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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 6. februar 2018 og lensmann 
Brit Fyksens brev av 21. februar s.å.  
 
Lensmann Fyksens innledende ord, hvor hun tillater seg å svare på vegne av politimesteren, 
signaliserer at du har kontaktet henne og gitt henne frie hender, hvor Fyksen ikke en gang har 
behøvd å konferere med deg før utsendelse av brevet. Med dette svaret har jeg igjen fått en 
bekreftelse på at du ikke ønsker at politiet skal blande seg inn i den stadig mer fastgrodde 
korrupsjonskulturen i Nore og Uvdal.  
 
Jeg finner det ikke bare selvmotsigende, men også krenkende at lensmann Fyksen – på dine 
vegne – først beklager at jeg opplever korrupsjon og de alvorlige konsekvenser korrupsjon 
medfører, for så å henvise meg til advokat og deretter slå fast politiets viktigste oppgave, 
nemlig å forebygge straffbare forhold og å etterforske straffesaker. Fyksen har dermed 
redusert eller nullet ut politiets viktigste oppgave, til å beklage – at borgerne opplever 
overgrep. 
 
Advokatene skal altså gjøre politiets arbeid, og dermed synes Fyksen også å ha bekreftet sin 
egen og politiets rolle, nemlig å beklage og vise sympati med de skadelidende. Alle øvrige 
forhold må tas opp med advokat. Slik skal det selvsagt ikke være, men dette er resultatet av 
Fyksens fremstilling til meg. 
 
Til dette nevner jeg at jeg nær sagt har brukt opp alle mine midler på et titalls advokater 
oppigjennom årene. Bare et fåtall har turt å gjøre jobben, men når det kommer til stykket, 
trekker de seg. Midt på 2000-tallet gransket Økokrimtopp Erling Grimstad en konkret 
korrupsjonssak i kommunen, nemlig utbedringen av Vassetveien i 2000, og fant at det var 
begått straffbare handlinger (subsidiebedrageri). Vitneavhør han foretok bekreftet ikke bare en 
forvaltningspraksis på siden av loven, men også at de ansatte anså dette som uproblematisk. 
Korrumperingen var altså blitt så vanlig at man ikke så noe problem med den. Selv om 
rapporten førte til at en henlagt straffesak ble gjenopptatt, ble straffesaken straks deretter 
henlagt igjen, av den økokrimdømte lensmannsbetjent Bjørn Lande. Hva kan vi alminnelige 
borgere stille opp mot et slikt system, som ansetter kriminelle og straffedømte mennesker i 
politistillinger, hvoretter disse kriminelle polititjenestemenn setter seg til å dekke over 
straffbare handlinger utøvet av innflytelsesrike lokale krefter som fordrer beskyttelse?  
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Bjørn Lande ble ansatt av politimester i Kongsberg som lensmannsbetjent hos lensmann Leif 
Rustgaard i Nore og Uvdal. Denne ansettelsesprosessen – hvor politidirektoratet/Ingelin 
Killengreen tiet, og hvor politimesteren insisterte på å få ansatt en bedrageri- og 
utroskapsdømt lensmannsbetjent – gir i seg selv liten grunn til å ha tillit til politiet, på noe 
plan.  
 
Da Rustgaard gikk av ved oppnådd alder, fikk Arve Bjerke lensmannsposten. Han var den 
gang gift med Rustgaards datter, Anne Guri. Da Bjerke gikk av for noen år siden, overtok 
Anne Guri lensmannsposten. Tre generasjoner ”Rustgaard” har altså hatt hånd om lov og rett i 
Nore og Uvdal de siste 35 årene, hvilket i seg selv er meget uheldig. Arve og Guris datter, 
Liv-Astrid Rustgaard Bjerke er advokatfullmektig i et innflytelsesrikt advokatfirma i 
Drammen, og sitter samtidig som kommunestyremedlem og medlem av kontrollutvalget i 
Nore og Uvdal, og man kan se konturene av fortsatt kontroll på sentrale plan. 
 
Som politimester Fossen burde kunne se, har det ingen tjenlig hensikt å kontakte advokat for å 
få ryddet opp i korrupsjonskulturen lokalt. Dette er forsøkt tidligere, med nedslående resultat. 
At forhåpningene er små for at kommunen selv skal ta tak i saken, bekreftes av rådmann Rune 
Antonsen i hans brev til meg av 15. mars 2018, som jeg for ordens skyld vedlegger her. 
 
