for. Han innser også at 
det knusende vedtaket åpner for at han kan få sparken og i tillegg bli tiltalt for tjenesteforsømmelse. 

som sådan, sier han. 

– Overarbeidet 
Staurem har selv sittet åtte år i politiets særskilte etterforskningsorgan, det tidligere Sefo. Han har derfor selv gransket offentlige tjenestemenn fo
tjenesteforsømmelse. 

– Vi har nå fått tilført en ekstra stilling for å få bukt med gamle saker. Situasjonen har vært prekær i to-tre år. Det er mildt sagt å hevde at vi er 
overarbeidet, sier Staurem til ANB. 

I sitt vedtak kjøper derimot ikke tilsynsutvalget Staurems påstand om at sakene går fortere unna etter bemanningsstyrkelsen. De hevder tvert i
at problemene har vedvart på tross av styrket dommerbemanning. 

g kjenner systemet så godt at je et  kommer. Det verste er

Tips en venn om denne saken  
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