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Sak nr. 18-121 (arkivnr. 18/1980) 

Søksmål om lovligheten til Tilsynsutvalget for dommere v/ Carl August 

Heilmann sin avvisning av Odd-Erik Helgesen sin klagen mot tingrettsdommer 

Ketil Aune Sondresen i Tønsberg Tingrett. Domstolloven § 239. 

(Klage på dommer Ketil Aune Sondresen for Tønsberg Tingrett (18-0731380TVI-TONS))  

Det kan ikke sees på som at fristen var oversittet i denne saken mot Ketil Aune Sondresen 

snarere virker det å være i skjerpende retning for saken at opplysninger ikke kom på bordet 

før så nærme denne gjeldende fristen som undertegnede ikke ante noe om.   

Dette med oversittingen av fristen virker å være Tønsberg Tingrett og Ketil Aune Sondresen 

sin hensikt. Se mine vedlegg hvor Tønsberg Tingrett får 3 henvendelser fra undertegnede om 

at dommer Ketil Aune Sondresen har opptrådt illojalt i forhold til domstolen og 

undertegnede uten å komme med svar tilbake. 

Etter at undertegnede hadde blitt tvunget til å være sin egen advokat i Tønsberg Tingrett, 

riktignok med en rådgiver på benken den aktuelle dagen, virket nok undertegnede å være 

enkelt offer for dette ugreie spillet. Håper at dette ikke representativt for andre domstoler i 

Norge. 

Se brev til Tønsberg Tingrett datert 10.10-2018 hvor undertegnede påpeker at Ketil Folkvard 

Aune Sondresen har utfordringer i sitt dommervirke og da han lar Olav Skuggedal få fritak fra 

saken som jeg har anlagt mot ham, og dommeren har flere andre lojalitetsutfordringer. Se 

vedlegg 1  

Se brev til Tønsberg Tingrett datert 31.10-2018 hvor jeg påpeker Ketil Folkevard Aune 

Sondresen bør vurderes grundig siden det fantes flere lojalitets utfordringer og annet. Se 

vedlegg 2 



Så brev til Tønsberg Tingrett datert 21.11-2018 hvor jeg spør om hvorfor Tingretten ikke 

svarer på mine anklagelser på Aune Sondresen. Vedlegg 3 

Så får jeg endelig svar datert 04-12-2018(mottar dette først i posten 10.desember) hvor de 

forteller at jeg har mulighet til å klage til Tilsynsutvalget for dommere, men at det er en 3 

måneders frist etter at rettsavgjørelsen er tatt den 5. september 2018. Det må påpekes at 

dette ikke er 3 måneder siden saken ble regnet som forkynt for undertegnede. Se vedlegg 4 

og 5. 

Se brevet fra Ketil Folkvard Aune Sondresen til Undertegnede datert 29.08.2018 hvor han 

fritar den saksøkte fra å stille opp i rettssaken. Et brev som mottas av undertegnede flere 

dager etter rettsmøtet den 31.august. Se vedlegg 7. Ikke ble det sendt noe mail til 

undertegnede heller, tross at sakspapirene var fullt av min e-post adresse.  

 I og med at Tønsberg Tingrett holder tilbake opplysninger om at det finnes 

klagemuligheter lengst mulig, men at fristen er 3 måneder gjør det svært vanskelig 

for undertegnede som er tvunget til å være egen advokat til å finne ut av detaljene. 

 Men er det egentlig oversittet noe frist?  For domsavgjørelsen i Tønsberg Tingrett er 

det avgjørende i saken. Denne avgjørelsen bekreftet jo antakelsen. Når dommer 

Aune Sondresen dømmer i motparten sin favør tross at han ikke var til stede i 

rettssaken er saken endelig ferdig fra Tønsberg Tingrett sin side. Det vil si at når jeg 

mottok dommen begynte min totale forståelse og jeg ble godt kjent med dette 

forholdet rundt Aune Sondresen. 