I brevet argumenterer rådmann for at det ikke vil være riktig av han å bruke tid på å gå inn i 
disse korrupsjonsforholdene, da de ligger 20-25 år tilbake i tid. Rådmannen forsøker altså å 
unndra seg og kommunen ansvar ved å vise til at sakene er ”gamle”.  
 
Flere av de saker jeg har varslet rådmannen om er på ingen måte gamle, men tvert imot 
dagsaktuelle og pågående. Dette unnlater rådmannen bevisst å nevne, for slik å slippe å 
behandle varslene. For oversiktens skyld vedlegger jeg mitt svarbrev til rådmannen av 11. 
april 2018.  
 
Årsaken til at enkelte av sakene er blitt gamle, sier han intet om. Faktum er at det er 
kommunens uvilje til å ta tak i problemene, da de var ferske, som har gjort sakene ”gamle”. 
Kommunen ønsket ikke å ta tak i korrupsjonskulturen og de problemer dette medførte da 
Grimstads rapport ble fremlagt midt på 2000-tallet. Da var saken fersk.  
 
Som politimester Fossen kan se så har Nore og Uvdal kommune, med ordfører og rådmann i 
spissen, valgt den strategi å dekke over og trenere korrupsjonsforhold lenge nok til å stemple 
sakene som ”gamle”, for så å skyve problemet over til politiet og håpe at det hele blir glemt. 
Medvirkende til at disse straffbare forhold ikke blir tatt tak i, er det lokale politiets holdning 
som synes å beskytte lokale ordninger og interesser som ikke nødvendigvis har lovens 
beskyttelse.  
 
Det Antonsen heller ikke sier er at han i brev av 12. august 2016, som ny rådmann, oppfordret 
meg til å ta opp alle forhold med han, at han om nødvendig skulle kontakte Fylkesmannen og 
departementet for å få råd, og at han sågar skulle følge gjeldende lovbestemmelser under sin 
saksbehandling. Han avsluttet brevet med å love at jeg skulle få den behandling jeg har krav 
på i henhold til det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk. Nå – etter at jeg har gitt han en 
grundig redegjørelse omkring de korrupsjonsforhold som har ødelagt for min drift her oppe – 
velger han å trekke tilbake alle lovnader, og skyve sitt eget problem over til politiet. 
 
Rådmannen avslutter sitt brev av 15. mars 2018 med at jeg må henvende meg til politiet med 
disse korrupsjonssakene. Kommunen ønsker altså ikke å rydde i eget rede. Heller ikke politiet 
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ønsker å rydde opp i korrupsjonen, og anbefaler meg i stedet å gå til en advokat, men som 
politimester Fossen er klar over, finnes det ingen advokater som tør å pirke borti den ukultur 
som er anmeldt/varslet om. I de få tilfeller hvor advokater har turt å gjøre noe, jf Erlend 
Grimstads rapport, så har politiet tatt tak i saken bare for straks å få den henlagt.  
 
Politiet og personer med tilknytning til kommuneadministrasjonen synes å ha så sterk kontroll 
og så liten vilje til å bevege seg inn i denne materien, at det hele har fått slå rot. Man har 
kommet inn i en ond sirkel som ingen tør å bryte, enten fordi noen ressurssterke eller 
innflytelsesrike mennesker ønsker det slik, eller fordi ingen tør å ta tak i det, for da vil alt 
ramle sammen.  
  
Korrupsjonsforholdene i Nore og Uvdal har nå – i og med Fyksens og Antonsens brev – blitt 
en kasteball mellom kommunen, politiet og advokatstanden. Slik skal det ikke være. I lys av 
mine brev til politimesteren hvor de lokale forhold er blitt redegjort for, hensett til Fyksens 
redegjørelse for politiets oppgaver, ber jeg politimester Fossen igjen innstendig om å ta tak i 
problemene, etterforske de forhold som er blitt varslet om, straffeforfølge de skyldige og 
derved statuere eksempler slik at vi for fremtiden kan få friheten til å kunne virke uten å hele 
tiden møte en vegg av motarbeidelser nær sagt for hvert skritt som tas. 
 
Jeg ser frem til din snarlige tilbakemelding, samtidig som jeg anmoder deg om å besvare 
henvendelsen personlig. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Arne Trondrud 
 
 
Kopi; Brit Fyksen, lensmann og regionleder Gol og Hallingdal; Rådmann Antonsen, Nore og 
Uvdal; andre interessenter. 
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