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Jeg viser til mitt brev til deg av 17. februar og 30. april 2016 som fremdeles står ubesvart.  
 
For én måned siden, den 6. oktober, ringte jeg din sekretær, dette i den hensikt å invitere deg 
opp til meg dersom du var i området Nore og Uvdal.  
 
Jeg ser at du ønsker å opprettholde lensmannskontoret i kommunen. Geografisk så er jo dette 
et fornuftig valg. På den annen side vil dette valget – spesielt i lys av mine erfaringer med de 
ansatte ved dette kontoret, hvor arbeidet lider under; 1) inkompetanse; 2) samrøre mellom 
slekt, venner, lokale krefter med høy innflytelse og kommunalt ansatte; og 3) i beste fall en 
ukritiske holdning til det å bryte loven for å tjene lokale krefter og andre med innflytelse – 
bidra sterkt til at ovennevnte ukultur vil fortsette. Slik sett ville nok det beste for 
lokalsamfunnet, og allmennhetens rettssikkerhet, ha vært at kontoret ble lagt ned. På den 
måten ville lokale krefter miste sitt grep over kontoret, og i stedet måtte finne seg i å bli 
korrigert utenfra. 
 
Behovet for et slikt hamskifte bekreftes ytterligere når vi ser hvordan lensmannsstillingen har 
gått i arv, i én gitt familie. Dette alene gir klare signaler om korrupsjon, og i alle tilfeller; at 
ikke alt er som det skal være, her. Om det skulle være behov for ytterligere dokumentasjon på 
problemene i Nore og Uvdal kan jeg vise til ansettelsen av en økonomisk straffedømt 
politibetjent, Bjørn Lande. Ikke bare har man ansatt en kriminell polititjenestemann, men da 
man ansatte han sørget man for å bryte politiloven § 18. Hvorfor var det så viktig å ansette 
denne kriminelle polititjenestemannen at man måtte gå til det ekstreme valget å bryte 
politiloven for å få denne ansettelsen i boks?  
 
Kan politimesteren ha forståelse for at når Lande får oppgaven å etterforske økonomisk 
kriminalitet på det lokale planet – slik han gjorde i subsidiebedragerisaken mot Vassetveien 
AL – så blir dette nær sagt som å la bukken passe havresekken? Lande henla saken – to 
ganger – til tross for overveldende dokumentasjon på subsidiebedrageri og korrupsjon i 
kommunen, herunder tidligere økokrimtopp Erling Grimstads rapport. Årsaken til at Lande lot 
seg korrumpere synes å ha vært at lokale krefter, med høye posisjoner i kommunen, var 
involvert.  
  
Jeg ser frem til din snarlige respons. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Arne Trondrud 
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