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Jeg viser til mine tidligere henvendelser til deg angående karaktersvikt, korrupsjon og 
korrupsjonskultur i Nore og Uvdal kommune, sist mitt brev av 18. desember 2017. Jeg har – 
som nevnt tidligere – merket meg at du ikke ønsker å ta tak i disse henvendelser, hvilket er 
både skuffende og foruroligende. 
 
Kommunen, fylkesmannen, politi, påtalemyndighet og domstolene er den delen av den 
offentlige forvaltning som man i hovedsak forutsetter at har mandat til å ta tak i disse 
problemene, og forventer at vil handle. Når disse svikter, sitter jeg og mange med meg ganske 
så ubeskyttet og forsvarsløs tilbake. Jeg forstår at du har mange hensyn å ta, og at du kanskje 
ikke står fritt til å reagere, men det løser altså ikke mine problemer.  
 
Vedlagt finner du mitt siste brev til Mattilsynet og Nore og Uvdal kommune. Brevene, i 
tillegg til mine tidligere redegjørelser, gir et innblikk i de konsekvenser manglende oppfølging 
og korreksjon av karaktersvikt/korrupsjon leder til, samtidig som man får sterke signaler om 
at de myndigheter som har mandat til å korrigere uønskede handlinger ikke fungerer, i hvert 
fall ikke etter sine intensjoner.1 
 
Jeg, min familie og vår virksomhet har blitt motarbeidet i et kvart århundre, av et miljø som 
har solide forankringer i en rekke offentlige institusjoner og som uforstyrret misbruker 
myndighet og stillinger til egen fordel og økonomisk profitt, og det er – som mine 
redegjørelser viser – svært lite som tyder på at denne motarbeidelse vil avta med det første.  
 
Jeg står dermed tilbake med følgende spørsmål til deg: Hvem kan jeg henvende meg til for å 
få beskyttelse mot overgrep fra det offentlige, og hvem kan sikre mine rettigheter? 
 
Jeg ser frem til din snarlige tilbakemelding. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Arne Trondrud 

                                                 
1 Jf Eksempelvis ansettelsen av økokrimdømte politibetjent Bjørn Lande og hans nær sagt intense arbeid med å 
undergrave etterforskningen av subsidiebedrageriet som kommuneingeniør Svein Sporan/Vassetveien AL 
gjennomførte på 2000-tallet. Lande lyktes i sitt arbeid med å beskytte Svein Sporan og de andre medskyldige, og 
har følgelig medvirket til at disse bedrageri- og korrupsjonshandlingene (herunder korrumpering av private, så 
vel som av offentlig ansatte i kommunen og fylket) ikke ble strafferettslig forfulgt, hvilket ga de medskyldige og 
andre et klart signal om at denne type virksomhet kunne fortsette, og ville om nødvendig bli beskyttet av politiet. 
Som jeg har nevnt for deg tidligere, gransket Økokrim-topp Erling Grimstad saken på midten av 2000-tallet. 
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