Så kommer den innsendt klagen datert 17.desember 2018 på Aune Sondresen til 

Tilsynsutvalget for dommere fra undertegnede. Det kan ikke regnes som at 3 måneders frist 

er oversittet når man må ta hensyn til forkynnelsen av saken. Se vedlegg 6.  

 Primært: Undertegnede sin klage til tilsynsutvalget for dommere må sees innen for 

fristen  

 Subsidiært: Uansett hvis det skulle menes annet om fristen i en så viktig sak, av en så 

alvorlig karakter så burde saken ikke avvises men behandles på mest mulig korrekt 

måte.  Det kan sees ut som Tønsberg Tingrett virker å ha hjulpet dommer Aune 

Sondresen i et forsøk på å unngå opplysningsplikt om fristen på 3 måneder.  

Tilsynsutvalget for dommere burde derfor ikke avvises saken på det grunnlaget. 

 

Undertegnede må altså igjen påpeke at det er fortalt om lojalitetskonflikter og andre 

uheldige forhold rundt Tingrettsdommer Ketil Aune Sondresen i behandlingen av saken 

Helgesen-Skuggedal.  Disse utfordringene rettet undertegnede også til Agder Lagmannsrett i 

anken av saken.  

I ankesaken krevde Tønsberg Tingrett en sum på 27 120 kr i forskuddsgebyr for de som 

anker, for at saken i det hele tatt skulle komme opp i Agder Lagmannsrett. Dette i en sak 



hvor en av deres relativt ferske dommere, Aune Sondresen, tydeligvis har handlet ukorrekt i 

gjennomføring av undertegnedes ankesaken mot Olav Skuggedal. 

Selve tvisten i saken gjelder et beløp på nærmere 70 000 kr og et ikke gjennomført oppdrag, 

men NÅ også mye mer. 

Selve saken dreiede seg i utgangspunktet om et beløp som entreprenør Olav Skuggedal 

krever av undertegnede for utført oppdrag, uten at han enda ikke har møtt undertegnede til 

noe som helst forhandling, ærlig eller redelig. Ikke har han engang møtt til sluttbefaring på 

stedet der arbeidet skulle være utført og ferdig, og nå heller ikke i Tønsberg Tingrett, dette 

med tillatelse av dommer Aune Sondresen. 

Allerede i forliksrådet begynte undertegnedes utfordringer. Der møtte varaordfører i 

Tønsberg kommune, Bent Moldvær, opp som leder av forliksrådet tross hans inhabilitet i 

forhold til Olav Skuggedal sitt mangfoldige arbeid for Tønsberg kommunen og i forhold til 

selve oppdraget. Veldig stor andel av Olav Skuggedal inntekter kommer nettopp fra 

Tønsberg Kommune. 

Når denne uheldige sammenblandingen tydeligvis fortsetter med Ketil Aune Sondresen som 

tingrettsdommer i Tønsberg, er tilliten til rettssystemet svekket. Det er mulig det kun er den 

relativt nye tingrettsdommer Aune Sondresen som ikke skiller hans tidligere advokatoppdrag 

i samme kommune fra hans nåværende dommeroppdrag i den samme kommunen eller noe 

annet. Allikevel er det ikke sånn det skal være, når man er inhabil eller har andre 

utfordringer i forhold til en av partene er det selvsagte at man bør trekke seg. Men i dette 

tilfelle må det motsatte ha inntruffet. 

Når utvalgsmedlem Carl August Heilmann i Tilsynsutvalget for dommere avviser klagen dette 

7 måneder etter rettsaken den 31.august med grunnlag av at fristen er oversittet virker det 

underlig.  Se vedlegg 8. 

Hvis rettssystemet ønsker troverdighet bør lojalitetsutfordringer og kanskje også mulig 

korrupsjon blant sine egne dommere tas svært alvorlig. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Odd-Erik Helgesen 

 

8 vedlegg 


