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Jeg viser til mine tidligere henvendelser til deg angående korrupsjon og korrupsjonskultur i 
Nore og Uvdal kommune, sist mitt brev av 7. november 2016, hvor det bl.a. er blitt påpekt og 
dokumentert hvordan far og sønn – som begge hadde sentrale stillinger i kommunen – 
fremmet sine private interesser gjennom sine kommunale stillinger, og hvor de i den 
anledning forfalsket regnskaper i et lokalt veilag for derved å få gjennomført et 
subsidiebedrageri mot kommune og stat. Disse straffbare handlinger ble etterforsket og 
henlagt av den lokale polititjenestemannen Bjørn Lande, som selv (i kraft av å være 
politimann) har begått alvorlig tillitssvik mot samfunnet og arbeidsgiver, hvor han i den 
anledning ble dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet. Jeg har merket meg at du ikke ønsker 
å ta tak i disse henvendelser. 
 
Til dette nevner jeg at ordfører i Nore og Uvdal har vært politisk aktiv hele den tiden jeg har 
hatt problemer med kommunen. Det er bl.a. medlemmer av ordførerens krets som har skapt 
denne låste situasjonen, jf tidligere korrespondanse til politimesteren. I mitt brev til 
kommunen av 17. oktober 2017 gis det et bilde på problemet, og hvordan dette påvirker 
hverdagen og produksjonen på mitt gårdsbruk. Brevet kan ettersendes om ønskelig. 
 
For øyeblikket pågår det en sak i Mattilsynet, se vedlagt brev til tilsynet av 5. desember 2017. 
Som du vil se vil denne saken kunne havne på politiets bord. I lys av din passive holdning til 
mine tidligere brev omkring korrupsjonskulturen her, lokalt, ber jeg deg om å ta stilling til din 
egen habilitet, slik at dette spørsmål er avklart når en eventuell anmeldelse skal utarbeides. 
 
Jeg ser frem til din snarlige tilbakemelding. 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Arne Trondrud 
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